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V 

POVZETEK 

 

Električna energija je eden najpomembnejših energentov. Zaradi vse večjega 

uveljavljanja električnih prevoznih sredstev v zadnjem času celo pridobiva na veljavi. 

Med viri za pridobivanje električne energije zaenkrat prevladujejo neobnovljivi. Med 

obnovljive vire spada tudi veter. Vetru kot energentu v učnem načrtu predmeta tehnika 

in tehnologija v osnovnih šolah ni posvečeno posebne pozornosti. 

Da bi uvedli temo izkoriščanja vetrne energije v poučevanje tehnoloških vsebin, bi 

morali izbrati prevladujočo učno strategijo. Ker gre za aktivne oblike dela učencev, bi 

dali prednost induktivnim učnim strategijam. Uveljavljeno, tradicionalno poučevanje 

namreč temelji na deduktivnih pristopih k poučevanju. Glede induktivnih pristopov je v 

učnem načrtu za predmet tehnika in tehnologija eksplicitno omenjeno le projektno 

učenje, ostale strategije so zastopane le posredno, to je v okviru opisa aktivnosti 

učencev. 

V letu 2013 je Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani vstopila v 3-letni projekt Chain 

reaction, ki ga financira Evropska komisija v okviru 7. okvirnega programa. V 

magistrskem delu smo temo vetrnih turbin izvedli z upoštevanjem konceptov 

poizvedovalnega učenja.  

V uvodu smo opisali razlike med induktivnim in tradicionalnim poučevanjem. 

Opredelili smo vrste induktivnega poučevanja, bolj podrobno pa smo opredelili 

poizvedovalno učenje.  

Na osnovi konceptov poizvedovalnega učenja smo izdelali učno pripravo tehniških dni, 

pri kateri smo večinoma izhajali iz strategije poizvedovalnega učenja. Izdelali smo 

model preproste vetrne turbine, opisali postopek izvedbe tehniških dni. Predstavili smo 

rezultate izvedbe tehniških dni v primerjavi z rezultati, ki so jih dosegli na OŠ Solkan, 

kjer so kot učno strategijo uporabili ustaljene koncepte tradicionalnega poučevanja. 

Primerjava je pokazala, da so malenkost boljše rezultate dosegli prek tradicionalnega 

učenja. Po revidirani Bloomovi taksonomiji se je tradicionalno poučevanje pokazalo 

bolj učinkovito na stopnji pomnjenja podatkov in pri analizi. Zbrani podatki vprašalnika 

o zadovoljstvu eksperimentalne skupine pokažejo, da so učenci, udeleženi v projektu 

Chain reaction, različni. Na OŠ Šentjernej so v primerjavi z OŠ Maksa Pečarja in OŠ 

Srečka Kosovela bolj zadovoljni z izvedbo, učnimi pripomočki, vsebino, procesom in 

temo tehniških dni. 
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Zajeti vzorec eksperimentalne in kontrolne skupine je majhen, zato bi v prihodnje 

morali zajeti večji vzorec, predvsem v kontrolni skupini. Tako bi lahko dobljene 

rezultate posplošili na celotno populacijo. 

 

KLJUČNE BESEDE: 

Induktivno učenje, deduktivno učenje, poizvedovalno učenje, problemsko učenje, 

projektno učno delo, učenje z odkrivanjem, učenje na primerih, ravno ob pravem času,  

Chain reaction. 
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Teaching the effectiveness of wind turbines using 

inductive learning strategies 
 

ABSTRACT 

 

Electrical energy is one of the most important energy products. However, its popularity 

has been growing due to the rise of electric vehicles. To date, the majority of electrical 

energy resources have been non-renewable. One of the renewables is wind. The 

curriculum for design and technology does not pay any attention to wind as an energy 

product. 

To introduce the topic of wind energy exploitation into technology-related topics, a 

general learning strategy should be selected. Inductive learning strategies should be 

given priority because pupils engage in activities. Popular and traditional teaching 

methods, however, are based on deductive approaches. The only explicitly mentioned 

inductive approach in the curriculum for design and technology is project learning. 

Other strategies are mentioned indirectly, i.e. through descriptions of pupils' activities. 

In 2013, the Faculty of Education of the University of Ljubljana joined the 3-year Chain 

Reaction project, which is funded by the European Commission as part of the Seventh 

Framework Programme. The master's thesis explores the topic of wind turbines in line 

with the concepts of inquiry-based learning. 

In the introductory part we described the differences between traditional learning and 

inductive learning and defined the types of inductive learning, with special attention 

devoted to inquiry-based learning. 

Based on the concepts of inquiry-based learning, we developed a lesson plan for 

technical days, taking into account the strategies of inquiry-based learning. We devised 

a simple model of a wind turbine and described the implementation of technical days. 

Moreover, we discussed the results of the technical days and compared them to those 

from the Solkan Primary School, where established concepts of traditional teaching 

were employed. The comparison indicated that traditional approaches to learning 

yielded slightly better results. The Revised Bloom's Taxonomy suggests that traditional 

teaching methods are more effective at the level of memorising data and analysis. The 

data from the questionnaire on the satisfaction of the experimental group showed that 
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the pupils participating in the Chain Reaction process are different. The pupils from the 

Šentjernej Primary School were more satisfied with the implementation, teaching aids, 

contents, the process and the topic of the technical days compared to the pupils from the 

Maksa Pečarja Primary School and the Srečka Kosovela Primary School. 

The sample in both the experimental and the control group was small. In the future, its 

size should be larger, particularly in the control group to be able to generalise the results 

to the entire population. 

 

KEYWORDS: 

Inductive learning, deductive learning, inquiry-based learning, problem-based learning, 

project-based learning, case-based learning, just-in-time learning, discovery learning, 

Chain Reaction 

 

 

 

 



 

 

IX 

KAZALO 

 

1 UVOD ...................................................................................................................................................... 1 

2 PRISTOPI K POUČEVANJU ............................................................................................................... 3 

2.1 DEDUKTIVNO POUČEVANJE ....................................................................................................... 3 
2.1.1 Prednosti tradicionalnega poučevanja ...................................................................................... 4 

2.2 INDUKTIVNO POUČEVANJE ........................................................................................................ 4 
2.2.1 Značilnosti induktivnega poučevanja ........................................................................................ 5 
2.2.2 Konstruktivizem .......................................................................................................................... 5 
2.2.3 Vrste induktivnega poučevanja.................................................................................................. 6 

2.3 VERIŽNA REAKCIJA (ANGL. CHAIN REACTION) .................................................................. 10 
2.3.1 Chain reaction v Sloveniji ........................................................................................................ 12 

3. VETRNE ELEKTRARNE V PROJEKTU CHAIN REACTION ................................................... 13 

3.1 POTEK TEHNIŠKIH DNI ............................................................................................................... 13 
3.2 IZDELOVANJE MODELA ............................................................................................................. 17 
3.3 USPOSABLJANJE UČITELJEV .................................................................................................... 20 

4 IZVEDBA IN ANALIZA VPRAŠALNIKOV .................................................................................... 23 

4.1 VZOREC .......................................................................................................................................... 23 
4.1.1 Razvrstitev učencev po spolu ................................................................................................... 23 
4.1.2 Razvrstitev učencev po starosti ................................................................................................ 24 
4.1.3 Razvrstitev učencev po šolah ................................................................................................... 25 

4.2 STRUKTURA VPRAŠALNIKOV .................................................................................................. 26 
4.2.1 Test ........................................................................................................................................... 26 
4.2.2 Vprašalnik o zadovoljstvu ........................................................................................................ 29 
4.2.3 Ocenjevanje skupin .................................................................................................................. 29 

4.3 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVA PODATKOV ............................................................... 30 
4.4 ANALIZE VPRAŠALNIKOV ......................................................................................................... 30 

4.4.1 Primerjava pridobljenega znanja kontrolne in eksperimentalne skupine .............................. 31 
4.4.2 Rezultati analize ankete o zadovoljstvu ................................................................................... 33 

5 DISKUSIJA ........................................................................................................................................... 39 

6 ZAKLJUČEK ....................................................................................................................................... 41 

8 PRILOGE ................................................................................................................................................. I 

8.1 PRIPRAVA ............................................................................................................................................ I 
8.2 UČNI LISTI ZA UČENCE ................................................................................................................... XXI 
8.3 PRED IN PO-TEST ....................................................................................................................... XXXIV 
8.4 TEST O ZADOVOLJSTVU .......................................................................................................... XXXVIII 
8.5 OCENJEVALNI LIST ........................................................................................................................... XL 

 

 





 

1 

 

1 UVOD 

 

 

Izkoriščanje vetrne energije se je začelo že pred mnogimi leti, najprej s plovbo, kasneje 

pa se je veter uporabljalo za mline na veter [1]. Vetrna energija je danes zajeta v 

različnih strokah, najpogosteje je omenjena in uporabljena v energetiki. Življenja brez 

električne energije si skorajda ne predstavljamo več, saj je energetika ključnega pomena 

za človeka in s tem močno vpliva na okolje. Vire ločimo na obnovljive in neobnovljive. 

Med obnovljive med drugimi spada tudi veter. Uporablja se ga za pridobitev električne 

energije s pomočjo vetrnih elektrarn [2]. Izkoriščanje vetrne energije se je zadnja leta 

povečalo zgolj zaradi bojazni pomanjkanja fosilnih gradiv in zmanjševanja 

onesnaževanja okolja [3]. 

 

Naravoslovno-tehniški predmeti so se v šolstvu sprva poučevali tradicionalno, s 

pomočjo učbenika, danes pa je v ospredju predvsem aktivnost učencev. S tovrstnim 

induktivnim poučevanjem se doseže večjo motiviranost. Dober primer je poizvedovalno 

učenje (angl. inquiry-based learning), ki pridobiva na vrednosti pri učenju vsebin 

naravoslovja. V zadnjem času se ga poslužuje tudi pri učenju vsebin tehnike in 

tehnologije [4]. Pristop je izvajan v razredu, kjer so učenci razdeljeni v manjše skupine 

in jim je podan izziv oziroma problem, ki ga morajo skupaj rešiti [5]. S poizvedovalnim 

učenjem učenci izboljšajo razumevanje vsebin v praksi, prav tako se jim izboljša tudi 

znanstvena pismenost, saj jim omogoča skupno razpravljanje o znanstvenih idejah 

[6, 7]. Učitelji se tega pristopa ne poslužujejo dovolj, čeprav se je v zadnjih letih razvil 

in testiral [8]. Induktivni pristopi so v primerjavi z drugimi učinkovitejši, saj so 

razdeljeni na več faz in s tem učenec pridobiva izkušnje, rokuje se z objekti, išče 

informacije in podatke [9]. 

 

Pri predmetu tehnika in tehnologija je v učnem načrtu poudarek le na projektnem učenju 

oziroma pristopu, ostali niso omenjeni. Ob pogledu vsebin veter kot obnovljivi vir 

energije nima izrazitega mesta [10]. 

Kljub temu da so induktivni pristopi učinkoviti, ne najdemo primerov dobre prakse, 

zlasti ne povezane z vsebino vetra. Obravnava pridobivanja električne energije ima v 

družbi velik pomen. Temo energije smo želeli vpeljati v pouk, saj je sodobna in 
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aktualna, usmerjena v aktivne pristope poučevanja. Ena od možnosti tem je izkoriščanje 

vetrne energije. 
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2 PRISTOPI K POUČEVANJU 

 

 

Naravoslovno-tehniški predmeti v šolstvu so bili sprva učeni tradicionalno oziroma 

deduktivno. Pri deduktivnem poučevanju zaporedje poučevanja temelji od pravil k 

primerom. Učitelj je učencem teorijo predaval s pomočjo učbenika, nato so učenci 

reševali vaje. Pogosto so bili motivirani zgolj s pomočjo učbenika oziroma gradiva. 

Ravno zaradi slabe motiviranosti so sledili slabi rezultati oziroma večja pozabljivost 

učne snovi [5]. 

K večji motiviranosti učence privede induktivno učenje. Učitelj začne pouk s 

specifičnim izzivom, problemom iz realnega sveta, ki ga morajo učenci rešiti sami. 

Raziskave kažejo, da induktivni pristopi spodbujajo učence k učenju in se s tem 

intelektualno razvijajo. Induktivno poučevanje temelji na zaporedju od pravil k 

primerom [5]. 

Tradicionalno poučevanje je bolj usmerjeno k deduktivnemu poučevanju. V primerjavi 

z induktivnim poučevanjem se je tradicionalno poučevanje izvajalo v šolstvu pri pouku 

že od nekdaj. Novejši učni pristopi dajejo večji poudarek na induktivno poučevanje. 

Tradicionalen pouk je usmerjen k aktivnosti učitelja, induktivno poučevanje pa je 

usmerjeno k aktivnosti učencev [5]. 

Za tematiko vetrne energije je potreben ustrezen didaktični pristop, kamor spada 

induktivno poučevanje, natančneje poizvedovalno učenje. 

 

2.1 DEDUKTIVNO POUČEVANJE 

 

Deduktivno poučevanje vključuje tradicionalno poučevanje oziroma klasični pristop 

poučevanja. Na tradicionalen način lahko poučujemo tudi tehniko in tehnologijo [11]. 

Usmerjeno je na formalno razlago snovi, kjer je učencem postavljeno vprašanje ''Kaj?''. 

Učenci na takšna vprašanja odgovarjajo, dan jim je tudi ustrezen čas za razmislek. Da bi 

učitelj dosegel vse učne stile, mora razložiti pomembnost vsakega poglavja, predstaviti 

osnovne informacije in povezavo med poglavji oziroma snovmi. Ponudi tudi možnosti, 

da se učna snov poveže z realnim svetom in spodbuja njeno raziskovanje za uporabo 

[12]. 
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O tradicionalnem pristopu govorimo takrat, ko učenci v okviru razreda rešujejo 

praktične učne naloge. Sami postopki pa učencem niso vnaprej znani. Vsem je frontalno 

naložena in razložena ista naloga. Prav tako so obveščeni o vsebini in učnih ciljih, ki jih 

bodo z nalogo dosegli. Snov je podana frontalno, učitelj pa učencem dovoli, da mu med 

razlago postavljajo vprašanja. S tem se med njimi vzpostavi dialog, kjer učenci preidejo 

do samostojnega učenja. Nato sledi vaja oziroma dril pravkar povedanega in kasneje 

reševanje dane naloge. 

 

2.1.1 Prednosti tradicionalnega poučevanja 

 

Tradicionalno poučevanje se je kljub različnim pristopom poučevanja ohranilo do 

danes. Prednosti tradicionalnega poučevanja pred drugimi pristopi so: 

 lahko natančno načrtujemo, koliko časa se bo porabilo za določen del pri izvedbi 

učne ure; 

 opazovanje pri izvedbi praktičnih del. Spoznavajo se pri orodjih, materialih in 

pri uporabi različnih orodij; 

 ponavljanje posameznih opravil glede na to, kako hitro učenci usvojijo spretnost. 

Pri vaji učenci razvijajo ročne spretnosti. 

Tradicionalno poučevanje je najbolj primerno, ko se učenci še niso srečali oziroma 

vadili praktične spretnosti [12]. 

 

2.2 INDUKTIVNO POUČEVANJE 

 

Alternativni pristop deduktivnega poučevanja je induktivno poučevanje. Induktivnim 

pristopom je skupno to, da so učenci na začetku postavljeni pred nekakšen izziv. Hkrati 

so jim podane tudi potrebne informacije za razrešitev izziva. Pristopi induktivnega 

poučevanja se razlikujejo glede na vrsto in obseg izziva [5]. 
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2.2.1 Značilnosti induktivnega poučevanja 

 

Induktivno poučevanje ima velik razpon učnih pristopov. Ti imajo med seboj kar nekaj 

skupnih točk: 

 vsi pristopi so usmerjeni k učencu, torej je le-ta v središču. V primerjavi s 

tradicionalnim poukom učenec prevzame veliko več odgovornosti pri lastnem 

učenju; 

 vsi pristopi so podprti z ugotovitvami raziskav. Učenci se naučijo nove snovi z 

združitvijo novih informacij in kognitivizma; 

 pristopi se skoraj vedno začnejo z razpravami na vprašanja in z reševanjem 

določenega problema, ki naj bi bil rešen znotraj skupine. 

 

Poleg skupnih točk se pristopi med seboj tudi razlikujejo: končni izdelek, ki temelji na 

projektu, je po navadi pisno/ustno poročilo, medtem ko pri vodeni preiskavi sledi le 

odgovor na vprašanje [13]. 

 

Temelji induktivnega poučevanja 

 

K temeljem induktivnega poučevanja spadajo konstruktivizem, kognicija raziskave, 

intelektualni razvoj in pristop k učenju, učenje cikla iz navodil [14]. 

 

2.2.2 Konstruktivizem 

 

Tako kot v naravoslovju je tudi drugje vedno bolj v ospredju konstruktivizem. Gre za 

koncept učenja, ki temelji na razmišljanju o lastnih izkušnjah.  

Sam konstruktivizem sega v antiko, kjer je že Sokrat svojim učencem postavljal 

neposredna vprašanja, ki so jih vodila v zavedanje svojega slabega razmišljanja.  

Pri konstruktivizmu učenci aktivno sodelujejo pri učenju, usmerjenem k aktivnosti. Če 

učenec ne gradi znanja na svojih izkušnjah, potem ga učitelj usmeri na že usvojeno 

znanje. Konstruktivističen učitelj zagotovi učencem orodja, materiale, s katerimi rešijo 

problem, ter zapišejo zaključke in ugotovitve. Konstruktivizem preusmeri učenca iz 

pasivnega k aktivnemu učnemu procesu. Postopek pridobivanja znanja je interakcija 

novega znanja z učenčevim svetom [15]. 
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Teorije konstruktivističnega učenja temeljijo na tem, da si je treba znanje zgraditi z 

lastno miselno aktivnostjo, nikakor ga ne moremo od nekoga prejeti [12]. 

 

2.2.3 Vrste induktivnega poučevanja 

 

Poznamo več vrst induktivnega poučevanja. Med njimi je težko najti jasne razmejitve. 

V nadaljevanju so našteta in opisana induktivna poučevanja. 

 

Poizvedovalno učenje (angl. inquiry-based learning) 

Poizvedovalno učenje presega znanja o osnovnih dejstvih in se razlikuje od 

tradicionalnega poučevanja. Ideja za poizvedovalno učenje ni nov pojem. Zasledimo ga 

že v zgodovini. Poizvedovalno učenje je v znanstvenem izobraževanju zelo 

napredovalo, zanj se zanimajo znanstveniki, pedagogi in raziskovalci. Izraz 

poizvedovalno učenje (angl. inquiry-based learning) ima lahko tudi drugačna 

poimenovanja. Omenjeni izraz inquiry ima najmanj 18 različnih pomenov [9]. 

Poizvedovalno učenje ima tudi drugo poimenovanje, tj. učenje z raziskovanjem. V 

tehniki in tehnologiji se uporablja zgolj izraz poizvedovalno učenje, ki se uporablja tudi 

v različnih disciplinah, vključno s psihologijo, biologijo in kemijo [5, 13].  

Začne se z vprašanjem, težavo ali nizom opazovanj, ki jih je treba rešiti. Da je pristop 

učinkovito izvajan, se morajo učenci naučiti dobro oblikovati vprašanja, opredeliti in 

zbrati ustrezna dokazila, sistematično prikazati rezultate, jih analizirati ter oceniti 

vrednost in sklepe. 

Sam pristop se izvaja v razredu v manjših skupinah. Učencem so predstavljene 

informacije, podatki. Sledijo jim vprašanja učencev, ki jih vodijo do zaključkov. Učitelj 

učencem predstavlja posrednika, ki dela z vsemi skupinami v razredu.  

Številne raziskave temeljijo na tem, da je pouk, voden s poizvedovalnim učenjem, bolj 

učinkovit kot tradicionalno poučevanje. Poizvedovalno učenje proizvede akademske 

dosežke, poveča študentske predstave, procesne in analitične sposobnosti [5, 13]. 

Poizvedovalno učenje je poučevanje, ki je usmerjeno k učencu. V procesu učenci 

postavljajo vprašanja, razvijajo svoje lastne rešitve. Takšen pristop se je največkrat 

uporabljal samo v matematiki, sedaj pa se ga uporablja na različnih področjih. 

Poizvedovanje je večnamenska dejavnost, ki vključuje opažanje, postavljanje vprašanj, 

proučevanje literature, ogledovanje že znanega, preiskavo načrtovanja, pregleda, kar je 
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učencem že znano, uporabo orodij z analizo in interpretacijo, predlaganje rešitev, 

pojasnila in sporočanje rezultatov. Potrebno je kritično in logično mišljenje ter 

alternativna pojasnila znanstvene raziskave, ki temeljijo na dokazih [9]. 

Za poizvedovalno učenje je značilno, da učenec ustvari lastno znanje s pomočjo 

vprašanj, ki jih zastavi. Prednost takšnega učenja je, da učenci usmerijo odziv na 

vprašanja in si oblikujejo razlago, utemeljeno na dokazih. Med seboj povežejo pojasnila 

znanstvenih spoznanj. Skozi celotno učenje učenci med seboj komunicirajo in 

utemeljujejo rezultate. 

Poizvedovalno poučevanje se nanaša na učno prakso in se sklicuje na učitelje, da 

začnejo poučevanje z določenim raziskovalnim problemom. Tukaj se vloga učiteljev 

razlikuje v primerjavi s tradicionalnim poučevanjem. Učitelj učence usmerja z danimi 

vprašanji oziroma problemi, ki so za učence zanimivi, odloči konstruktivno uporabo, 

predznanje učencev podpira in usmerja, ko je to potrebno, vodi majhne skupine, v 

katere je razdeljen razred, spodbuja različna stališča med razpravo, pomaga učencem, da 

uvidijo povezavo med njihovimi idejami in znanstvenimi pristopi oziroma koncepti. 

Tako učenci pri reševanju problema niso prepuščeni sami sebi, ampak so vodeni s strani 

učitelja, ki jih med procesom podpira in spodbuja samostojno delo. 

Poizvedovalno učenje ni nujno velik projekt, za katerega je potrebno veliko časa. Lahko 

je razdeljen tudi na več manjših pomembnejših korakov. 

Učitelj, ki želi pri svojem poučevanju uporabljati poizvedovalno poučevanje, mora biti 

sposoben spremeniti svojo vlogo poučevanja. Torej od inštruktorja mora preiti k 

spodbujevalcu. To je vsekakor velik razlog, zakaj ta pristop poučevanja ni razširjen po 

Evropi [5, 13, 16]. 

 

Poizvedovalno učenje je pedagoško nujno in zapisano v učnem načrtu Velike Britanije. 

Na Kitajskem je poizvedovalno učenje relativno nova ideja. Njihova delovna sila 

21. stoletja je glavna spodbuda za hiter gospodarski in socialni razvoj. Ravno zaradi 

povečane potrebe po učenju se poslužujejo različnih poučevalnih pristopov v šolah, med 

katerimi je tudi poizvedovalno učenje [17].  

 

Problemsko učenje (angl. problem-based learning) 

Problemsko učenje ni enostaven učni pristop, zahteva veliko strokovnega znanja 

mentorja in prilagodljivost. Učenci se soočijo z odrtim in slabo strukturiranim 

problemom, s katerim se lahko srečajo v realnem življenju. Problem rešujejo v skupinah 
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od 3 do 5. Mentorjeva naloga je, da učence spodbuja in hodi od skupine do skupine, kjer 

mu lahko le-te postavljajo vprašanja. Ni pa njihov primarni vir informacij, formalnega 

dela je namreč malo. Problemsko učenje lahko poteka na različne načine: 

 skupine poročajo o njihovem napredku glede na vprašanja tekom učenja; 

 čas se razporedi na manjša predavanja, ki so obogatena z informacijami in se 

nanašajo na zadeve ter pojasnjujejo sam problem, celoten pogovor oziroma 

diskusijo. 

 

Problem mora biti dobro zasnovan, da učence usmerja k uporabi vsega svojega znanja 

in sklepanja. Problemi se lahko bistveno razlikujejo po obsegu, težavnosti, reševanje pa 

se lahko zavleče tudi v cel semester. 

Problemsko učenje izvira iz zdravstvenih šol. Danes se v veliki meri izvaja v medicini 

oziroma na področjih, povezanih z medicino, arhitekturo, matematiko, fiziko, 

računalništvom itd. 

Nekatere študije so pokazale, da ob opravljanju ocenjevanja znanja nekaj časa po tem, 

ko je bilo izvajano problemsko učenje, negativni učinki izginejo. Torej je učinek 

pozitiven. Učenci pridobijo več znanja in veščin v kratkem času ter jih tudi ohranijo za 

daljše časovno obdobje [5, 13]. 

 

Projektno učenje (angl. project-based learning) 

 

Projektno učenje se začne z eno ali več nalogami, ki so podane učencu, ki mora tekom 

projektnega učenja narediti določen izdelek. Konča se s pisnim ali ustnim poročilom.  

Učitelji se pri izbiri projekta osredotočijo na cilje v učnem načrtu, ti pa učencem 

omogočijo samostojnost pri izbiri projektne formulacije in strategije. To jim omogoča 

večjo motivacijo prek celotnega učenja. Glede na stopnjo učenčeve samostojnosti se 

projektno učenje deli na več stopenj, ki so v več vidikih podobne problemskemu učenju. 

Pri obeh je v skupino učencev vključen odprt problem oziroma izziv, s katerim se 

učenci soočijo kot neke vrste strokovnjaki. Njihova naloga je, da ovrednotijo rezultat 

oziroma izdelek. Med učenjem pa obstajajo tudi razlike. Projektno učenje ima običajno 

širše področje uporabe in tako obsega več problemov, končni izdelek ima osrednji 

poudarek. V prvi vrsti se zahteva uporabo predhodnega pridobljenega znanja in 

povezovanje znanj iz različnih predmetov. Pri problemskem učenju pa ima velik 
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poudarek novo pridobljeno znanje, ki ga uporabijo pri reševanju problema samega 

[5, 13]. 

 

Učenje na primerih (angl. case-based learning) 

 

Pri učenju na primerih učenci obravnavajo zgodovinske ali hipotetične primere, s 

katerimi rešijo problem in sprejmejo odločitev. Primeri vključujejo več različnih 

izzivov, kot so diagnosticiranje tehničnih težav in oblikovanje reševanja strategije. 

Podrobnosti o problemu so na voljo, učenci so pozvani k temu, da znajo uporabiti 

gradivo, ki je na voljo. 

Učenje na primerih poteka po različnih korakih: 

 pregled vsebine primera; 

 izjave učencev; 

 zbiranje ustreznih informacij; 

 razvoj alternativ; 

 vrednotenje alternativ; 

 izbira in 

 vrednotenje rešitev. 

Poučevanja, ki temeljijo na primerih, imajo močne zagovornike pri praktikih. Študija je 

pokazala, da je tovrstno učenje razvilo sposobnost ugotavljanja pomembnosti vprašanj. 

Izboljša se tudi sklepanje [5, 13]. 

 

Ravno ob pravem času (angl. just-in-time learning) 

 

Pristop ravno ob pravem času temelji na računalniški tehnologiji in spletu. Učenec prek 

spleta reši nalogo, ki mu je bila zastavljena. Rešitev mora podati do določene ure, tj. 

preden se pouk začne. S takšnimi nalogami se srečujejo večkrat tedensko. Učitelji na 

podlagi rezultatov ugotovijo, kaj učencem dela preglavice. Na tej osnovi pripravijo 

naslednjo učno uro. 

Spletne naloge od učenca zahtevajo, da si predhodno ogledajo učno gradivo. Podane 

vaje so konceptualne in namenjene za pomoč učencem. Pri reševanju se soočijo z 

napakami, ki jih delajo in jih spodbujajo. Naloge so učiteljem v pomoč pri 

prepoznavanju učenčevih težav [13]. 

Pristop ravno ob pravem času je iz več razlogov nekoliko zahtevnejši za izvajanje. 

Potrebna je priprava konceptualnih vprašanj pred vsakim predavanjem, pregled odziva 
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študentov, fleksibilnost učiteljev, ki učno uro pripravijo glede na rezultate spletnih 

nalog [5]. 

 

Učenje z odkrivanjem (angl. discovery learning) 

 

Za učenje z odkrivanjem je značilno, da učencem podamo določeno vprašanje/izziv, na 

katerega morajo tekom ure odgovoriti oziroma priti do rešitve. Sledi ugotovitev s 

pojasnilom. Učitelji učencem zastavijo problem in podajajo povratne informacije, 

učencev pa ne nadzorujejo oziroma vodijo.  

Pogosteje kot čisto odkrivanje se uporablja vodeno odkrivanje, v katerem učitelji 

zagotovijo nekakšno konstrukcijo in podporo. Za kakšno odkrivanje se bodo učitelji 

odločili, je odvisno od začetnega izziva in obsega smernic. Takšen pristop je redko 

uporabljen, saj od učiteljev zahteva veliko dela [5, 13]. 

 

2.3 VERIŽNA REAKCIJA (ANGL. CHAIN REACTION) 

 

Chain reaction FP-7 temelji na raziskovalnem oziroma poizvedovalnem učenju 

naravoslovja in tehnike. Projekt financira Evropska komisija v okviru 7. okvirnega 

programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (321278). 

Izvedba evropskega šolskega projekta traja 3 leta in vključuje učence, stare od 14 do 16 

let. Pri projektu prevladujejo aktivne oblike učenja. Chain reaction se izvaja v 

dvanajstih državah: Veliki Britaniji, Italiji, na Slovaškem, v Turčiji, Bolgariji, Franciji, 

Sloveniji, Nemčiji, Grčiji, na Irskem, v Jordaniji in Gruziji (Slika 2.1) [18]. Vsaka 

partnerica za izvedbo letno usposobi 10 naravoslovnih učiteljev, ki izvajajo svojo temo 

na petih šolah po državi. Na ta način se v treh letih s projektom sooči 360 učiteljev, 

izvedeni so na 180 šolah, kjer sodeluje približno 10.800 učencev. Ta projekt se je začel 

s šolskim letom 2013/2014. 
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Slika 2.1: Partnerji projekta Chain reaction [18]. 

 

Projekt zagotavlja močno in trajno okvirno uporabo za učitelje in učence. Učitelji 

naravoslovja morajo zgraditi svoje spretnosti in veščine. Pri projektu Chain reaction 

učenci rešujejo probleme v skupinah s pomočjo poizvedovalnega učenja. 

Pri projektu Chain reaction so organizirane tri mednarodne prireditve, s katerimi se 

učence pri reševanju problemov motivira. Vsako leto se izvede ena mednarodna 

konferenca, na kateri so prisotni člani vsake države. Najprej se konference izvajajo 

znotraj vsake sodelujoče države, nato vsaka država izbere eno ali dve najboljši skupini, 

ki se udeležita mednarodne konference. Le-te se izvajajo v eni izmed sodelujočih držav.  

 

Cilji projekta Chain reaction 

 

Tako kot vsak projekt ima tudi Chain reaction točno določene cilje, ki so doseženi z 

izvajanjem. Cilji so sledeči: 

 razvijanje naravoslovno-tehniškega razmišljanja in praktičnih spretnosti 

sodelujočih učencev; 

 prilagoditev in razširitev nabora gradiv za raziskovalno učenje naravoslovja in 

tehnike; 
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 prek usposabljanja učiteljev spodbuditi uporabo raziskovalnega učenja pri pouku 

naravoslovja in tehnike; 

 razvijanje sposobnosti za timsko delo; 

 razvijanje sposobnosti za predstavitev svojih rezultatov na različnih nivojih; 

 promocija Evropskega združenja učiteljev in 

 izvedba nacionalnih in mednarodnih konferenc. 

 

Namen projekta 

Namen projekta Chain reaction je, da učenci razvijejo naravoslovno-tehniško 

razmišljanje. S tem se jih vpelje v inovativen in ustvarjalen način učenja vsebin ter 

sodelovanja z znanstveniki, gospodarstveniki in učitelji. Vsebine so usmerjene k 

okoljski problematiki, ohranjanju okolja samega. S projektom se omogočita razvoj in 

razširitev poizvedovalnega učenja naravno-tehniških vsebin. Vsaka država si sama 

zbere tematiko in sestavi pripravo za izvedbo [18]. 

 

2.3.1 Chain reaction v Sloveniji 

 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani je ena izmed partneric projekta Chain 

reaction. Izvajajo ga profesorji in študentje Pedagoške fakultete v Ljubljani. Izhaja iz 

gradiv, katerih kratica je Environment and Universe Pupils Research Briefs (EUPRB). 

Izbrane slovenske šole so: dve iz glavnih mest, tri pa iz predmestja. Tehniški dnevi se 

izvajajo v 8. in 9. razredih [19]. 

 

Pedagoška fakulteta usposablja vse vrste strokovnjakov. Znotraj fakultete se nahajajo 

različni oddelki. Med njimi je tudi oddelek za fiziko in tehniko. Ravno ta je zadolžen, 

da se v Sloveniji izvaja projekt Chain reaction. Zanj je zadolženih 5 izvajalcev s 

spremstvom študentov Pedagoške fakultete. 

Projekt se vodi v sklopu tehniških dni. Traja dva dni v časovnem razmaku od enega 

tedna do enega meseca [19]. 

 

 



 

13 

 

 

3. VETRNE ELEKTRARNE V PROJEKTU CHAIN 

REACTION 

 

 

V projektu Chain reaction so podane teme v okviru okolja in vesolja. Vetrne elektrarne 

spadajo med okoljske probleme in ravno iz tega razloga se je ta tema vpeljala v 

omenjeni projekt. Temo je bilo treba ustrezno obdelati, napisati pripravo tehniških dni, 

ustrezajoč ciljem projekta Chain reaction, in narediti model preproste vetrne elektrarne, 

ki se ga uporabi med izvedbo tehniških dni (Priloga 8.1). Pred in po izvedbi tehniških 

dni se je učencem razdelilo predtest, potest in test o zadovoljstvu. 

 

3.1 POTEK TEHNIŠKIH DNI 

 

Tehniški dan na temo vetrnic je bil izvajan na treh osnovnih šolah po Sloveniji. Vsaka 

je bila deležna izvedbe treh tehniških dni in kasneje nacionalne konference na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani (Slika 3.1). 

 

Slika 3.1: Potek tehniških dni. 

 

Prvi dan. Na začetku prvega tehniškega dne smo učencem razdelili predtest, katerega 

so reševali 15–20 minut. S testom smo preverili predznanje učencev o sami vetrni 

elektrarni. Potem je sledila kratka razlaga o vetrnih elektrarnah s pomočjo literature, ki 

so jo dobili učenci. Tekom razlage je bil uporabljen poenostavljen model vetrne 

elektrarne, ki ni proizvajal električnega toka, ampak je dvigal določeno maso. Nato smo 

učence razdelili v skupine po 3–5. Skupine so bile že prej razdeljene po naključju. 
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Učenci so dobili ves potreben material in začeli z izdelovanjem modela vetrne 

elektrarne. Vse potrebne skice so dobili v literaturi (Priloga 8.2). Ko so sestavili model, 

so ga morali še preizkusiti. To so naredili tako, da so merili, koliko časa potrebuje 

vetrnica, da dvigne določeno maso na višino enega metra. Pri meritvah so potrebovali še 

štoparico in veliko mero natančnosti. Meritve so zapisali v tabelo in tako izračunali 

izkoristek modela vetrne elektrarne glede na določeno maso. Ugotovili so, kdaj je imela 

vetrna elektrarna največji izkoristek. Na koncu si je vsaka skupina izbrala parameter, s 

katerim bi svojemu modelu vetrne elektrarne povečali izkoristek. Parametri so bili 

sledeči: dolžina lopatic, število lopatic, oblika lopatic in kot usmeritve lopatic. 

 

Drugi dan. Drugi dan tehniškega dne je bil namenjen izboljšavi modela vetrne 

elektrarne. Vsaka skupina je dobila potreben material za svoj parameter. Tako so svojo 

vetrnico predelali in nato izvedli meritve. Pri izračunu izkoristka so ugotovili, ali so svoj 

model izboljšali ali ne. Nato je sledila diskusija o ugotovitvah. Na koncu smo učencem 

razdelili potest in test o zadovoljstvu. Vse skupaj so učenci reševali 30 minut. 

 

Tretji dan. Pri tretjem tehniškem dnevu so učenci predstavili svoje ugotovitve in 

poročila tudi ostalim učencem iz drugih skupin. Tretji tehniški dan izvede vsaka šola 

sama. Udeležijo se ga tudi nekateri izvajalci posameznih tem in skupaj z učitelji 

učencem dodelijo določeno število točk. Skupina z največ točkami se udeleži 

nacionalne konference na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

 

Nacionalna konferenca. Na nacionalno konferenco, ki poteka na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani, so povabljeni učenci, ki so tekom vseh treh tehniških dni dosegli največjo 

število točk. Najvišje število točk so dosegli učenci OŠ Šentjernej in OŠ Srečka 

Kosovela iz Sežane. Tri skupine so svoje ugotovitve predstavile s pomočjo plakatov 

(Slike 3.2, 3.3 in 3.4).  
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Slika 3.2: Predstavitev s plakatom, OŠ Srečka Kosovela. 

 

 

Slika 3.3: Predstavitev s plakatom, OŠ Srečka Kosovela. 
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Slika 3.4: Predstavitev s plakatom, OŠ Šentjernej. 

 

Najboljše ocenjena skupina pod temo vetrne elektrarne je svoje delo, ugotovitve in 

rezultate predstavila publiki na nacionalni konferenci (Slika 3.5). 

 

 

Slika 3.5: Predstavitev, OŠ Šentjernej. 

 

Mednarodna konferenca. Mednarodna konferenca je letos (leta 2015) potekala v 

Nemčiji, natančneje na University of Education v Heidelbergu. Konference so se 

udeležili učenci OŠ Šentjernej s temo zeleno ogrevanje (Slika 3.6). 
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Slika 3.6: Mednarodna konferenca na temo zeleno ogrevanje, OŠ Šentjernej. 

 

Rezultate pred- in potesta, testa o zadovoljstvu in ocene skupin smo obdelali s pomočjo 

programov Microsoft Excel in SPSS. Pred- in potest smo popravili ter ju zapisali v 

preglednico. Tako smo ugotovili, koliko učencev je določeno nalogo rešilo pravilno. 

Rezultate pred- in potesta smo med seboj primerjali. Primerjali smo tudi rezultate med 

samimi šolami in pri kateri nalogi so učenci dosegli največje število točk. Podobno smo 

obdelali podatke ankete o zadovoljstvu in ocene skupin. Pri anketi o zadovoljstvu smo 

vključili še polarni diagram, ki smo ga naredili s pomočjo povprečja vsakega vprašanja.  

 

3.2 IZDELOVANJE MODELA 

 

Po zasnovani pripravi za izvedbo tehniških dni je sledil natančen načrt modela preproste 

vetrne elektrarne. Najprej smo po tehtnem premisleku svojo idejo narisali na papir, nato 

je sledilo izdelovanje in preizkušanje modela. Za delovanje je model potreboval veter, 

ki smo ga poenostavili z ventilatorjem pri določeni stopnji hitrosti. Model ne bo 

proizvajal električne energije, ampak bo potencialno energijo vetra pretvarjal v 

mehansko delo. Le-to bo vrtenje rotorja, ki vzdiguje določeno maso. Model vetrne 

elektrarne je sestavljen iz naslednjih elementov: stojala, rotorja, lopatic, vrvice, steklene 

cevi, ventilatorja in uteži (Slika 3.7). 
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Slika 3.7: Preprost model vetrne elektrarne z označenimi elementi. 

 

 

LOPATICE 

Lopatice so izdelane iz pocinkane pločevine debeline 0,55 mm. Na lesen rotor je z 

vijaki pritrjenih 8 lopatic velikosti 115 x 30 mm. Spodnji del lopatic je zakrivljen za 90° 

in na sredini je zvrtana luknja ϕ 3 mm. S tem se omogoči pritrditev lopatic na rotor z 

vijaki. Na rotor se jih pritrdi pod kotom 45°.  

 

ROTOR 

Postružen rotor je narejen iz lesa (smrekovine), v katerega so z vijaki pritrjene lopatice. 

V rotor je postružen rahel utor, ki služi navijanju vrvice, na katero je pritrjena utež. Iz 

obeh strani sta ravno tako postruženi okrogli vdolbini, v kateri je pritrjen kroglični ležaj. 

Le-ta služi preprečevanju trenja med osjo in rotorjem med vrtenjem vetrnice. Rotor je 

pritrjen na palico pri stojalu ϕ 10 mm.  
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STOJALO 

Stojalo je bilo narejeno iz lesa, natančneje iz deske velikosti 20 x 20 cm, nosilne palice 

ϕ 30 mm dolžine 50 cm in lesene palice ϕ 10 mm dolžine 13 cm. Stojalo je do rotorja 

visoko 50 cm. Pred delovanjem se stojalo pritrdi na mizo s sporami. S tem se omogoči, 

da se stojalo med delovanjem modela ne premika. 

 

POSTAVITEV IN DELOVANJE 

Učencem je dano že narejeno stojalo. Njihova naloga je, da nosilno palico ϕ 10 mm 

dolžine 13 cm postavijo v stojalo, kjer je že narejen utor. Na nosilno palico pritrdijo 

rotor z lopaticami. Palica poteka skozi dva kroglična ležaja. V utor navijejo vrvico 

dolžine 120 cm. Na njo pa se kasneje poveže uteži. Skozi desko, ki predstavlja stojalo, 

je narejena luknja ϕ 60 mm. Vanjo se postavi stekleno cev ϕ 50 mm dolžine 100 cm. S 

cevjo se prepreči trenje pri dvigovanju uteži. Ventilator, ki predstavlja veter, se postavi 

na drugo mizo in to 30 cm proč od vetrnice. Nastavi se ga na hitrost pod določeno 

stopnjo. S tem je model preproste vetrne elektrarne postavljen. 

Samo delovanje preprostega modela poteka tako, da vključimo ventilator na stopnjo 

hitrosti 2. S tem omogočimo vrtenje lopatic in rotorja. Ko se rotor vrti, se posledično 

nanj navija vrvica. Ko se vrvica navija na rotor, se utež dviguje. S tem se potencialna 

energija vetra spremeni v mehansko delo. Meritve potekajo tako, da se meri, koliko časa 

potrebuje določena utež za višino 100 cm, ki je ravno višina steklene cevi (Slika 3.8). 

 

 

Slika 3.8: Izvajanje meritev pri eni od skupin. 
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Meritve se z določeno utežjo ponovi trikrat. Iz danih in izmerjenih podatkov se izračuna 

izkoristek preprostega modela vetrne elektrarne. 

 

3.3 USPOSABLJANJE UČITELJEV 

 

Preden so se tehniški dnevi začeli izvajati po osnovnih šolah, je bilo treba izvesti 

usposabljanje učiteljev, ki so bili vključeni v projekt. Učitelji so aktivni ali pasivni. Prvi 

so bili skozi celoten projekt z nami, pasivni pa so bili prisotni samo pri izvedbi 

tehniških dni. Izobraževalo se je aktivne učitelje, ki so pridobljeno znanje vodenja 

tehniškega dne določene teme predali naprej pasivnim učiteljem. Na izobraževanju se je 

izvedelo, kako tehniški dnevi potekajo, kaj se od učiteljev in učencev pričakuje, kako 

naj bodo učilnice opremljene in kaj je bilo treba vedeti za samo izvedbo. Za temo 

vetrnih elektrarn je bilo treba izvedeti, kako model vetrne elektrarne deluje in na kaj 

morajo biti med izvedbo pozorni, kako izvajamo meritve in kako izračunamo izkoristek 

modela vetrne elektrarne (Slika 3.9).  

 

 

Slika 3.9: Prikaz delovanja in izvajanje meritev preprostega modela vetrne elektrarne. 

 

Po končani demonstraciji pa so sledila morebitna vprašanja glede izvedbe tehniških dni, 

delovanja preprostega modela in izvajanja meritev (Slika 3.10). 
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Slika 3.10: Postavitev vprašanj po končani demonstraciji. 
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4 IZVEDBA IN ANALIZA VPRAŠALNIKOV 

 

 

V okviru projekta Chain reaction se je uporabilo dodatno peto temo, ki vključuje 

energijo vetrnih elektrarn.  

 

4.1 VZOREC 

 

Vzorec je bil sestavljen iz dveh skupin: eksperimentalne in kontrolne skupine. 

Eksperimentalna skupina so učenci, kjer se je izvajalo tehniške dni na petih slovenskih 

osnovnih šolah (OŠ), in sicer: 

 OŠ Maksa Pečarja, Črnuče, Ljubljana; 

 OŠ Šentjernej, Šentjernej; 

 OŠ Srečka Kosovela, Sežana; 

 OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, 

 OŠ Staneta Žagarja, Kranj. 

Tema vetrne elektrarne se je izvajala na prvih treh osnovnih šolah, kjer smo lahko dobili 

ustrezen vzorec za eksperimentalno skupino. 

 

Kontrolna skupina so učenci 9. razreda OŠ Solkan. Pri tej skupini se je uporabilo 

tradicionalen pouk, ki ga je vodila učiteljica tehnike in tehnologije Mojca Milone. 

 

4.1.1 Razvrstitev učencev po spolu 

 

Celoten vzorec je zajemal 81 učenčev in učenk 9. razreda OŠ. Od tega je bilo 35 

učencev in 47 učenk. 

 

V skupino, ki se je tekom tehniških dni ukvarjala z energijo vetra, je bilo zajetih 

41 učencev, med temi 16 učencev (39 %) in 25 učenk (61 %) (Slika 4.1). 
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Slika 4.1: Grafični prikaz eksperimentalne skupine po spolu. 

 

Vseh učencev, zajetih v poučevanje tradicionalnega pouka na OŠ Solkan, je bilo 40. Od 

tega je bilo 19 učencev (47 %) in 21 učenk (53 %) (Slika 4.2). 

 

Slika 4.2: Grafični prikaz kontrolne skupine po spolu. 

 

4.1.2 Razvrstitev učencev po starosti 

 

Pri tehniškem dnevu so sodelovali učenci iz 9. razreda, torej večinoma učenci starosti 

14 let, izjemoma tudi 13 in 15 let. Starost učencev smo razbrali iz pred- in potesta ter 

ankete o zadovoljstvu, ki jim je bila dodeljena ob koncu drugega tehničnega dne. 

Dejanska starost učencev eksperimentalne skupine je razvidna v Preglednici 4.1. 

 

Preglednica 4.1: Starost učencev eksperimentalne skupine. 

STAROST/

SPOL 

Dekleta Fantje Skupaj 

Število Odstotek 

[%] 

Število Odstotek [%] Število Odstotek [%] 

13 let 0 0 3 100,0 3 100,0 

14 let 24 66,7 12 33,3 36 100,0 
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15 let 1 50,0 1 50,0 2 100,0 

 

Iz Preglednice 4.1 lahko vidimo, da je največ učencev starih 14 let, in sicer kar 36. Od 

tega je 66,7 % deklet in 33,3 % fantov. Najmanj pa je bilo učencev starih 15 let, med 

katerimi sta bila samo eno dekle in en fant. V tehniške dneve so bili udeleženi tudi 

učenci stari 13 let, med katerimi so bili samo 3 fantje. 

 

Preglednica 4.2 prikazuje starost učencev, ki so bili vključeni v tradicionalen pouk. Tudi 

njihova starost je bila od 13 do 15 let. 

 

Preglednica 4.2: Starost učencev kontrolne skupine. 

STAROST/

SPOL 

Dekleta Fantje Skupaj 

Število Odstotek 

[%] 

Število Odstotek [%] Število Odstotek [%] 

13 let 0 0 1 100,0 1 100,0 

14 let 21 55,3 17 44,7 38 100,0 

15 let 0 0 1 100,0 1 100,0 

 

Iz preglednice je razvidno, da je večina učencev kontrolne skupine starih 14 let in to kar 

38. Od njih je 55,3 % deklic in 44,7 % fantov. Le en fant je star 13 let in en 15 let. 

 

4.1.3 Razvrstitev učencev po šolah 

 

Razporeditev učencev in učenk eksperimentalne skupine po posameznih šolah glede na 

spol prikazuje Preglednica 4.3. Največ učencev je bilo na šoli OŠ Šentjernej 

(15 učencev), najmanj pa na OŠ Srečka Kosovela (12 učencev). Na OŠ Maksa Pečarja 

je bilo udeleženih 14 učencev. 

 

Preglednica 4.3: Razvrstitev učencev po šolah eksperimentalne skupine. 

OŠ/SPOL Dekleta Fantje Skupaj 

Število Odstotek 

[%] 

Število Odstotek [%] Število Odstotek 

[%] 

OŠ M. Pečarja 9 64,3 5 35,7 14 100,0 
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OŠ Šentjernej 9 60,0 6 40,0 15 100,0 

OŠ S. 

Kosovela 

7 58,3 5 41,7 12 100,0 

Skupaj 25 61,0 16 39,0 41 100,0 

 

Iz Preglednice 4.3 je razvidno, da je bilo na vseh treh šolah več učenk (61,0 %) kot 

učencev (39,0 %). Na OŠ Maksa Pečarja je bilo vseh učencev 14, od tega 9 učenk 

(64,3 %) in 5 učencev (35,7 %). Ravno toliko učenk je bilo na OŠ Šentjernej (60,0 %), 

fantov pa je bilo 6 (40,0 %). Nekaj manj učencev je bilo na OŠ Srečka Kosovela. 

Skupaj jih je bilo 12, med katerimi je bilo 7 učenk (58,3 %) in 5 učencev (41,7 %). 

 

Pri kontrolni skupini na OŠ Solkan je bilo udeleženih v tradicionalno poučevanje 

40 učencev, od tega 21 deklet (52,5 %) in 19 fantov (47,5 %) (Preglednica 4.4). 

 

Preglednica 4.4: Razporeditev učencev kontrolne skupine. 

OŠ/SPOL Dekleta Fantje Skupaj 

Število Odstotek [%] Število Odstotek [%] Število Odstotek [%] 

OŠ Solkan 21 52,5 19 47,5 40 100,0 

 

4.2 STRUKTURA VPRAŠALNIKOV 

 

V nadaljevanju bodo podrobneje opisani pred- in potest, njuna sestava, točkovanje in 

cilji, ki smo jih s testi preverjali. Poleg pred- in potesta je opisana tudi anketa o samem 

zadovoljstvu s tehničnimi dnevi. Učence smo tekom obeh dni tudi ocenjevali s 

posebnim ocenjevalnim listom, ki je opisan na koncu.  

 

4.2.1 Test 

 

Tekom tehniških dni in tradicionalnega pouka smo uporabili pred- in potest, ki sta bila 

po vsebini popolnoma enaka (Priloga 8.3). Predtest je bil razdeljen na začetku prvega 

tehniškega dne, potest pa smo razdelili na koncu drugega tehniškega dne. Sestavljena 

sta bila iz 14 vprašanj. Vprašanja so odprtega in zaprtega tipa, odvisno od naloge. Torej 

pri vprašanjih zaprtega tipa učenci obkrožijo enega ali več ponujenih pravilnih 

odgovorov, pri vprašanjih odprtega tipa pa učenci opisno odgovorijo na vprašanje brez 
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vnaprej ponujenih možnosti. Vsaka naloga je bila točkovana. Če je učenec napačno 

odgovoril na vprašanje, ni odgovoril ali pa je bilo vprašanje nepopolno, je pri določeni 

nalogi dobil 0 točk. Vseh možnih točk pri pred- in potestu je bilo 27. 

Vprašanja izhajajo iz revidirane Bloomove taksonomije, ki zajema šest kategorij: 

pomnjenje podatkov, razumevanje, uporaba, analiza, evalvacija in ustvarjanje [20]. 

Stopnja ustvarjanja v sam vprašalnik ni bila zajeta (Preglednica 4.5).  

 

Preglednica 4.5: Pregled nalog pred- in potesta glede na stopnjo in cilje. 

Številka 

naloge 

Stopnja po 

Bloomu 

Cilj 

1 Pomnjenje 

podatkov 

Prepoznati obnovljive vire energije. 

2 Pomnjenje 

podatkov 

Naprava za merjenje vetra. 

3 Pomnjenje 

podatkov 

Poznavanje formule/parametrov pri izračunu 

izkoristka. 

4 a Pomnjenje 

podatkov 

Razlika med parametrom in hipotenuzo. 

4 b Pomnjenje 

podatkov 

Prepoznati glavno nalogo vetrne elektrarne (VE). 

5 Pomnjenje 

podatkov 

Našteti glavne sestavne dele VE. 

6 Pomnjenje 

podatkov 

Slabosti VE. 

7 Uporaba Pretvorba enot. 

8 Uporaba Narisati graf. 

8 a Razumevanje Razbrati podatke iz tabele. 

8 b Razumevanje Razbrati podatke iz tabele. 

9 Uporaba Izbira pravilne elektrarne. 

10 Uporaba. Pogoji za izgradnjo VE. 

11 Analiza Proučevanje posledic. 

12 Evalvacija Izbira pravilne elektrarne. 

13 Evalvacija Presoditi, ali se izkoristek poveča ali zmanjša. 
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14 Evalvacija Izbrati posledico ob izgubi elektrike. 

 

 

Poleg revidirane Bloomove taksonomije se je pri sestavi vprašanj upoštevalo tudi cilje, 

ki naj bi jih učenci tekom obeh tehniških dni dosegli. Le-ti so pri vsaki stopnji v 

nadaljevanju tudi opisani. Prva stopnja pomnjenja podatkov zajema vprašanja od 1 do 6. 

Pri prvem vprašanju morajo učenci vedeti, kateri viri so obnovljivi viri energije. Z 

drugim vprašanjem bomo ugotavljali, ali učenci vedo, s čim lahko merimo veter. Tretje 

vprašanje zahteva poznavanje formule oziroma parametre za računanje izkoristka. V 

četrti nalogi, ki je razdeljena na dva dela, morajo učenci ugotoviti nepravilnosti in jih 

popraviti. V prvem delu morajo učenci vedeti, v kakšnem razponu je lahko izkoristek, 

razliko med hipotezo in parametrom ter vedeti morajo, da je Ajdovščina kraj, kjer za 

vetrno elektrarno veter preveč močno piha. V drugem delu se preveri, ali učenec ve, 

katera je glavna naloga vetrne elektrarne. Peta naloga je sestavljena zgolj zaradi tega, da 

se preveri, ali učenec zna našteti glavne sestavne dele vetrne elektrarne. Pri šesti nalogi 

se preverjajo slabosti vetrnih elektrarn. Drugo kategorijo, razumevanje, zajemata a in b 

del 8. naloge. Tukaj se preverja cilj, ali učenec zna razbrati dane podatke iz tabele. 

Tretja kategorija, uporaba, je zajeta v nalogah 7 do 10. Pri 7. nalogi mora učenec 

obkrožiti pravilen dogovor. Gre zgolj za pretvorbo enot, torej mora pretvoriti iz m/s v 

km/h. Pri prvem delu 8. naloge mora učenec glede na podane podatke v tabeli narisati 

ustrezen graf. 9. naloga temelji na tem, da mora učenec glede na dano situacijo izbrati 

pravilno elektrarno in izbiro utemeljiti. Postavitev vetrne elektrarne zahteva določene 

pogoje, ki jih mora učenec poznati. Tako mora učenec pri 10. nalogi obkrožiti, na katere 

pogoje so pozorni pri izgradnji vetrnih elektrarn. Četrta kategorija, analiza, je zajeta v 

11. nalogi. Tu mora učenec glede na dano situacijo proučiti posledice. Peta kategorija, 

evalvacija, je uporabljena pri 12., 13. in 14. nalogi. Pri 12. nalogi mora učenec vedeti, 

kakšno elektrarno mora postaviti namesto dane elektrarne. Ob odgovoru mora še 

povedati, kako bi ta obnovljivi vir izkoristil. Pri 13. nalogi mora učenec presoditi, ali s 

spremenitvijo določenega parametra izkoristek povečajo ali zmanjšajo. V zadnji nalogi 

mora učenec med danimi odgovori izbrati pravilnega. Namreč izbrati mora, kakšne bi 

bile posledice, če bi elektrike zares zmanjkalo. 
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4.2.2 Vprašalnik o zadovoljstvu 

 

Poleg pred- in potesta smo uporabili tudi test o zadovoljstvu tehniških dni (Priloga 8.4). 

Sam test smo uporabili na koncu drugega tehniškega dne. Test o zadovoljstvu je 

sestavljen iz 8 kategorij. Pri testu morajo učenci najprej napisati starost in spol, nato pa 

sledijo kategorije, kjer so po 4 vprašanja. Ta so v kategorijah sestavljena tako, da učenci 

obkrožajo po ocenjevalni lestvici od 1 do 7, pri čemer pomeni 1 minimalno in 7 

maksimalno. Zajete kategorije so: fizično učno okolje, učni materiali, učni proces, 

reakcije, vsebina, znan nivo kognitivnega procesiranja, zaznana psihomotorična 

intenziteta in splošna ocena tehniških dni. Na koncu testa so morali učenci obkrožiti, ali 

bi se ponovno udeležili takšnega tehniškega dne. To vprašanje je bilo pol odprtega tipa, 

saj je dodajalo možnost, da učenci lahko izberejo tudi možnost drugo in to pripišejo. 

Anketa o zadovoljstvu je bila razdeljena samo eksperimentalni skupini. Ta anketa 

vsebuje vprašanja o zadovoljstvu z aktivnim učenjem, kjer se elementi učnega okolja 

bistveno razlikujejo od učnega okolja tradicionalnega pouka. Zato smo domnevali, da bi 

bili rezultati, pridobljeni s strani kontrolne skupine, neprimerni za analizo konstruktov 

zadovoljstva.  

 

4.2.3 Ocenjevanje skupin 

 

Znotraj vsake teme so bili učenci razdeljeni v manjše skupine od 3 do 5 učencev. Vsaka 

skupina je bila tekom tehniških dni ocenjena. Ocenjevali smo tako izvajalci kot 

spremljajoči učitelji. Vsi smo imeli enak ocenjevalni list (Priloga 8.5). Pri skupinah smo 

ocenjevali 6 sklopov:  

 varen način dela; 

 sodelovanje (komunikacija) med učenci znotraj skupine; 

 komunikacija z učiteljem; 

 ideje, kreativnost; 

 resen pristop k problemu na znanstven način in 

 samoiniciativa, interes za delo. 

 

Vsak sklop je bil ocenjen s točkami od 1 do 5, kjer je 1 pomenilo minimalno in 5 

maksimalno. Vsaka skupina lahko doseže največ 30 točk vsak tehniški dan. Torej vseh 

možnih točk je bilo 60. Skupine se je ocenjevalo tudi tretji tehniški dan. S pomočjo teh 
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ocen so bile skupine uvrščene na nacionalno konferenco projekta Chain reaction, ki se 

je odvijala na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. 

 

4.3 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVA PODATKOV 

 

Najprej smo izbrali tri osnovne šole po vsej Sloveniji, kjer so imeli zadosten vzorec za 

izvedbo raziskave. Z njimi sta bila izvedena dva tehniška dneva v okviru projekta Chain 

reaction. Na začetku prvega tehniškega dne je učencem dan predtest, ki ga rešijo. Na 

koncu drugega tehniškega dne se učencem razdeli potest, ki je po vsebini enak 

predtestu. Eksperimentalni skupini bo dodeljen tudi test o zadovoljstvu. Na koncu 

učenci obkrožijo, ali bi se tehniškega dne, izvedenega na tovrsten način, udeležili tudi v 

prihodnje. Pri kontrolni skupini bo uporabljen tradicionalen način poučevanja pod 

vodstvom učiteljice Osnovne šole Solkan. Priprava tradicionalnega pouka bo temeljila 

na enakih ciljih kot priprava tehniških dni. Tudi kontrolni skupini bosta podana pred- in 

potest. 

Za obdelavo zbranih podatkov bosta uporabljena program IBM SPSS v. 22 in program 

za delo s preglednicami Excel. Opisna statistika bo uporabljena za iskanje srednjih 

vrednosti ( , standardnih deviacij (sx), frekvenco (/) in opisov zadovoljstva. Test post-

hoc bo uporabljen za analizo razlik zadovoljstva med šolami. Za preverjanje 

zanesljivosti testa bo uporabljena metoda notranje konsistence Cronbach α, za 

ugotavljanje enakosti variance čez skupini pa Levenov test. Učinkovitost metod učenja 

bomo preverjali s t-testom, velikost samega učinka pa z metodo Glass ∆ [21]. 

Koeficient Glass ∆ (delta) izračunamo po enačbi (4.1). 

 

      Glass  ∆ =                                                    (4.1) 

 

4.4 ANALIZE VPRAŠALNIKOV 
 

V tem poglavju so predstavljeni rezultati pred- in potesta po posameznih nalogah. 

Zadovoljstvo o tehniških dnevih bo prikazano s polarnim diagramom. Na koncu bodo 

predstavljene še ocene skupin znotraj teme vetrnih elektrarn.  
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4.4.1 Primerjava pridobljenega znanja kontrolne in eksperimentalne skupine 

 

Pred- in potest sta bila razdeljena eksperimentalni skupini, pri kateri sta bila izvedena 

dva tehniška dneva. Kontrolno skupino pa predstavljajo učenci, ki so bili učeni 

tradicionalno. Tudi njim sta bila razdeljena pred- in potest. Primerjava pridobljenega 

znanja obeh skupin pred- in potesta bo prikazana v nadaljevanju.  

 

Zanesljivost pred- in potesta 

Pred- in potest sta zanesljiva, če se pod enakimi pogoji dobi enake oziroma podobne 

rezultate. Zanesljivost se preveri s testom Cronbach α (Preglednica 4.6). 

 

Preglednica 4.6: Zanesljivost pred- in potesta. 

Test Cronbach α 

Predtest 0,609 

Potest 0,680 

 

 

Vrednost predtesta Cronbach α na treh osnovnih šolah znaša 0,609. Iz tega podatka 

razberemo, da je predtest zmerno zanesljiv (α = 0,609). Iz preglednice je ravno tako 

razvidna zanesljivost potesta. Vrednost potesta Cronbach α ravno tako kaže na zmerno 

zanesljivost (Cronbach α = 0,68). 

 

Učinek učenja, napredek v znanju 

Domnevo, ali je bilo učenje uspešno, smo preverili z analizo v programu SPSS, in sicer 

s preizkusom dvojic (angl. paired-samples t-test) za primerjavo aritmetičnih skupin 

dveh odvisnih merjenj. Ob upoštevanju t-testa t (78) = 11,775; α = 0,00 < 0,05 imamo 

statističen značilen učinek učenja. V povprečju so učenci na predtestu dosegli 
predx = 

10,5 točke, na potestu pa 
postx = 15,1 točke. Kaže na uspešnost uporabljenih metod 

učenja. 

 

 

Razlika pri učenju med eksperimentalno in kontrolno skupino 

Za analizo domneve, ali je bilo aktivno učenje učinkovitejše od tradicionalnega pouka, 

smo v programu SPSS uporabili preizkus skupin (angl. independent-samples t-test) za 

preverjanje aritmetičnih sredin napredka v znanju dveh neodvisnih merjenj. 
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Sama porazdelitev vzorca je normalna, kar nam potrdi tudi Levenov test enakosti 

varianc skupin F (1,77) = 2,12, α = 0,149 > 0,05. Iz aritmetičnih sredin v 

Preglednici 4.7 je razvidno, da je kontrolna skupina dosegla več znanja kot 

eksperimentalna. Torej so se učenci, ki jim je bila snov podana tradicionalno, naučili 

več kot učenci tekom projekta Verižna reakcija, t (77) = –2,83, α = 0,006 < 0,05. 

Učinek tradicionalnega pouka na učenje vsebin vetrne turbine je zmeren do velik 

(Glass ∆ = 0,73). 

 

 

Preglednica 4.7: Opisna statistika znanja učencev PU in tradicionalnega pouka. 

Skupina test  [točke] sx SEx 

Eksperim. skupina PRED 9,59 3,59 0,57 

PO 13,15 3,91 0,63 

Kontrolna skupina PRED 11,38 3,29 0,52 

PO 17,08 2,81 0,44 

Skupaj PRED 10,49 3,53 0,39 

PO 15,13 3,91 0,44 

 

 

V povprečju je kontrolna skupina napredovala za 96,2;70,5  xkontr sx točke, 

eksperimentalna pa za 71,3;56,3  xeksp sx točke. 

 

 

Razlika med skupinama glede stopnje nalog 

Sledi predstavitev rezultatov, kjer bo razvidno, kje se pojavljajo razlike pri učenju glede 

stopnje nalog po revidirani Bloomovi taksonomiji. Pri stopnji pomnjenje podatkov je 

napredek učenja obeh skupin enak (α = 0,052 > 0,05). Z upoštevanjem napake I. reda 

lahko trdimo, da je napredek učenja pri tradicionalnem pouku večji. Glass ∆ znaša 0,42, 

kar pomeni, da je učinek učenja zmeren. Za stopnjo razumevanja je razvidno, da je 

napredek znanja obeh skupin enak in s tem ni statistično značilnih razlik med vrstama 

učenja (α = 0,895 > 0,05). Ravno tako ni razlik med skupinama pri uporabi 

(α = 0,157 > 0,05). Napredek je enakomeren. Za razliko od prejšnjih stopenj se pri 

analizi kažejo občutne razlike med eksperimentalno in kontrolno skupino. Večji 

napredek pri učenju je dosegla kontrolna skupina t (77) = –2,464, α = 0,016 < 0,05. Iz 

tega sledi, da je za stopnjo analize boljši tradicionalen pouk. Učinek je zmeren 

Glass ∆ = 0,53. Za stopnjo vrednotenja zopet ni bilo razlik pri učenju med skupinama 

(α = 0,051 > 0,05). Z upoštevanjem napake I. reda bi se pokazalo, da je kontrolna 



 

33 

 

skupina dosegla več znanja pri vrednotenju kot eksperimentalna, učinek je zmeren 

(Glass ∆ = 0,43).  

 

 

4.4.2 Rezultati analize ankete o zadovoljstvu 

 

Anketa o zadovoljstvu je poleg spola in starosti zajemala 8 kategorij. Anketiranih je 

bilo 41 učencev iz vseh treh šol po Sloveniji. V vsaki kategorij so bila 3–4 vprašanja. 

Vprašanja so ocenjevali s sedemstopenjsko lestvico, kjer je 1 pomenilo, da se učenec 

najmanj strinja, in 7, da se učenec popolnoma strinja s trditvijo (Slika 4.3). 

 

 

 

Slika 4.3: Grafični prikaz povprečja točk po kategorijah zadovoljstva glede na spol, kjer FUO pomeni 

fizično učno okolje, UM učni material, UP učni proces, RE reakcije, VS vsebina, ZNP zaznana 

kognitivna težavnost, ZPI zaznana psihomotorična težavnost in SOTD splošna ocena tehniških dni. 

 

S Slike 4.3 je razvidno, da so bili učenci najbolj zadovoljni s fizičnim okoljem (FUO). 

Nekaj manj so ocenili učne materiale (UM), torej so bili s to kategorijo malenkost manj 

zadovoljni. Zadovoljstvo učencev je padalo po naslednjih kategorijah: splošna ocena 

tehniških dni (SOTD), učni proces (UP), reakcije (RE), vsebine (VS) in znan nivo 

kognitivnega procesiranja (ZNP). Najmanj pa so bili zadovoljni z znano psihomotorično 

intenziteto (ZPI). Če se osredotočimo na spol, so bile skoraj pri vseh kategorijah bolj 
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zadovoljne učenke kot učenci. Pri kategoriji RE pa so bili bolj zadovoljni učenci. Enako 

zadovoljni so bili s kategorijama UP in ZNP. 

 

V nadaljevanju je v preglednici podano povprečno število točk, ki jih je določena 

kategorija dosegla na tehniških dnevih pri temi vetrna turbina. Podatki so prikazani 

tabelarično v Preglednici 4.8. Vseh učencev je bilo 41. 

 

Preglednica 4.8:Povprečno število točk in standardna deviacija udeležencev na tehniškem dnevu. 

Kategorija  [točke] sx 

Fizično učno okolje 5,74 1,16 

Učni materiali 5,42 1,14 

Učni proces 5,26 1,15 

Reakcije 5,00 1,63 

Vsebina 4,95 1,56 

Znan nivo procesiranja 4,85 1,45 

Znana psihomotorična intenziteta 4,69 1,24 

Splošna ocena tehniških dni 5,37 1,39 

 

Iz Preglednice 4.8 lahko razberemo, da so prvo kategorijo, fizično okolje, učenci 

povprečno ocenili s 5,74 točke od 7 točk. Učenci so bili zadovoljni s primerno 

opremljeno učilnico za izvajanje, učno okolje se jim je zdelo prijazno in udobno, imeli 

so dovolj prostora za ustvarjalno delo in raziskovanje ter poskrbljeno je bilo za 

osvežitev, malico, odmor itd. S tremi desetinkami manj so ocenili kategorijo učni 

materiali, ki je vsebovala trditve glede aktualnosti materialov, če so imeli učenci dovolj 

informacij in podatkov, opredeljenost ciljev in različnosti materialov. Kategorijo učni 

proces, ki je zajemala možno aktivno vključenost in praktično učenje, uravnoteženost 

samostojnega dela, sodelovanja in pomoči, učinkovitosti ter jasnosti in razlage navodil, 

so učenci ocenili s povprečno oceno 5,26. Torej so bili s tem kar zadovoljni. Nekoliko 

manj (5,00) so učenci ocenili reakcije. Sama kategorija je zajemala zadovoljstvo 

učencev glede usvojenega znanja, načina omogočanja lastne ustvarjalnosti, ritem dela in 

priporočila takšnega učenja drugim. S povprečno oceno 4,95 so učenci ocenili 

kategorijo vsebine. Ta je zajemala sodobnost, zanimivost, privlačnost teme tehniških 

dni, ali so dobili povratno informacijo o pravilnosti svojih rešitev in dognanj, jezikovno 
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ustreznost in strokovno razumljivost ter organizacijo in razporejenost vsebine tehniških 

dni. Kategorijo, ki je zajemala lahko berljivost vsebine tehniških dni, potek učnega 

procesa, umsko/miselno naprezanje ter uporabo in iskanje informacij, so ocenili z oceno 

4,85. Najslabše so učenci ocenili kategorijo znana psihomotorična intenziteta. Le-ta je 

zajemala utrujenost učencev po tehniškem dnevu, veliko dela tekom tehniških dni, 

obvladanje raznih orodij in merilnih naprav ter natančnost pri meritvah. Splošna ocena 

tehniških dni pa je bila v povprečju ocenjena s 5,37. Pri splošni oceni se je zajelo 

ocenjevanje učitelja, sošolce, tematiko in splošno oceno tehniških dni. 

 

Slika 4.4 prikazuje zadovoljstvo po kategoriji glede na osnovne šole. S slike je 

razvidno, katera šola je bila bolj zadovoljna glede na kategorijo.  

 

 

Slika 4.4: Povprečna vrednost ocenitve kategorij zadovoljstva, gledana po šolah, kjer FUO 

pomeni fizično učno okolje, UM učni material, UP učni proces, RE reakcije, VS vsebina, ZNP 

zaznana kognitivna težavnost, ZPI zaznana psihomotorična težavnost in SOTD splošna ocena 

tehniških dni. 

Skozi vse kategorije je OŠ Šentjernej tehniške dni ocenila najvišje. Torej pri kategoriji 

fizičnega okolja je OŠ Sežana ( = 5,52) glede na ostali dve šoli menila, da učilnice 

niso bile primerno opremljene, učno okolje se jim ni zdelo prijazno in udobno, niso 

imeli dovolj prostora za ustvarjalno delo in raziskovanje ter ni bilo dovolj poskrbljeno 

za osvežitev, malico, odmor … OŠ Šentjernej je kategorijo fizičnega okolja ocenila 

najvišje ( = 6,03). Učni materiali so se učencem iz OŠ Šentjernej ( = 5,82) zdeli 
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aktualni, imeli so dovolj informacij in podatkov, cilji so se jim zdeli jasno opredeljeni in 

učni materiali so bili različni. OŠ Črnuče ( = 5,18) in OŠ Sežana ( = 5,21) se v 

primerjavi z OŠ Šentjernej nista tako strinjali. V učnem procesu, kjer se je med drugim 

ocenjevalo dodatno pomoč, so učenci OŠ Šentjernej ocenili, da je niso rabili (M = 5,88). 

Ravno tako so bili na OŠ Šentjernej ( = 5,92) zadovoljni z usvojenim znanjem, menili 

so, da tak način učenja omogoča lastno ustvarjalnost in takšno učenje priporočajo 

drugim. S tem se niso strinjali na OŠ Črnuče ( = 4,14). Vsebina je zajemala teme 

tehniških dni, povratno informacijo, jezikovno ustreznost in strokovno razumljivost ter 

organizacijo. S tem so bili najbolj zadovoljni učenci OŠ Šentjernej ( = 5,87) in 

najmanj OŠ Črnuče ( = 4,02). OŠ Šentjernej ( = 5,38) se je zopet najbolj strinjala s 

tem, da je bila vsebina tehniškega dne lahka za branje, da se ni bilo treba preveč 

umsko/miselno naprezati, da je proces tekel tekoče in da so informacije našli hitro ter 

jih uporabili. Kategoriji znana psihomotorična intenziteta so učenci na OŠ Črnuče 

podelili najmanjše povprečno število točk ( = 3,91) in s tem potrdili, da so bili v 

primerjavi z obema šolama najbolj utrujeni. Najbolje so učenci iz OŠ Šentjernej (  = 

6,05) splošno ocenili učitelje, sošolce, tematiko in skupno oceno tehniških dni. 

Najslabše pa so splošno ocenili učenci iz OŠ Črnuče ( = 4,95), tik za njimi pa je bila 

OŠ Sežana ( = 5,02). 

 

V nadaljevanju smo s pomočjo testa post-hoc analizirali razlike zadovoljstva med 

šolami. 

 

Test post-hoc je pokazal, da pri kategorijah fizično okolje, učni materiali, znan nivo 

kognitivnega procesiranja ter pri splošni oceni med šolami ni razlik (α > 0,05). Razlike 

med šolami so se kazale pri ostalih kategorijah. Pri kategoriji učnega procesa se je 

pokazala razlika med OŠ Šentjernej in OŠ Črnuče (α = 0,048 < 0,05). Ravno tako se je 

razlika med tema dvema šolama pokazala pri kategoriji reakcije (α = 0,010 < 0,05), 

vsebine (α = 0,004 < 0,05) in pri znani psihomotorični intenziteti (α = 0,007 < 0,05). 

Skozi celoten test post-hoc je razvidno, da je bila OŠ Šentjernej z izvedbo teh tehniških 

dni najbolj zadovoljna, najmanj zadovoljna pa je bila OŠ Črnuče.  
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Zadnje vprašanje testa o zadovoljstvu je zajemalo ponovno udeležbo takšnega 

tehniškega dne. Ponovna udeležba učencev na takšne tehniške dni je grafično prikazana 

na Sliki 4.5.  

 

 

Slika 4.5: Ponovna udeležba tehniških dni. 

 

S Slike 4.5 je razvidno, da bi se takšnega tehničnega dne ponovno udeležilo 53,66 % 

učencev, ne bi se ga udeležilo 34,15 %, neodločenih je bilo 12,20 % učencev. 
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5 DISKUSIJA 

 

 

Pri poučevanju predmeta tehnika in tehnologija se soočamo s problematiko pristopov in 

poučevanja okoljskih vsebin v tretji triadi. Z raziskavo sta ti dve stvari združeni. Glede 

na predhodne raziskave, ki so pokazale, da naj bi bilo poizvedovalno učenje boljše od 

tradicionalnega, je naša raziskava to zavrnila. Glavne razloge za takšne rezultate lahko 

vidimo v tem, da so učenci pri predmetu tehnika in tehnologija večinoma poučevani na 

tradicionalen način, induktivni pristopi poučevanja so jim še malo tuji. Razlog za slabše 

rezultate eksperimentalne skupine pripišemo tudi naključnim učnim skupinam, kjer so 

bili učenci pomešani z različnih oddelkov.  

Pri branju tehniških risb in izdelovanju modela učenci eksperimentalne skupine niso 

imeli težav.  

 

Glede testa o zadovoljstvu je bila OŠ Maksa Pečarja najmanj zadovoljna. Le-ta osnovna 

šola je ena izmed mestnih šol. Učenci za temo niso kazali zanimanja in od tod lahko 

sledi slaba ocena o zadovoljstvu tehniških dni. Glavni razlog za tovrstno nezanimanje je 

lahko slaba motivacija učencev, katere niso bili dovolj deležni. 

 

Raziskava bo v pomoč izvajalcem projekta Chain reaction. S testom o zadovoljstvu se 

je pokazalo, s čim so bili učenci med izvajanjem tehniških dni najbolj zadovoljni in s 

čim ne. Pri kategorijah, kjer se je pokazalo slabše zadovoljstvo, lahko v prihodnje to 

popravijo. Tako bodo učenci, ki so vključeni v projekt leta 2015/16, deležni večjega 

zadovoljstva. 
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6 ZAKLJUČEK 
 

 

Z raziskavo in evalvacijo rezultatov smo ugotovili, da sta obe skupini, eksperimentalna 

in kontrolna, pridobili znanje na temo vetrne energije. Malenkost boljša je bila 

kontrolna skupina, ki je bila učena tradicionalno. Glede stopenj revidirane Bloomove 

taksonomije pa je kontrolna skupina pri pomnjenju podatkov in analizi pridobila več 

znanja kot eksperimentalna. Pri ostalih treh stopnjah sta obe skupini pridobili enako 

mero znanja. 

 

Ob pogledu na rezultate pred- in potesta je razvidno, da je malenkost boljši 

tradicionalen pouk. Krivca za to lahko poiščemo v tem, da so učenci še vedno navajeni 

biti učeni tradicionalno tako pri tehniki in tehnologiji kot tudi pri drugih predmetih. 

Poizvedovalno učenje pa jim je tuje, saj so večinoma prepuščeni sami sebi. Od vseh treh 

osnovnih šol, ki so bile zajete v izvedbo tehniških dni, je bila v celoti najbolj zadovoljna 

OŠ Šentjernej, najmanj pa OŠ Maksa Pečarja. Razlog za to vidimo v tem, da je OŠ 

Šentjernej in OŠ Srečka Kosovela tema vetrne energije bolj blizu, saj imajo v svoji 

okolici delujoče vetrne elektrarne. OŠ Maksa Pečarja pa le-te nima. Pri eksperimentalni 

skupini so morali učenci narediti tudi preprost model vetrne elektrarne, kjer so bile 

potrebne tudi spretnosti in veščine za izdelavo le-tega. Že med izdelavo modela je 

najmanj zanimanja pokazala OŠ Maksa Pečarja. Zato je to lahko tudi eden izmed 

razlogov za slabše ocene zadovoljstva. 

 

Cilji celotne raziskave so bili doseženi, vmes se je pokazalo, da je naša raziskava prišla 

do rezultata, kjer je tradicionalno učenje malenkost boljše od poizvedovalnega. Da bi 

bili rezultati bolj relevantni, bi v prihodnje morali vzeti večji vzorec. Učenci bi morali 

biti že učeni s poizvedovalnim učenjem. Pri sestavi pred- in potesta bi morali biti 

upoštevani tudi drugi cilji in temeljiti na vseh stopnjah revidirane Bloomove 

taksonomije. Sam potest pa bi morali izvesti na obeh skupinah še tretjič v intervalu 2–3 

mesecev. Na takšen način bi dejansko ugotovili, katera skupina je pridobila več znanja.  
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8 PRILOGE 

8.1 PRIPRAVA 

VETRNE ELEKTRARNE  PRIPRAVA 

Za učitelje: 

1. Cilji vaje 

1.1 Pri vaji pridobljeno znanje in razumevanje 

 Spoznajo kateri so obnovljivi viri 

 Spoznajo, da je veter je obnovljiv vir energije. 

 Spoznajo, da lahko obnovljive vire izkoriščamo z različnimi 

elektrarnami.  

 Elektrika je pomembna za življenje. 

 Merijo hitrost vetra. 

 Očitati hitrost vetra iz anemometra. 

 Pretvorba enot km/h v m/s. 

 Pogoji pri gradnji vetrne elektrarne.  

 Vetrna turbina pretvarja kinetično energijo vetra v mehansko delo, tako 

da se vrti vetrnica. 

 Izkoristek vetrnice nam pove kolikšen delež vetrne energije se je 

pretvoril v električno energijo oziroma v mehansko delo. 

 Izkoristek vetrne turbine manjši od 1. 

 Izračun izkoristka modela vetrne elektrarne. 

 Spoznajo nevarnost vetrnih elektrarn. 

 Prednosti in slabosti vetrnih elektrarn. 

 Na izkoristek vetrne elektrarne vplivajo različni parametri, kot so dolžina 

lopatic, oblika lopatic, število lopatic, kot nagiba lopatic. 

 Sestavni deli vetrne elektrarne in njihova naloga. 

 Učenci spoznajo kaj je parameter in hipoteza. 

 

1.2 Pri vaji pridobljene spretnosti in veščine 

 Uporaba miselnih procesov, ki jih uporabljajo tudi znanstveniki pri 

razlagi pojavov: tvorba idej in razlag na ustvarjalen način in testiranje teh 

idej in razlag. Testiranje vsebuje načrtovanje testnih eksperimentov, 

napovedovanje izida na podlagi razlag, idej in predhodnih izkušenj, 

praktični izvedbo testnih eksperimentov ter presojo razlag in idej na 

podlagi izida testnega eksperimenta.  

 Risanje in primerjanje nelinearnih grafov. 

 Kritični razmišljanje ob presojanju o hipotezah na podlag izidov 

eksperimentov. 

 Sposobnost ocene tveganj in varno delo v laboratoriju. 
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 Veščina pridobivanja ter analize podatkov iz različnih virov 

(eksperimenti, članki…) ter uporaba teh podatkov za vrednotenje razlag 

in idej. 

 Uporaba strokovno ustreznega jezika in metod, vključno z ICT, za 

medsebojno komuniciranje, sporočanje znanstvenih idej ter pogovarjanje 

o dani tematiki. 

 Sposobnost utemeljevanja idej. 

 

2. Potrebno predznanje 

Pred izvedbo vaje naj bi učenci poznali: 

 Pojem električne energije. 

 Poznali merske enote kot je km/h. 

 Poznavanje tehnoloških postopkov kot so rezanje pločevine, vrtanje z 

vrtalnim strojem, piljenje, vijačenje. 

 Poznavanje zvez, kot je lepljenje. 

 Poznavanje varstva pri delu pri rezanju pločevine, vrtanju z vrtalnim 

strojem, piljenju,vijačenju. 

 Poznavanje vrtalnega stroja. 

 Pravila tehničnega risanja. Branja podatkov iz tehnične risbe. 

Potrebne veščine/spretnosti 

 Zmožnost kontroliranega gibanja v učni delavnici, sposobnost tveganja pri 

uporabi materialov in rezalnimi orodji. 

 Navajeni dela v skupinah. 

 Zmožnost sodelovanje med seboj v skupini. 

 Zmožnost komuniciranje znotraj skupine ter med skupinami. 

 

3. Pripomočki za izvedbo prvega dneva vaje, preglednica 8.1in 8.2: 

 
Preglednica 8. 1: Pripomočki za izvedbo. 

Pripomočki, stroji in 

orodja 

Na skupino Na 5 skupin 

Zarisovalna igla 1 5 

Svinčnik 1 5 

Škarje za pločevino 1 5 

Škarje / 1 

Pila za kovino 1 5 

Primež / 2-3 

Rokavice 1 5 

Zaščitna očala / 2 

Klešče / 3  

Vrtalni stroj / 1 

Sveder φ2 za kovino / 1 
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Sveder φ2 za les / 1 

Anemometer / 2 

Mizarska spona 1 5 

Križni vijač 1 5 

Kladivo 1 5 

Žebelj za označevanje 1 5 

Sekundarno lepilo / 2 

Štoparica 1 5 

Pomični kotomer / 1 

Kalkulatorji 1 5 

Ravnila 1 5 

Kladivo 1 5 

Akumulacijski vrtalni 

stroj 

/ 1 

Geo trikotnik 1 5 

Brusilni papir za les / 1 

Meter / 3 

Različne uteži (10g in 

5g) 

/ 20 

Lepilni trak / 1 

 
Preglednica 8. 2: Materiali za izvedbo tehniškega dne. 

Material Na skupino Na 5 skupin 

Vrvica  170 cm 850 cm 

Uteži (matice po 5, 10 

in 25 g) 

Po en komplet 5 kompletov 

Nosilna lesena palica 

φ30 

50 cm 250 cm 

Lesena palica φ10 13 cm 65 cm 

Postružen rotor 1 5 

Steklena cev φ50 1 m 5m 

Kroglična ležaja 2 10 

Vijaki 3X12 8 40 

Pocinkana pločevina 

debeline 0,55 mm 

115 x240 920 x 240 

Lesena deska za stojalo 260x300 260x1500 

Ventilator premer 40 cm 

in moči 45W 

1 5 

 

Za demonstracijo: 

 Sestavljen model vetrne elektrarne. 

      Pripomočke, ki jih bojo učenci potrebovali za drugi tehnični dan, določimo proti 

koncu prvega tehničnega dne.  Na drugem tehničnem dnevu učenci dobijo materiale, ki 

smo jih določili. 

 

 

4. Varnostna opozorila 
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Pri izdelavi modela vetrne elektrarne moramo biti pozorni: 

 Na postavitev ventilatorja. Postavimo ga  tako, da ne bi le-ta pihal tudi k 

sosedom. 

 Na osebno zaščito pri delu s stroji,orodji ter pripomočki. 

 Pri preizkušanju oziroma izvedbi meritev, da v ventilator ne vtikamo raznih 

stvari. 

 Pri preizkušanji pazimo, da učenec v sam rotor ne posega. 

 Paziti moramo, da zraven ni nobene vode. 

 Pazljivi pri delu s pločevino,  saj je ostra. Le-to popilimo. 

 Pri izboljšanem modelu, da so parametri vsi enaki kot pri preprostem 

modelu, kjer smo izvajali meritve. Spremenimo le en parameter. 

 

5. Kratek opis vaje 

Učenci raziskujejo različne parametre, ki vplivajo na delovanje vetrne elektrarne. 

Takšni parametri so velikosti lopatic, število lopatic, obrnjen kot lopatic, material 

vetrnice, višina postavitve vetrnice itd. Aktivnost je razdeljena na tri dni. Prvi dan 

znotraj sklopa Vetrne elektrarne 1, učenci spoznajo osnovne elemente vetrne elektrarne, 

delovanje vetrne elektrarne ter fizikalne osnove delovanja vetra. Učenci, ki so razdeljeni 

po skupinah, sestavijo preprost model vetrne elektrarne ter izvedejo meritve. Na koncu 

dneva učenci sestavijo hipoteze o izboljšavi modela vetrne elektrarne.  

 

V drugem dnevu učenci sestavijo izboljšan model svoje vetrne elektrarne ter izvedejo 

meritve. Na podlagi meritev svoje  hipoteze sprejmejo ali ovržejo. 

 

V tretjem dnevu učenci predstavijo svoje ugotovitve in meritve ostalim sošolcem ter 

oblikujejo skupne zaključke. 

 

Potek aktivnosti (Slika 8.1): 
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Slika 8.1. Potek aktivnosti PU tehniških dni. 

 

 

6. Izvedba 

Pri sami izvedbi smo pozorni na učne oblike, ki jih uporabimo ter časovno usklajenost. 

Pri izvedbi mora biti dostopna elektrika saj le-ta omogoči delovanje ventilatorja. 

 

6.1 Učne oblike 
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Učenci delajo individualno in v skupinah. Za vsako aktivnost se predlaga naslednje 

učne oblike, preglednica 8.3: 
 

Preglednica 8. 3: Aktivnosti skozi tehniške dni. 

FAZA AKTIVNOSTI OBLIKA 

Uvodna prestavitev in seznanitev, branje 

Vetrne elektrarne 1. 

Frontalna oblika, učenci niso razdeljeni 

v skupine. 

Sestavljanje preprostega modela Manjše skupine učencev, največ 3-4. 

Meritve, izračuni, risanje grafov Manjše skupine učencev največ 3-4. 

Postavitev hipotez Manjše skupine učencev, največ 3-4. 

Sestavljanje izboljšanega modela Manjše skupine učencev, največ 3-4. 

Ovržba ali potrditev hipotez Manjše skupine učencev, največ 3-4. 

Komunikacija podatkov med skupinami Vključen celoten razred. 

Priprava poročila, zapis zaključkov Individualno.  

refleksija Individualno. 

 

6.2 Časovna usklajenost 

 

Projekt je razdeljen na tri tehniške dni, ki potekajo 3 šolske dni. Prvi in drugi dan 

potekajo aktivnosti 5-6 šolskih ur. Tretji dan pa se lahko aktivnost skrajša, odvisno 

od poročanja poročil. Tretji šolski dan se lahko izvede tudi razredna konferenca, 

zanjo pa je potrebno malo več časa.  

 

6.3 Opis aktivnosti 

 

1. dan 

Učitelj učencem razdeli delovne liste, ki naj poleg tabel, v katere učenci sproti 

vpisujejo svoje komentarje, ugotovitve in rezultate, vsebujejo tudi sestavek Vetrne 

elektrarne 1. Ko si učenci sami preberejo sestavek Vetrne elektrarne 1 , se skupaj z 

učiteljem pogovorijo. Učitelj na preprostem modelu pokaže kako deluje vetrna 

elektrarna ter obrazloži kakšno je ozadje. Vsaka skupina izdela svoj preprost model 

vetrne elektrarne ter izvede meritve. Podatke si skrbno zapisujejo, izračunajo 

izkoristek ter narišejo graf. Iz grafa ugotovijo pri kateri masi je izkoristek največji. 

Kasneje predlagajo kako bi lahko model še izboljšali. Učitelj se z učenci pogovori 

kaj je njihova naloga in kaj je to parameter. Skupaj naštejejo nekaj parametrov. Na 

koncu prvega tehničnega dne učenci na podlagi lastnih vsakdanjih izkušenj 

postavijo hipoteze o možnih izboljšavah.  Učenci načrtujejo poskuse ,pri čemer so 

pozorni, da vsakič spreminjajo le en parameter.  Učenci spišejo seznam 

pripomočkov in materialov, ki jih bodo rabili naslednji dan. Učitelj do naslednjega 

dne priskrbi vse spisane pripomočke in materiale.  

 

2. dan 

Učenci z izbranimi pripomočki in material zgradijo svoj model vetrne elektrarne in s 

tem preverjajo hipoteze, jih sprejmejo ali ovržejo. Ko sestavijo model izvedejo 

meritve, ter si jih zapisujejo. Pri meritvah uporabijo maso, ki je imela pri preprostem 

modelu največji izkoristek. Ob končanih meritvah učenci izračunajo izkoristek 

njihovega modela ter narišejo graf. Na koncu med seboj primerjajo grafa ter pridejo 

do ugotovitev. Učitelj ima nalogo, da učence spremlja ter jih opozarja na varnost pri 

delu.  
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3. dan 

Tretji dan učenci predstavijo  ugotovitve svojim sošolcem. Pred tem pa napišejo 

poročilo. 

 

7. Možnost nadaljnjega raziskovanja 

Lahko se zgodi, da učenci tekom drugega tehničnega dne niso uspeli postaviti modela 

vetrne elektrarne, ga lahko sestavijo kot domači projekt.  Lahko razmišljajo tudi o 

dodatnih izboljšavah.  
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Priloga 1: Delovni listi za učence 

 

VETRNE ELEKTRTANE 1 

 

Obnovljivi viri energije so na splošno opredeljeni kot energija, ki se naravno obnavljajo. 

Mednje spadajo sonce, veter, dež, plimovanje, valovi, biomasa in geotermalna energija. 

Obnovljive vire lahko tudi izkoriščamo za ogrevanje prostorov, ogrevanje sanitarne 

vode, pridobivanje električne energije.  Približno 16% svetovne končne energije je 

pridobljene iz obnovljivih virov. Izkoriščanje obnovljivih virov se povečuje. Mednje 

spada tudi izkoriščanje vetra z narejenimi vetrnimi elektrarnami [1]. 

 

Zemeljsko atmosfero, ki je plinast ovoj nad kopnim, razdelimo na več slojev: 

troposfero, stratosfero, mezosfero, pas ioniziranega zraka ter štiri plasti ionosfere [2]. 

 
Slika 1: Atmosfera [3]. 

 

V troposferi so velika področja nizkega in visokega zračnega tlaka. Spodnja plast se 

giblje kot posledica segrevanja zraka ter vrtenja Zemlje. Tako nastanejo vetrovi. Hitrost 

vetrov se meri v m/s z napravami, ki jim pravimo anemometer [2]. 

 

Kot smo že omenili vetrovi spadajo med obnovljive vire, ki jih lahko tudi izkoriščamo 

tako, da postavimo vetrno elektrarno.Namen vetrne elektrarne je, da kinetično energijo 

vetra pretvori v električno energijo. Pri tem uporabi dva sistema:  prvi sistem pretvarja 

kinetično energijo v mehansko delo, drugi mehansko delo v električno [4]. 

 

Vetrna elektrarna v grobem sestoji iz rotorja,  generatorja električne energije, strojnice, 

sistema za sledenje vetra, stolpa vetrnice in temeljev [5]. 
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Slika 2: Deli vetrne elektrarne [6]. 

 

Vetrna elektrarna za delovanje potrebuje veter, ki piha s hitrostjo med 4 m/s do 25 m/s. 

Veter vrti rotor z določeno hitrostjo. Take kinetična energija pretvori v mehansko delo. 

Generator mehansko delo pretvori v električno energijo. Ta gre v transformator in 

naprej v električno postajo, ki električno energijo pošlje v električno omrežje. 

 

Koliko kinetične energije vetra se pretvori v električno energijo prikažemo z 

izkoristkom.  Izkoristek ne more bit 100%. Vedno je manj. 

 

Izkoristek vetrne elektrarne lahko v realnosti povečamo ali zmanjšamo s spreminjanjem 

različnih parametrov kot so: število lopatic na rotorju, oblika lopatic, velikost lopatic, 

obrnjen kot lopatic, višina postavitve rotorja. 

 

Pri preprostem modelu vetrne elektrarne, ki kinetično energijo vetra spremeni v 

mehansko delo lahko izračunamo kakšen izkoristek ima. Mehansko delo se upošteva 

tako, da v določene času rotor dvigne določeno  maso za neko višino. Upoštevati je 

treba tudi velikost vetrnice in moč vetra. Pri izračunu izkoristka rabimo moč vetra  P1, 

hitrost vetra v,  gostoto zraka ρ, površino rotorja skozi katero gre zrak S, potencialno 

energijo Wp, maso m, gravitacijski pospešek g, čas vzdigovanja uteži t. S temi podatki 

lahko izračunamo izkoristek η [4]. 

Moč vetra P1: 

P1=ρ·  , 

 

kjer je ρ gostota zraka in znaša 1.2 kg/m
3
. 

 

Delo vetrnice je enako spremembi potencialne energije: 

 

Wp=m·g·h. 

Moč vetrnice: 

P2= . 

Izkoristek: 

η=  · 100  [%]. 
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Dobljeni izkoristek bo neko število med 1 in 100. To predstavlja delež pretvorjene 

kinetične energije vetra v mehansko delo [4]. 

 

Vetrna elektrarna ima tako prednosti in slabosti. Prednosti so enostavna tehnologija, 

proizvodnja električne energije iz vetrnih elektrarn ne povzroča emisij ter glede na 

prihodnost, ker nam grozi pomanjkanje vode, je vetrna elektrarna zelo koristna, saj za 

delovanje vode ne potrebuje.  

 

Med slabosti štejemo vizualni vpliv vetrne elektrarne, povzročajo določen nivo hrupa , 

ob vrtenju lopatic pri sončnem vremenu lahko vetrnica svetlobno utripa, pri delovanju 

vetrne elektrarne lahko pomeša frekvenco. 
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Priloga 1: Oblikovanje/zasnova preprostega modela vetrne elektrarne 

 

1. Mehanizem delovanja vetrne elektrarne 

Na sliki 3 je prikazan osnovni model delovanje vetrne elektrarne.  Vključeni so 

parametri, ki vplivajo na izkoristek vetrne elektrarne. 

 

 
 

Slika 3: Sistem delovanja modela vetrne elektrarne. 

 

Ventilator, ki ima večji premer kot rotor modela elektrarne, ustvari veter z določeno 

hitrostjo. Ta povzroči, da se rotor oziroma vetrnica vrti. Ob vrtenju rotor z določeno 

hitrostjo dviga maso.  

 

Meritve bodo izvedene tako, da merimo čas, ki ga potrebuje vetrnica, da dvigne maso 

na višino 1m. Meritve izvedemo trikrat, potem pa se izračuna povprečen čas, ki ga 

upoštevamo pri izračunu izkoristka modela vetrne elektrarne.  

 

Osnovni element vetrne elektrarne je rotor oziroma vetrnica. Na rotor so pritrjene 

lopatice. Lopatic je 8, ki takšne oblike, kot prikazuje slika 4. 
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Slika 4: Oblika ene lopatice. 

Lopatice pritrdimo na rotor z vijakom 3x12 mm, tako kor prikazuje slika 5. 

 
Slika 5: Pritrjene lopatice na rotor. 

Vse sestavne dele zložimo skupaj, tako kot prikazuje slika 6. 
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Slika 6: Sestavljena vetrnica. 
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Priloga 2: Izračuni 

 

Tabela 1: Meritve poenostavljenega modela  

Masa [kg] Hitrost vetra [km/h] Čas [s] 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Tabela 2: Izračuni izkoristka preprostega modela 

Moč 

vetra 

(P1) 

Hitrost 

vetra 

(v) 

Masa 

(m) 

povprečen 

čas (t) 

Presek 

površine 

vetrnice 

(S) 

Potencialna 

energija 

vetra (Wp) 

Moč 

vetrnice 

(P2) 

Izkoristek 

(η) 
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Tabela 3: Meritve poenostavljenega modela  

Masa [kg] Hitrost vetra [km/h] Čas [s] 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Tabela 4: Izračuni izkoristka preprostega modela 

Moč 

vetra 

(P1) 

Hitrost 

vetra 

(v) 

Masa 

(m) 

povprečen 

čas (t) 

Presek 

površine 

vetrnice 

(S) 

Potencialna 

energija 

vetra (Wp) 

Moč 

vetrnice 

(P2) 

Izkoristek 

(η) 
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8.2 UČNI LISTI ZA UČENCE 

VETRNE ELEKTRTANE 1 

 

Obnovljivi viri energije so na splošno opredeljeni kot energija, ki se naravno obnavljajo. 

Mednje spadajo sonce, veter, dež, plimovanje, valovi, biomasa in geotermalna energija. 

Obnovljive vire lahko tudi izkoriščamo za ogrevanje prostorov, ogrevanje sanitarne 

vode, pridobivanje električne energije.  Približno 16% svetovne končne energije je 

pridobljene iz obnovljivih virov. Izkoriščanje obnovljivih virov se povečuje. Mednje 

spada tudi izkoriščanje vetra z narejenimi vetrnimi elektrarnami [1]. 

Zemeljsko atmosfero, ki je plinast ovoj nad kopnim, razdelimo na več slojev: 

troposfero, stratosfero, mezosfero, pas ioniziranega zraka ter štiri plasti ionosfere [2]. 

 
Slika 7: Atmosfera [3]. 

 

V troposferi so velika področja nizkega in visokega zračnega tlaka. Spodnja plast se 

giblje kot posledica segrevanja zraka ter vrtenja Zemlje. Tako nastanejo vetrovi. Hitrost 

vetrov se meri v m/s z napravami, ki jim pravimo anemometer [2]. 

 

Kot smo že omenili vetrovi spadajo med obnovljive vire, ki jih lahko tudi izkoriščamo 

tako, da postavimo vetrno elektrarno.Namen vetrne elektrarne je, da kinetično energijo 

vetra pretvori v električno energijo. Pri tem uporabi dva sistema:  prvi sistem pretvarja 

kinetično energijo v mehansko delo, drugi mehansko delo v električno [4]. 

 

Vetrna elektrarna v grobem sestoji iz rotorja,  generatorja električne energije, strojnice, 

sistema za sledenje vetra, stolpa vetrnice in temeljev [5]. 
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Slika 8: Deli vetrne elektrarne [6]. 

 

Vetrna elektrarna za delovanje potrebuje veter, ki piha s hitrostjo med 4 m/s do 25 m/s. 

Veter vrti rotor z določeno hitrostjo. Take kinetična energija pretvori v mehansko delo. 

Generator mehansko delo pretvori v električno energijo. Ta gre v transformator in 

naprej v električno postajo, ki električno energijo pošlje v električno omrežje. 

 

Koliko kinetične energije vetra se pretvori v električno energijo prikažemo z 

izkoristkom.  Izkoristek ne more bit 100%. Vedno je manj. 

 

Izkoristek vetrne elektrarne lahko v realnosti povečamo ali zmanjšamo s spreminjanjem 

različnih parametrov kot so: število lopatic na rotorju, oblika lopatic, velikost lopatic, 

obrnjen kot lopatic, višina postavitve rotorja. 

 

Pri preprostem modelu vetrne elektrarne, ki kinetično energijo vetra spremeni v 

mehansko delo lahko izračunamo kakšen izkoristek ima. Mehansko delo se upošteva 

tako, da v določene času rotor dvigne določeno  maso za neko višino. Upoštevati je 

treba tudi velikost vetrnice in moč vetra. Pri izračunu izkoristka rabimo moč vetra  P1, 

hitrost vetra v,  gostoto zraka ρ, površino rotorja skozi katero gre zrak S, potencialno 

energijo Wp, maso m, gravitacijski pospešek g, čas vzdigovanja uteži t. S temi podatki 

lahko izračunamo izkoristek η [4]. 

 

Moč vetra P1: 

P1=ρ·  , 

kjer je ρ gostota zraka in znaša 1.2 kg/m
3
. 

Delo vetrnice je enako spremembi potencialne energije: 

Wp=m·g·h. 

Moč vetrnice: 

P2= . 

Izkoristek: 

η=  · 100. 

 

Dobljeni izkoristek bo neko število med 1 in 100. To predstavlja delež pretvorjene 

kinetične energije vetra v mehansko delo [4]. 



 

XXIII 

 

 

 

Vetrna elektrarna ima tako prednosti in slabosti. Prednosti so enostavna tehnologija, 

proizvodnja električne energije iz vetrnih elektrarn ne povzroča emisij ter glede na 

prihodnost, ker nam grozi pomanjkanje vode, je vetrna elektrarna zelo koristna, saj za 

delovanje vode ne potrebuje.  

 

Med slabosti štejemo vizualni vpliv vetrne elektrarne, povzročajo določen nivo hrupa , 

ob vrtenju lopatic pri sončnem vremenu lahko vetrnica svetlobno utripa, pri delovanju 

vetrne elektrarne lahko pomeša frekvenco. 

 

 

 



 

XXIV 

 

 

Priloga 1: Oblikovanje/zasnova preprostega modela vetrne elektrarne 

 

1. Mehanizem delovanja vetrne elektrarne 

Na sliki 3 je prikazan osnovni model delovanje vetrne elektrarne.  Vključeni so 

parametri, ki vplivajo na izkoristek vetrne elektrarne. 

 

 
 

Slika 9: Sistem delovanja modela vetrne elektrarne. 

 

Ventilator, ki ima večji premer kot rotor modela elektrarne, ustvari veter z določeno 

hitrostjo. Ta povzroči, da se rotor oziroma vetrnica vrti. Ob vrtenju rotor z določeno 

hitrostjo dviga maso.  

 

Meritve bodo izvedene tako, da merimo čas, ki ga potrebuje vetrnica, da dvigne maso 

na višino 1m. Meritve izvedemo trikrat, potem pa se izračuna povprečen čas, ki ga 

upoštevamo pri izračunu izkoristka modela vetrne elektrarne.  

Osnovni element vetrne elektrarne je rotor oziroma vetrnica. Na rotor so pritrjene 

lopatice. Lopatic je 8, ki takšne oblike, kot prikazuje slika 4. 
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Slika 10: Oblika ene lopatice. 

Lopatice pritrdimo na rotor z vijakom 3x12 mm, tako kor prikazuje slika 5. 

 
Slika 11: Pritrjene lopatice na rotor. 

Vse sestavne dele zložimo skupaj, tako kot prikazuje slika 6. 
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Slika 12: Sestavljena vetrnica. 
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Priloga 2: Izračuni 

 

Tabela 1: Meritve poenostavljenega modela  

Masa [kg] Hitrost vetra [km/h] Čas [s] 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Tabela 2: Izračuni izkoristka preprostega modela 

Moč 

vetra 

(P1) 

Hitrost 

vetra 

(v) 

Masa 

(m) 

povprečen 

čas (t) 

Presek 

površine 

vetrnice 

(S) 

Potencialna 

energija 

vetra (Wp) 

Moč 

vetrnice 

(P2) 

Izkoristek 

(η) 
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Tabela 3: Meritve poenostavljenega modela  

Masa [kg] Hitrost vetra [km/h] Čas [s] 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Tabela 4: Izračuni izkoristka preprostega modela 

Moč 

vetra 

(P1) 

Hitrost 

vetra 

(v) 

Masa 

(m) 

povprečen 

čas (t) 

Presek 

površine 

vetrnice 

(S) 

Potencialna 

energija 

vetra (Wp) 

Moč 

vetrnice 

(P2) 

Izkoristek 

(η) 
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8.3 PRED IN PO-TEST 

Ime in priimek:____________________________ 

Osnovna šola:_____________________________ 

 

1. Kateri izmed naštetih virov spadajo med obnovljive vire energije? Obkroži. 

          /2 

a. Veter 

b. Termo energija 

c. Voda 

d. Sončna energija 

e. Geotermalna energija  

 

2. Kako lahko merimo hitrost vetra? Obkroži.      

          /1 

a. Z anemometrom 

b. Z listkom 

c. Oslinimo prst 

d. Z voltmetrom  

 

3. Kaj od naštetega je pomembno pri izračunu izkoristka.    

          /2 

a. Moč vetra 

b. Moč vetrnice  

c. Temperatura zraka 

d. Potencialna energija vetra 

e. Površina vrtenja lopatic. 

 

4. V besedilu najdi napake ter jih popravi. 

 Znanstveniki so  postavili tri enake vetrne elektrarne. Preden so vetrne 

elektrarne postavili so izračunali izkoristek le-teh, ki je znašal med 1 in 2.  

Pred samo postavitvijo so postavili hipotezo, da naj bojo lopatice čim bolj 

velike. Kot parameter pa so upoštevali, da vetrno elektrarno postavijo v 

Ajdovščini saj tam vedno piha veter.  

 Glavna naloge vetrne elektrarne je, da mehansko delo spreminja v kinetično 

energijo vetra. 

 

5. Naštej osnovne sestavne dele vetrne elektrarne.     

          /3 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Katere so slabosti vetrnih elektrarn? Obkroži.     

  /1,5 

a. Hrup 

b. Proizvodnja električne energije iz vetrnih elektrarn ne povzroča emisij 

c. Motnja frekvenc 

d. Vizualni vpliv 

 

7. Merili smo s kolikšno hitrost ima veter. Izmerili smo 10  . Koliko   je to? 

  /1 

a. 0,36 

b. 360 

c. 36  

d. 3600 

 

8. Znanstveniki so izračunali izkoristek vetrne elektrarne glede na spreminjanje 

števila lopatic. Izračuni so zapisani v spodnji tabeli. Na podlagi podatkov nariši 

graf izkoristka v odvisnosti od števila lopatic. 

Število 

lopatic 

2 3 4 6 8 10 

izkoristek 0,02 0,04 0,08 0,11 0,28 0,4 

 

Kot lopatic 0° 15° 30° 45° 55° 80° 

izkoristek 0,01 0,03 0,1 0,16 0,23 0,6 

 

/2 
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a. Kdaj je bil izkoristek 

največji?______________________________________________  

          /1 

b. Kolikšen je bil izkoristek pri vetrnici z  osmimi lopaticami?__________ /1 

 

9. Živite ob morski obali. Zgradili ste hišo in sedaj se želite priklopiti na električno 

napeljavo. Ker v bližini ni nobene elektrarne, ste prisiljeni zgraditi svojo. Katero 

elektrarno bi zgradili (izberite samo eno), ki bi izkoriščala obnovljivi vir 

energije in zakaj?      /2 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

10. Odločiš se zgraditi Vetrno elektrarno. Na kaj moraš biti pozoren preden jo 

postaviš? Obkroži.        /1 

a. Nadmorsko višino        

b. Hitrost vetra 

c. Sončno sevanje 

d. Okoljevarstvenike          

  

11. Vetrno elektrarno smo postavili na območje, kjer pozimi večkrat prevlada žled. 

Preučite kakšne so lahko posledice.      /1 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

             

12. Imamo termoelektrarno, ki s pomočjo plina poganja turbino. Ali bi lahko ta 

neobnovljivi vir zamenjali z obnovljivim, saj je na tem mestu veliko sončnih dni 

in vetra. Kako?/2 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

            

  

13. Vetrni elektrarni  povečamo dolžino lopatic. Presodi ali bomo s parametrom 

povečali ali zmanjšali izkoristek. Pojasni.     /2 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

            

  

14. Ali bi dandanes lahko živeli brez električne energije? Kakšne bi bile posledice, 

če bi jo resnično zmanjkalo? Obkroži pravilen odgovor.   /1 
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a. Posledic nebi občutili, saj nikjer ne uporabljamo elektrike. 

b. Noben avtomobil ne bi vžgal. 

c. Posledice bi bile ogromne, saj skoraj vsako podjetje potrebuje elektriko. 

d. Tudi v prometu bi se to občutilo, saj noben semafor ne bi  deloval.  
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8.4 TEST O ZADOVOLJSTVU 
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