
 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

POUČEVANJE, PREDMETNO POUČEVANJE 

 

 

 

 

 

 

Jasna Kvenderc 

 

DOLOČANJE STOPNJE PRIMERNOSTI KOMPETENC POSAMEZNIKA ZA POKLIC 

UČITELJA TEHNIKE 

 

Magistrsko delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2016 



 

 

  



 

 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

POUČEVANJE, PREDMETNO POUČEVANJE 

 

 

 

 

 

Jasna Kvenderc 

 

DOLOČANJE STOPNJE PRIMERNOSTI KOMPETENC POSAMEZNIKA ZA POKLIC 

UČITELJA TEHNIKE 

 

Magistrsko delo 

 

MENTOR: doc. dr. Janez Jamšek 

SOMENTOR: doc. dr. Stanislav Avsec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2016 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Zahvala 

 

Iskreno se zahvaljujem mentorju, doc. dr. Janezu Jamšku, ker me je zopet vzel pod svoje 

okrilje, mi nudil strokovno pomoč ter me usmerjal pri nastajanju magistrskega dela. 

Zahvaljujem se tudi za povabilo k opravljanju dela demonstratorke na Pedagoški fakulteti 

Univerze v Ljubljani, ki me je še bolj povezalo z vsebinami s tehniškega področja. Hvala tudi 

somentorju doc. dr. Stanislavu Avscu za koristne nasvete in pomoč pri empiričnem delu. 

Prav tako se zahvaljujem doc. dr. Samu Zupanu s Fakultete za strojništvo Univerze v 

Ljubljani, ki me je zaradi izvajanja empiričnega dela povezal s svojimi strokovnimi delavci ter 

študenti in mi tako omogočil nemoten potek raziskovanja.    

Iskreno se zahvaljujem tudi staršema ter bratu Jožetu, ki so verjeli vame, me podpirali in mi 

zaupali tudi takrat, ko si sama nisem. Brez Vas mi ne bi uspelo. 

Ob tej priložnosti izrekam posebno hvaležnost tudi Samu Medvešku, ki me je med pisanjem 

magistrskega dela bodril ter mi nudil pomoč in oporo, ko sem ju potrebovala. 

Zahvala gre tudi vsem ostalim, ki so kakor koli doprinesli k nastanku mojega magistrskega 

dela in jih na tem mestu nisem posebej poimenovala. 

Hvala!  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razumno je učiti se od tistih, ki znajo učiti. 

Sofokles



I 

 

POVZETEK 

Magistrsko delo zajema predlog merskega inštrumenta, ki določa stopnjo primernosti 

kompetenc posameznika za poklic učitelja tehnike. Namen merskega inštrumenta je dvojen – 

prognostični in diagnostični. Ciljna skupina prognostičnega namena merskega inštrumenta so 

dijaki, ki se v času informativnih dni ali ţe prej odločajo za dodiplomski program študija 

Dvopredmetni učitelj, smer tehnika in ... Diagnostični namen je predviden za pedagoške 

delavce zaradi ugotavljanja tehniške kompetentnosti vpisanih študentov smeri tehnika in ... ter 

moţnosti ugotavljanja, kateri dijaki so potencialno primerni za program študija Dvopredmetni 

učitelj tehnike in ... Predlog tovrstnega merskega inštrumenta je nastal ţe v okviru 

diplomskega dela. Slednje predstavlja izhodišče za magistrsko delo in je hkrati njegovo 

nadaljevanje. Skladno s poglobljenimi teoretičnimi izhodišči smo obstoječi merski inštrument 

analizirali ter revidirali. Nov merski inštrument obsega 14 nalog s kognitivnega in afektivnega 

področja, ki so jim dodana še demografska vprašanja. Posameznik ima za izpolnjevanje 

merskega inštrumenta na razpolago 20 minut. Glede na doseţeno število točk lahko 

ugotavljamo njegovo neprimernost, nevtralnost/potencialnost ali primernost za bodočega 

učitelja tehnike. Dobljeni merski inštrument smo testirali na ciljno usmerjenih skupinah 

posameznikov, in sicer pedagogov ter inţenirjev. S skupino pedagogov smo pridobili vpogled 

v občutljivost vprašanj/nalog z afektivnega področja, medtem ko smo skupino inţenirjev 

uporabili za vpogled v občutljivost nalog s kognitivnega področja. Aproksimativni T-test za 

neodvisne vzorce je pokazal statistično pomembne razlike aritmetičnih sredin med pedagogi 

in inţenirji tako na afektivnem kot na kognitivnem področju. V primerjavi s pedagogi 

izkazujejo inţenirji večji interes, voljo ter motivacijo za tehniško izobraţevanje; prav tako so 

uspešnejši od pedagogov pri doseganju znanja s tehniškega področja. Razviti merski 

inštrument smo uporabili tudi na informativnih dnevih za vpis v študijskem letu 2016/2017 na 

študijski program Dvopredmetni učitelj, smer tehnika in … na Pedagoški fakulteti Univerze v 

Ljubljani. 

 

KLJUČNE BESEDE:  

Učitelj tehnike, tehniško izobraţevanje, tehnika in tehnologija, merski inštrument, tehniška 

kompetenca, tehniška nadarjenost in talentiranost. 

 

  



II 

 

Design and technology teacher competences suitability level 

determination 

 

ABSTRACT 

The master thesis includes a proposal of a measuring instrument that determines the level of 

suitability of competences of an individual for a design and technology teacher. The aim of 

the measuring instrument is twofold – prognostic and diagnostic. The target group of the 

prognostic aim are students, who decide for an undergraduate program »Double-major 

teacher«, majoring in technology and ... during the information days or even earlier. On the 

other hand, diagnostic aim is intended for teaching staff in order to determine technological 

competences of students enrolled in course of technology and ..., as well to identify the 

students that are potentially suitable for an undergraduate program »Double-major teacher«, 

majoring in technology and ... A proposal of such measuring instrument has already  been 

created within the framework of bachelor thesis, which represents the starting point for this 

thesis and is simultaneously its continuation. In accordance with in-depth theoretical 

assumptions, the existing measuring instrument was analyzed and revised.  The new 

measuring instrument comprises 14 items from the cognitive and affective area, demographic 

questions  have been added separately. Time available for an individual to fulfill the 

questionnaire is 20 minutes. According to the score, we are able to determine individual's 

inappropriateness, neutrality/potentiality or suitability for the prospective technology teacher. 

The obtained measuring instrument was tested on targeted groups of individuals, namely 

pedagogues and engineers. With a group of pedagogues, we gained insight into the sensitivity 

of the questions/tasks in the affective area, while a group of engineers gave an insight into the 

sensitivity of the tasks in the cognitive area. Approximative T-test for independent samples 

has shown a statistically significant difference of arithmetic means between pedagogues and 

engineers at both, affective and cognitive areas. In comparison with pedagogues, engineers 

demonstrated greater interest, willpower and motivation for engineering education. Engineers 

are also more successful in achieving a higher level of knowledge in technological areas. Our 

measuring instrument was also tested during the information days for enrollment in the 

academic year 2016/2017 for an undergraduate program »Double-major teacher«, majoring in 

technology and ... at Faculty of Education, University of Ljubljana.  

 

 

 

 

KEY WORDS: design and technology teacher, engineering education, measuring instrument, 

technological competence, technological giftedness and talent. 
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1 UVOD 
 

 

Tehnika je postala sestavni del realne druţbene stvarnosti in se razvija vzporedno z razvojem 

druţbe. Potreba po znanju tehnike postaja vse večja in privede tudi do potrebe po vedno 

večjem znanju s področja tehniškega izobraţevanja. Postati kompetenten učitelj tehnike ima v 

ozadju ogromno dejavnikov, ki vplivajo na to, v kolikšni meri je posamezniku omogočeno, da 

se ga odkrije za tehniško nadarjenega ali talentiranega, pedagoško usmerjenega ter ţeljnega in 

pripravljenega na absorpcijo novega tehniškega znanja. V finskem šolstvu lahko zasledimo, 

da namenijo velik poudarek izobraţevanju s področja tehnike, prav tako so v Londonu 

sestavili merljive vprašalnike ter naloge, ki sluţijo posamezniku kot poklicni smerokaz; med 

njimi tudi poklici ročnih spretnosti, ki so delno dotični s poklicem učitelja tehnike. Ker pa nas 

zanima stanje v Sloveniji, smo se v pričujočem magistrskem delu osredotočili na določanje 

stopnje primernosti bodočih študentov za poklic učitelja tehnike. Glede na to, da je predmet 

Tehnika in tehnologija (TIT) edini predmet, ki vključuje istočasno komponente znanja, 

spretnosti in sposobnosti, je še toliko bolj pomembno, da je učitelj, ki ga poučuje, tako 

specialno didaktično kot strokovno vsebinsko kompetenten za njegovo poučevanje. Zato je 

naš namen, da takšne posameznike odkrijemo ter dijakom nudimo laţji vpogled v stopnjo 

motivacije posameznikov za dani študij, vključno z interesi, vplivnim okoljem ter ne nazadnje 

stopnjo kompetentnosti tako s pedagoškega kot s tehniškega vidika. 

 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 
 

Tehniška kompetenca je eden izmed ključnih dejavnikov, ki vpliva na ustvarjanje, uspešno 

poučevanje, motivacijo ter napredovanje na tehniškem področju. Če ţeli posameznik 

napredovati, mora imeti ob sebi učitelja, ki ga bo prepoznal in mu nudil aktivnosti, na podlagi 

katerih se bo lahko izpopolnjeval, razvijal ter ustvarjal. Kompetenten učitelj tehnike mora biti 

ne le pripravljen, ampak tudi sposoben učence vključiti v aktivno obliko dela, saj zgolj to 

omogoča optimalen razvoj znanja in spretnosti učencev [18]. Dane lastnosti so del tehniških 

kompetenc, ki generirajo uspešnega učitelja tehnike [11]. V Sloveniji ni poudarka na 

odkrivanju tehniško kompetentnih posameznikov, saj niti nimamo sestavljenega inštrumenta, 

ki bi to omogočal. Sestavljene so ocenjevalne lestvice (OL), vendar so – kot je bilo 

ugotovljeno v [21] – pomanjkljivo opredeljene. V Zdruţenih drţavah Amerike (ZDA) so za 

identificiranje nadpovprečnih učencev s področja TIT pogosto uporabljene OL Scales for 

Rating the Behavioral Characteristics of Superior Students (SRBCSS) [25]. OL SRBCSS so 

uspešne z vidika veljavnosti, objektivnosti, zanesljivosti ter občutljivosti. Njihova 

pomanjkljivost je, da v večji meri merijo tehniško nadarjenost posameznika le z afektivnega 

področja in v manjši meri s kognitivnega, ki je prav tako pomemben del tehniških kompetenc 

[11]. Posameznikovo kognitivno in afektivno komponento odnosa do tehnike merijo v 

Juţnoafriški republiki (JAR) s pomočjo vprašalnika Pupils' Attitude Towards Technology 

(PATT) [35, 29]. Velik poudarek v tehniškem izobraţevanju lahko zaznamo tudi v finskih 

šolskih institucijah, kjer dajejo praktičnemu delu večji poudarek kot teoretičnemu [11]. S 

Finske izhaja tudi definicija tehniške kompetence, ki sta jo razvila Autio in Hansen [11] in bo 

za nas eden izmed ključnih dejavnikov. V Londonu [36] so strukturirano zbrali in sestavili 

vprašanja ter naloge, ki posamezniku sluţijo kot vodilo pri odločanju o nadaljnji karieri. 

Vprašanja zajemajo tudi opredelitev poklica ročnih spretnosti (teacher of craft).  

 

V Sloveniji za študij izobraţevalne tehnike še ne obstajajo metode in inštrumenti, ki bi 

bodočim študentom omogočili boljšo usmeritev in laţjo odločitev za nadaljnji študij. Sicer je 

izdelan predlog merskega inštrumenta [21], vendar ne določa stopnje primernosti kompetenc 
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posameznika za poklic učitelja tehnike. Slednje bomo dosegli tako, da bomo v merski 

inštrument [21] vključili veljavne merske karakteristike, tj. objektivnost, veljavnost, 

zanesljivost in občutljivost. Glede na trenutno stanje o obstoju danih metod in inštrumentov se 

pojavlja vprašanje, v kolikšni meri in na kakšen način je mogoče odkriti posameznike, katerih 

presek ţelja za bodoči poklic učitelja tehnike zajema tudi primernost za izbrani študij. Naša 

motivacija je izdelati merski inštrument, ki bo prav takšne posameznike tudi odkril.  

 

1.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

V magistrskem delu bomo odgovorili na naslednja raziskovalna vprašanja (RV1–RV4): 

 

RV1: Kateri elementi so primerni za oblikovanje veljavne in zanesljive metode za merjenje 

kompetenc posameznikov, potrebnih za poklic učitelja tehnike? 

 

RV2: Ali obstaja med moškimi in ţenskami razlika v doseganju kompetenc posameznika za 

poklic učitelja tehnike, merjeno z zasnovano metodo, in če obstaja – kolikšna je?  

 

RV3: Ali obstaja skupina posameznikov, ki se pomembno razlikuje glede doseganja 

kompetenc posameznika za poklic učitelja tehnike, merjeno z zasnovano metodo, in če 

obstaja – kolikšna je? 

 

RV4: Kolikšno kompetenco, ki je potrebna za poklic učitelja tehnike, izkazujejo študentje, ki 

so vpisani na Pedagoško fakulteto, smer dvopredmetni učitelj, tehnika in …?  

 

1.3 PREDVIDENE METODE RAZISKOVANJA 
 

Magistrsko delo vključuje kavzalno neeksperimentalno metodo in kvantitativni raziskovalni 

pristop.  

 

1.4 PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ 
 

V drugem poglavju opredelimo pomen in vlogo tehniškega izobraţevanja, opišemo pojem 

tehniške kompetence iz katere izhajamo v empiričnem delu, izpostavimo tehniško nadarjene 

in/ali talentirane posameznike – kdo so, kako jih identificiramo – ter ugotavljamo povezanost 

med tehniško kompetentnimi in tehniško nadarjenimi posamezniki.  

 

V tretjem poglavju podamo pregled nedavnih raziskav. Dyrenfruth in Layton sta identificirala 

tri komponente, izmed katerih sta dve za naše delo izrednega pomena. Test tehniške volje, ki 

temelji na PATT testu, in tehniško znanje, ki temelji na OL SRBCSS, sta glavni vodili, 

katerima sledimo predvsem z vidika vsebine, zanesljivosti in veljavnosti. Preko testa 

motivacije, sposobnosti in osebnosti posameznika izluščimo tiste elemente, ki so za bodočega 

učitelja tehnike najpomembnejše. Slednje uporabimo pri kritični evalvaciji ţe zastavljenega in 

testiranega izhodiščnega merskega inštrumenta.  

 

V petem poglavju predstavimo potek strukturiranja in preoblikovanja začetnega merskega 

inštrumenta MI1 v njegovo končno obliko MI3. Za umerjanje merskega inštrumenta 

vključimo ciljno usmerjeni skupini.    
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V šestem poglavju se osredotočimo na izvedbo MI3  na PP. Z določeno metodo in ciljno 

skupino izvedemo raziskavo in v nadaljevanju komentiramo pridobljene rezultate ter skušamo 

odgovoriti na raziskovalna vprašanja (RV1–RV4).  

 

V sedmem poglavju sledi diskusija, v okviru katere je predstavljeno, v kolikšni meri smo 

dosegli zastavljena raziskovalna vprašanja (RV1–RV4). 

 

V osmem poglavju, zaključku magistrskega dela je podano kritično vrednotenje nastalega 

dela.  
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2 TEHNIŠKO IZOBRAŢEVANJE 
 

 

Tehniško izobraţevanje je pomembno, saj je tesno povezano s stanjem slovenskega 

gospodarstva. Zaradi propadanja velikih gospodarskih sistemov in podjetij, gospodarskih 

teţav preostalih podjetij in ne nazadnje tudi zaradi vpliva staršev se vedno manj mladih 

odloča za študij na področju tehnike, čeprav potrebe po tehniškem kadru naraščajo tako v 

industriji kot tudi v drugih panogah [40]. Številčnost vpisa na večino tehniških fakultet še ni 

kritična, profesorji in asistenti pa se – podobno kot na srednjih šolah – pritoţujejo nad 

kakovostjo znanja in motiviranostjo za študij. Na pedagoških fakultetah kritično upada vpis na 

dvopredmetne programe tehnike in fizike, zmanjšuje pa se tudi vpis na matematiko in 

računalništvo [40]. Lahko bi dejali, da na tehniško izobraţevanje od osnovne šole do univerz 

vplivajo tako kulturni kot socialni, druţbeni, gospodarski in ne nazadnje tudi mednarodni 

vplivi [1].  

 

2.1 POMEN IN VLOGA TEHNIŠKEGA IZOBRAŢEVANJA  
 

Tehniški poklici nimajo meja – so globalni, znanje tehnike je univerzalno. Večina dijakov ob 

vpisu na visokošolske programe tega ne opazi in tehniških poklicev ne dojema kot poklicev 

osebnih izzivov, velikih moţnosti in ne nazadnje ustreznega ţivljenjskega standarda [1].  

 

Vsako poučevanje, tako formalno kot neformalno, mora potekati na način, da bo pri 

posamezniku v čim večji meri spodbujalo radovednost in ustvarjalnost, ga motiviralo in 

navduševalo za nadaljnje odkrivanje ter raziskovanje in usposabljalo za reševanje konkretnih 

problemov. Poučevanje TIT vsebuje pomembno vlogo, saj je ravno to predmet, ki na 

aplikativni ravni povezuje vse naravoslovne predmete ter pri posamezniku razvija in krepi 

motorične spretnosti. Tehnika prek spoznavanja in proučevanja tehniških problemov, 

načrtovanja njihovih rešitev ter izvedbe omogoča posamezniku učinkovito kombinacijo 

razvoja intelektualnih talentov ter praktičnih spretnosti, pri čemer posamezniki krepijo tako 

socialne kot psihomotorične sposobnosti [1].  

 

Vse bolj se zmanjšuje interes učencev za vključitev v različne moţnosti srednješolskega 

izobraţevanja, ki temeljijo na pridobitvi tehniške izobrazbe. Interes posameznikov za tehniške 

poklice upada [1]. Zaskrbljujoče je, da se tako profesorji kot asistenti pritoţujejo nad 

kakovostjo znanja in motiviranostjo za študij [1]. Čeprav se po zaključku šolanja del 

osnovnošolcev vpiše v srednje tehniške strokovne šole in tehniške gimnazije ter del 

gimnazijcev na tehniške fakultete, je izhodiščno tehniško znanje pomanjkljivo [2]. Slednje se 

izkazuje na področjih tehniškega razmišljanja, vedênja, spretnosti in metodologije odločanja 

pri reševanju tehnoloških problemov in zakonitosti [2].   

 

Izbirni predmeti razvijajo posebne interese in sposobnosti učencev, če jih osnovna šola (OŠ) 

ter srednja šola (SŠ) sploh ponudita. Na odločitev, katere izbirne predmete bodo učenci 

izbrali, na katero srednjo šolo in ne nazadnje tudi fakulteto se bodo vpisali, ne vplivajo samo 

učenčevi osebni interesi, temveč tudi okolje, v katerem ţivijo [3]. V osnovnošolskem in 

srednješolskem izobraţevanju imajo posamezniki, ki izkazujejo interes s področja tehnike, 

moţnost, da se udeleţijo tekmovanja v znanju na šolski, regionalni in drţavni ravni, kjer 

lahko nadgrajujejo in dopolnjujejo znanje, pridobljeno v šoli, ter se interesno usmerjajo v 

različna področja naravoslovja in tehnike. Zveza za tehniško kulturo Slovenije (ZOTKS) 

ponuja paleto raznovrstnih aktivnosti (konstruktorstvo, modelarstvo, tehnologije in 

računalništvo), ki spodbujajo posameznika k inovativnosti, ustvarjalnosti ter raziskovanju s 
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tehniškega področja; prav tako odkriva in podpira razvoj tehniško nadarjenih učencev, 

popularizira ljubiteljske dejavnosti na različnih področjih tehnike ter razvija naravoslovno-

tehniško logiko ter konstruktorstvo. Tudi Mestna zveza društev za tehnično kulturo Ljubljana 

(MZDTK) vsako leto prireja srečanje mladih tehnikov Ljubljane, na katerem so zajeta 

tekmovalna področja s konstruktorstva (konstruiranje z Lego Education I. triletje ali Fischer 

tehnik, konstruiranje z Lego Education II. triletje ali Fischer tehnik, reševanje problema s 

konstrukcijsko zbirko Fischer ali Lego, reševanje problema z elektronsko zbirko, izdelava 

tehnološke dokumentacije s programom Cici CaD, reševanje problema s področja robotike, 

modeliranje s programom Google Sketchup), tehnologije obdelav (izdelek iz papirja, izdelek 

iz lesa z uporabo električnega orodja, izdelava izdelka iz umetne snovi, izdelava izdelka iz 

kovine, projektno delo) ter razstava tehničnih izdelkov. Posamezniku so omogočeni tudi tečaji 

s področja modelarstva (raketno, ladijsko, letalsko ter avtomodelarstvo). Na Pedagoški 

fakulteti Univerze v Ljubljani (PeF UL) je ustanovljeno Društvo za razvoj tehniškega 

izobraţevanja (DRTI), čigar cilj je povezovati in zdruţevati osebe, ki delujejo na področju 

tehniškega izobraţevanja, imajo interes za razvoj danega izobraţevanja ali ţelijo kot 

posamezniki izboljšati svoje naravoslovno-tehniško znanje [4]. Društvo je prostovoljno 

zdruţenje vseh, ki si prizadevajo za znanstveni in strokovni razvoj formalnega in 

neformalnega izobraţevanja na področju tehniških ter naravoslovnih disciplin. DRTI v 

sodelovanju z ZOTKS prireja poletne šole robotike in elektronike, kjer lahko udeleţenci 

povezujejo različna naravoslovna in tehnična znanja, tako npr. sestavljajo robote, modele 

naprav/mehanizmov po lastni zamisli in se na ta način seznanijo s temeljnimi principi 

delovanja strojev in mehanizmov; prav tako preko uporabe senzorjev in pogonov različnih 

motorjev spoznajo nekaj osnov elektronike; posamezniki, ki izkazujejo interes, pa tudi 

sodelujejo na festivalu inovativnih tehnologij. Pomembno je, da se tehniško znanje širi in 

posplošuje ter da se mlade tehnike spodbuja k inovativnosti in povezovanju znanj. Učitelji 

moramo vsakemu posamezniku, ki mu tehnika pomeni intelektualni izziv in obenem izkazuje 

zanimanje zanjo ter radovednost v povezavi z njo, omogočiti, da lahko tehnično znanje 

dopolnjuje ter nadgrajuje.  

 

Interesa posameznika za študij izobraţevalne tehnike ţal ni mogoče zaslediti pri vpisu na 

fakulteto, ki zajema tehniško izobraţevanje, tj. na PeF UL. V sklopu tehniškega izobraţevanja 

PeF UL se lahko bodoči študentje odločajo za študij programa dvopredmetnega učitelja 

tehnika in ... V času informativnih dnevov smo ugotovili, da  se večina bodočih študentov PeF 

UL primarno odloči za študij matematike, le pri 10 % (v letu 2014) prevladuje na prvem 

mestu tehnika [21]. Od tod sledi, da sta interes ter motiviranost za študij izobraţevalne 

tehnike ţe na začetku študija nizka. Bodoči študenti se teţko odločijo, ali je vezava s tehniko 

res ustrezna izbira zanje.  

 

Motiv pričujočega magistrskega dela je bodočim študentom olajšati odločitev o sami izbiri 

programa in obenem ugotoviti primernost bodočega študenta za poklic učitelja tehnike. 

 

2.2 TEHNIŠKA KOMPETENCA 
 

Beseda kompetenca je širok têrmin, s katerim se ukvarjajo številne znanosti, zato je teţko 

podati enotno opredelitev. V nadaljevanju jih navajamo le nekaj. Kompetenca je sposobnost, 

ki sloni na znanju, vrednotah in izkušnjah neke osebe. Je zmoţnost učinkovitega vedênja v 

številnih danih situacijah [5]. Biti kompetenten pomeni uspešno doseči kompleksne zahteve v 

določenem kontekstu s pomočjo mobilizacije tako kognitivnih kot nekognitivnih vidikov 

vedênja [6]. Medveš [7] pravi, da so kompetence globalni cilj izobraţevanja, ki pomeni 

sintezo naslednjih treh (M1–M3) sestavin: 
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M1: znanja v smislu obvladanja vsebin, spoznanj ter procesiranja informacij ob uporabi višjih 

kognitivnih procesov (vsebinsko znanje); 

M2: veščin, spretnosti, obvladanja postopkov in metod določene stroke ali strokovnega 

področja (proceduralno znanje);  

M3: razvoja motivacije in interesa, osebnega odzivanja posameznika ter njegove socialne 

vključenosti.  

 

Za učiteljevo učinkovito delo so potrebne vse naštete sestavine, saj lahko učitelj doseţe 

kakovosten pouk zgolj s prepletom znanja določenega področja, veščin, spretnosti in razvoja 

motivacije.  

 

V druţbi se pojavlja veliko sprememb, kot je npr. razvoj informacijsko-komunikacijske 

tehnologije, vedno več je medpredmetnega povezovanja med učnim procesom itd. Zaradi tega 

morajo učitelji sprejeti nekatere nove vloge. Pri tem je ključnega pomena pripravljenost za 

spreminjanje in prilagajanje tradicionalnih vlog novim okoliščinam ter spreminjanje nekaterih 

novih vlog. Day [8] našteva dejavnike, ki povzročajo potrebo po nenehnem izpopolnjevanju 

profesionalnih kompetenc – to so: nove tehnologije, nova strokovna spoznanja, več učno in 

vedenjsko teţavnih učencev, vse pogostejše oblike preverjanja znanja ipd. Vizija 

vseţivljenjskega učenja in stalnega profesionalnega razvoja zahteva učitelja, ki je sposoben 

kritično razmišljati in evalvirati, zna spodbujati ter podpirati učenčev razvoj [9].  

 

Sedaj smo na splošno opisali, kaj sploh pomeni kompetenca, v nadaljevanju pa se bomo 

osredotočili na t. i. tehniško kompetenco, ki je za nas pomembnejša. 

 

Tehniška kompetenca je ključnega pomena za človeški obstoj [10]. Autio in Hansen [11] sta, 

opirajoč se na Dyrenfurth [12] in Layton [13], opredelila tehniško kompetenco kot razmerje 

med tehniškimi sposobnostmi na področju psihomotorike, kognitive in afektive. Kot 

značilnosti tehniške kompetence sta opredelila tri komponente (TK_1–TK_3), ki so v 

nadaljevanju podrobneje predstavljene.  

 

(TK_1): Tehniška sposobnost. Tehniške sposobnosti so del večine človeških aktivnosti in so 

ključnega pomena za preţivetje človeške rase. Psihologi te sposobnosti pogosto poimenujejo 

kot psihomotorične sposobnosti in predstavljajo pomemben del tehniških kompetenc. 

Obsegajo kinestetično sposobnost ter praktično inteligenco, kot sta npr. koordinacija rok ter 

spretnost prstov pri izdelovanju izdelka. 

 

(TK_2): Tehniška volja. Slednja je pogojena z aktivnostjo ter iznajdljivostjo posameznika. 

Tehniko določajo in vodijo človeška čustva, motivacija, vrednote in osebnostne lastnosti 

tistega, ki ga tovrstno področje zanima. Razvoj tehnike v druţbi je odvisen od tehniške volje 

drţavljanov, da sodelujejo in imajo vpliv na tehniške odločitve posameznika in/ali druţbe. To 

področje imenujemo afektivni ali emocionalni vidik tehniške kompetence. Mammes [14] je 

dejal, da lahko na motivacijo s tehniškega področja vplivajo učitelji. Njihova naloga je, da so 

na svojem strokovnem področju ustvarjalni ter poznajo interese učencev in posledično 

skladno s tem ustvarijo učno okolje, v katerem bo posameznik uvidel smisel ter mu bo učni 

proces postal pomemben. Slednje pomembno vpliva na  afektivno področje posameznika, saj 

Deci in Ryan [15] trdita, da se lahko zunanja motivacija spremeni v notranjo motivacijo 

takrat, kadar je učni proces za učenca dovolj zanimiv. To pomeni, da je tehniška motivacija 

učencev pogojena z motivacijo, interesom ter ustvarjalnostjo učitelja, ki dani učni proces 

izvaja. Autio in Hietenoro [16] pravita, da so vrednote ter interesi posameznika odvisni od 
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druţinskih vrednot, katere je ponotranjil ţe v mladosti. Torej je afektivna domena pogojena z 

okoljem, v katerem se posameznik giblje. Isen in Reeve [17] pravita, da pozitivni efekt 

spodbuja notranjo motivacijo pri učencih in optimalno učinkovitost ter zadovoljstvo pri 

izvajanju naloge [17]. To pomeni, da za kompetentnega učitelja tehnike velja, da ima 

predvsem pozitiven odnos do tehnike.  

 

(TK_3): Tehniško znanje. Tovrstno znanje v literaturi pedagoških znanosti pogosto 

poimenujemo kot kognitivno področje; sem sodi npr. reševanje problemov s konstrukcijsko 

zbirko Fischer Technik. 

 

Tehniška kompetenca v svojem najširšem pomenu predstavlja dejanje, pri katerem smo 

iznajdljivi oziroma uporabimo iznajdljivost. Poenostavljen model tehniške kompetence je 

predstavljen na sliki 2.1.  

 

 
 

Slika 2.1:  Model tehniške kompetence [11]. 

 

Po Aberšku [18] del kompetenc 21. stoletja vključuje tudi sposobnost izjemnega opravljanja 

nalog oziroma aktivnosti. Ključnega pomena so generične kompetence, ki v določenih 

pogledih izkazujejo nadarjenost učenca.  

 

2.3 TEHNIŠKO NADARJENI IN/ALI TALENTIRANI POSAMEZNIKI    
 

Dokazano je, da so tehniške kompetence veliko bolj izrazite pri tehniško nadarjenih učencih. 

Glede na to, da je odkrivanje ter identificiranje tehniško nadarjenih učencev v 

osnovnošolskem izobraţevanju pomanjkljivo predvsem s strani zastavljenosti ocenjevalnih 

lestvic OLNADO07, priloga 11.1, ne smemo izključiti posameznikov, ki v osnovnošolskem 

ter posledično tudi srednješolskem izobraţevanju niso identificirani kot tehniško nadarjeni 

učenci [19].  
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V strokovni literaturi ni enotne opredelitve nadarjenosti, kajti nadarjeni ne tvorijo homogene 

skupine in nadarjenost se kaţe v različnih oblikah in obsegih.  

 

Ena izmed najpogosteje uporabljenih opredelitev izhaja iz zapisa v ameriškem Zakoniku o 

izobraţevanju nadarjenih iz leta 1978. Po tej definiciji so nadarjeni ali talentirani tisti otroci in 

mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji bodisi v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke 

doseţke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem 

ali umetniškem področju in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej 

prilagojene programe ter aktivnosti [20]. Nadarjenost je lahko splošna ali specifična. Za 

visoko splošno sposobnost, ki omogoča doseganje izjemnih rezultatov na več področjih 

hkrati, se v definiciji uporablja izraz »nadarjenost«, za visoke specifične sposobnosti, ki 

vodijo do uspeha na posebnih področjih, pa se uporablja izraz »talentiranost«. Končno 

omejena definicija poudarja, da nadarjeni in talentirani učenci poleg običajnih učnih 

programov potrebujejo tudi prilagojen pouk in dejavnosti, da bi lahko razvijali svoje 

sposobnosti [20].  

 

Raziskave kaţejo, da imajo nadarjeni učenci nekatere osebnostne lastnosti, ki jih ne najdemo 

pri drugih učencih ali pa so pri nadarjenih bolj izrazite. Osebnostne lastnosti, ki jih najdemo v 

skupini nadarjenih, se nanašajo na različna področja, kot so: miselno-spoznavno, učno-

storilnostno in socialno-čustveno področje. Med njimi je lahko zasledimo tudi motivacijsko 

področje [20].  

 

Kot je razvidno iz slike 2.1, je motivacija posameznika del afektivnega področja, ki je eno 

izmed glavnih komponent tehniške kompetence. Kadar je posameznik motiviran, pomeni, da 

izkazuje eno ali več izmed naslednjih lastnosti: radovednost, visoke aspiracije in potrebe po 

doseganju odličnosti, raznolike in močno izraţene interese, vztrajnost pri reševanju nalog, 

visoko storilnostno motivacijo, uţivanje v doseţkih itd. Čim bolj dosledno se kaţejo 

posamezne lastnosti pri učencu, tem bolj verjetno je, da je nadarjen. Zato je pomembno, da 

učitelji tehniško nadarjene učence odkrijemo ter jim nudimo ustrezne dejavnosti in aktivnosti. 

Ker je tehniška kompetenca v manjši meri povezana tudi z nadarjenostjo učencev, bomo v 

nadaljevanju namenili nekaj vrstic odkrivanju tehniško nadarjenih učencev v Sloveniji in 

drugod. 

 

V Sloveniji se identificiranje tehniško nadarjenih učencev prične ţe v OŠ z uporabo 

ocenjevalnih lestvic OLNADO07, priloga 11.1, in nato nadaljuje v srednješolskem 

izobraţevanju. Ugotovljeno je bilo [21], da so vprašanja, na podlagi katerih učitelji 

identificirajo tehniško nadarjene učence v OŠ, pomanjkljivo opredeljena predvsem s 

kognitivnega področja. Ker je slednje pomemben element tehnične kompetence, slika 2.1, 

pomeni, da posameznika s tehniškimi sposobnostmi z danimi ocenjevalnimi lestvicami 

identificiramo zgolj površinsko. Tukaj se skriva razlog, zakaj je v ospredju vprašljiva 

ustreznost inštrumenta za ugotavljanje tehniško nadarjenih, predvsem z vidika veljavnosti in 

objektivnosti ocenjevalnih lestvic za učitelje ter vprašanj, ki so zajeta v ocenjevalnih lestvicah 

OLNAD07. Vprašljiva je tudi kompetentnost učiteljev za ocenjevanje tehniško nadarjenih 

učencev. Preverjanje tehnoloških znanj na nacionalnem nivoju izvajajo ali načrtujejo v večini 

razvitih drţav, na primer v ZDA [22], Veliki Britaniji [23], Avstraliji [24] itd.  

 

V ZDA so za identificiranje nadpovprečnih učencev s področja tehnike in tehnologije (od 3. 

do 8. razreda OŠ) pogosto uporabljene ocenjevalne lestvice SRBCSS [25]:  

SRBCSS_I: Učenec ima širok razpon tehniških sposobnosti.   

SRBCSS_2.: Učenec se novih programov uči brez formalnega izobraţevanja.  
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SRBCSS_3.: Učenec v prostem času razvija tehniške sposobnosti/zmoţnost.  

SRBCSS_4.: Učenec pomaga drugim pri problemih, ki so povezani s tehniko.  

SRBCSS_5.: Učenec vključuje tehniko pri izdelavi ustvarjalnih 

izdelkov/nalog/predstavitev.  

SRBCSS_6.: Učenec zelo zavzeto išče priloţnosti, pri katerih bi lahko uporabil tehniko.  

SRBCSS_7.: Učenec izkazuje bolj razvite tehniške sposobnosti kot drugi učenci 

njegove starosti.  

 

Ocenjevalci posameznika ocenjujejo na podlagi 6-stopenjske Likertove lestvice, na kateri 

pomeni 1 »nikoli« in 6 »vedno«. Vsaka trditev (SRBCSS_I – SRBCSS_7) je sestavljena na 

podlagi 4 specifičnih lastnosti posameznika, in sicer: strokovno uporablja tehniko; za tehniko 

se zanima in je samoiniciativen pri njeni uporabi; pomaga drugim pri tehniki; na ustvarjalen 

način integrira tehniko v druga področja. OL SRBCSS vsebujejo naslednje merske 

karakteristike: veljavnost, zanesljivost, objektivnost in uporabnost.   

 

Tehniško nadarjeni učenci so najpogosteje identificirani na podlagi tehniških izdelkov, ki jih 

naredijo samostojno; na podlagi nudenja pomoči drugim s področja tehnike in tehnologije ter 

pogostega zastavljanja vprašanj s področja tehnike [26]. Kognitivno domeno je mogoče 

zaslediti pri SRBCSS_I in SRBCSS_2, afektivno pri SRBCSS_3, SRBCSS_4 in SRBCSS_6 

ter psihomotorično pri SRBCSS_2 in SRBCSS_7.  

 

Tehniško OL SRBCSS bi lahko uporabili za identificiranje učencev, ki bi v prihodnosti 

izkoristili čas, denar in priloţnost, da bi ustvarili napredne tehniške izdelke. To bi jih 

spodbudilo, da bi ustvarjalno in na napreden način vključevali tehniko na ostala področja, ki 

jih zanimajo [27]. Glede na to, da imamo v Sloveniji OLNADO07 pomanjkljivo zasnovane 

[21], bi lahko za identificiranje tehniško nadarjenih učencev uporabili bolj veljavne OL 

SRBCSS. 
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3 PREGLED NEDAVNIH RAZISKAV 
 

 

V nadaljevanju se bomo oprli na raziskave, ki so nastale na podlagi iskanja tehnično 

kompetentnih posameznikov, ki bi bili lahko primerni za učitelja tehnike in ne nazadnje tudi 

pri iskanju tehniško nadarjenih učencev. Pomembni nam bodo predvsem načini in pristopi, ki 

so jih uporabili v raziskavah med delom.  

 

3.1 PATT VPRAŠALNIK 
 

Dyrenfruth [28] in Layton [28] sta identificirala tri komponente (TK_1–TK_3), razdelek 2.2, 

ki so ustrezale temu, kar sta avtorja pojmovala kot značilnosti tehniškega razmišljanja. Prav 

tako sta izmerila tehniško sposobnost (TK_1), tehniško voljo (TK_2) in tehniško znanje 

(TK_3). Uporabila sta spodaj naštete in opisane inštrumente.  

 

(TK_1) Test psihomotoričnih sposobnosti, ki se imenuje X-boxes in temelji na teoriji Powell, 

Katzko & Royce [28] in Fleishman & Hempel. Glede na hierarhično strukturo lahko 

razdelimo motorične sposobnosti na tiste, ki so prostorsko (spatiality) ali časovno odvisne 

(temporality). Zanesljivost testa, Cronbach α = 0,819, določa test kot dobro zanesljiv.  

 

(TK_2) Test tehniške volje, ki temelji na PATT testu in je prilagojen za ZDA [29]. Raat & de 

Vries in van de Velde [28] sta sestavila PATT test ter ga testirala ob različnih priloţnostih in 

situacijah. Po de Vries [29] je bil vprašalnik PATT večkrat testiran v pribliţno 20 drţavah. 

Prav tako je bil uporabljen v drţavah, ki so še v razvoju (Kenija, Indija, Nigerija, Mehika 

ipd.). PATT vprašalnik, priloga 11.2, je sestavljen iz 11 vprašanj (1–11), ki zajemajo 

demografske podatke, 58 vprašanj (12–69) ki obravnavajo afektivno komponento odnosa do 

tehnike, 30 vprašanj (70–100), ki zajemajo kognitivno komponento odnosa do tehnike, ter 

vprašanj odprtega tipa, ki od testiranca zahtevajo znanje definicije tehnike (v samem uvodnem 

delu vprašalnika) [29]. Od 12 do 69 vprašanja je uporabljena 5-stopenjska Likertova lestvica, 

kjer 1 pomeni »se strinjam« in 5 »se ne strinjam«, medtem ko je od 70 vprašanja naprej 

uporabljena 3-stopenjska Likertova lestvica, kjer 1 pomeni »se strinjam«, 2 »se ne strinjam« 

in 3 »ne vem« [29].  

 

(TK_3) Test tehniškega znanja, ki ga sestavljajo trije deli (fizikalni, mehanični in tehniški 

vidik tehniškega mišljenja) po 28 vprašanj. Vprašanja obravnavajo tehniške zakone, ki jih 

opazimo in zaznamo pri preprostih napravah, slika 3.1. Vključeni so tudi ostali vidiki 

tehniškega mišljenja, kot npr.: zasnova orodij in njihova uporaba. Zanesljivost testa, Cronbach 

α = 0,881, govori o dobri zanesljivosti testa. Podajamo dva primera testnih postavk, slika 3.1. 

Primera nalog, slika 3.1, se nanašata na uporabo več zobnikov hkrati ter njihovo analizo o 

nadaljnjem sklepanju.  
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Primer (A):       Primer (B):  

Če se zobnik A zavrti v smeri    Zobnik A se zavrti v smeri puščice.  

puščice, v katero smer se zavrti zobato   V kateri smeri se premakneta  

kolo B?       zobati verigi? 

(a) V smer 1.        (a) V smeri 1 in 3. 

(b) V smer 2.        (b) V smeri 2 in 4. 

(c) Kolesa se ne morejo zavrteti.     (c) V smeri 1 in 4. 

        (d) Verigi se ne moreta premakniti. 

 
Slika 3.1: Primera vprašanj, ki preverjata tehniško mišljenje [28]. 

 

Med oblikovanjem vprašalnika PATT sta Raat & de Vries in van de Velde [28] s prvotnim 

testom odkrila šest značilnosti (a1–e1), ki vplivajo na odnos do tehnike in jih v nadaljevanju 

pri sestavi vprašalnika PATT tudi upoštevala [29].  

 

(a1) Ţelje/teţnje pri razvoju kariere na področju tehnologije ter zanimanje za 

tehnologijo [28] (vprašanja 12, 16, 17, 18, 23, 27, 28, 32, 34, 39, 45, 46, 50–52, 57, 58, 62, 

63, 69). Faktor zanesljivosti Cronbach α pri vprašanjih, ki merijo ţelje oziroma teţnje pri 

razvoju kariere na področju tehnologije je 0,91, [30] kar pomeni, da je zanesljivost odlična, 

medtem ko je pri vprašanjih, ki merijo zanimanje za tehnologijo, Cronbach α = 0,87 [30]. 

 

(b1) Odnos do tehnologije [28] (vprašanja 22, 28, 29, 33, 40, 46, 51, 57, 58, 60, 64, 65, 68). 

Faktor zanesljivosti Cronbach α znotraj vprašanj je 0,83, [30] kar pomeni, da so vprašanja 

dobro zastavljena.  

 

(c1) Tehnologija je primerna tako za fante kot za dekleta [28] (vprašanja 13, 19, 24, 30, 

35, 41, 47, 53). Faktor zanesljivosti Cronbach α znotraj vprašanj je 0,80 [30]. To pomeni, da 

so vprašanja, ki dopuščajo moţnost razlik med spoloma v interesu do tehnike, dobro 

zastavljena.  

 

(d1) Posledice uporabe tehnologije [28] (vprašanja 14, 20, 25, 27, 31, 38, 42, 56, 60, 66). 

Faktor zanesljivosti Cronbach α znotraj vprašanj je 0,72 [30]. 

 

(e1) Tehnologija je teţka [28] (vprašanja 21, 26, 43, 44, 49, 61, 67). Faktor notranje 

konsistence vprašanj Cronbach α je 0,60. Slednje je ravno na meji zanesljivosti (Cronbach α 

> 0.60). 

 

Značilnosti (a–e) potrjujejo, da je PATT test visoko zanesljiv in da je ocenjevanje rezultatov 

usklajeno. Vprašljiva je le zanesljivost postavke (e1), saj znaša notranja konsistenca vprašanj 

0,60. Treba bi bilo premisliti o nadaljnji uporabi vprašanj ter trditvi, zasnovani pri postavki 

(e1). Slednje bi bilo treba uskladiti skladno s ciljno skupino, ki jo proučujemo. Vprašljivo je 

tudi, kaj si testiranec predstavlja pod besedo težka.  
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Vsi trije testi (TK_1–TK_3) so bili v časovnem intervalu štirih let izvedeni trikrat. Vzorec je 

proučeval 267 učencev, in sicer od 5. do 9. razreda OŠ. Učenci so bili razdeljeni 

eksperimentalno ter v kontrolno skupino. Vzorec eksperimentalne skupine je vključeval 4 

razrede učencev, skupaj 116 učencev iz Univerze v Helsinkih. Izmed štirih sta bili dve skupini 

učencev od 5. do 7. razreda (moški in ţenske), preostali dve skupini pa so tvorili učenci od 7. 

do 9. razreda (moški in ţenske). Za skupino, ki vključuje učence od 5. do 7. razreda, je 

poučevanje potekalo po novem učnem načrtu, ki je vseboval kombinacijo tehnike in 

projektnega tekstilnega oblikovanja. Skupina, ki vključuje učence od 7. do 9. razreda, se je 

med poučevanjem seznanila z dodatno tehniško vsebino, ki vključuje projekt reševanja 

problemov s pomočjo računalniške animacije. Kontrolna skupina je vključevala 4 skupine 

učencev, tj. skupaj 151 učencev iz štirih lokalnih šol v Helsinkih. Vsaka skupina je bila 

deleţna poučevanja po učnem načrtu ročnih spretnosti z integriranimi tradicionalnimi 

pedagoškimi metodami. Moški so bili deleţni vsebin, ki obravnavajo tehniško obrt, ţenske 

dela s tekstilom (ročno delo s tekstilom, šivanje s šivalnim strojem). Vse 4 skupine so bile 

vključene v projekte, ki so obravnavali delo z lesom oz. s kovinami in so se dotaknili področja 

elektronike ter računalništva. Pouk je bil organiziran glede na povprečno oceno učencev in 

vsebino predmeta. Pomembno je omeniti, da je bilo pri predmetu tekstilno oblikovanje 

vključenih 99 % ţensk, pri predmetu tehnika in ročne spretnosti pa 95 % moških.  

 

Rezultati TK_1 TK_2 in TK_3.  

 

Rezultati (TK_1) so pokazali, da se tehniške sposobnosti posameznika na področju 

psihomotorike znatno povečajo ţe z urjenjem (n = 267, p < 0,001). Precejšnje izboljšanje (p 

< 0,001) so zasledili tako pri eksperimentalni kot pri kontrolni skupini. Pomemben faktor pri 

razvoju psihomotoričnih sposobnosti se je izkazal pri razpoloţljivosti različnih materialov, ki 

jih posamezniki uporabljajo med ustvarjanjem. Med moškimi in ţenskami ni statistično 

pomembnih razlik v razvoju psihomotoričnih sposobnosti (p = 0,01). Na emocionalnem 

področju (TK_2) niso ugotovljene statistično pomembne razlike med eksperimentalno in 

kontrolno skupino. Prav tako ni razlik med posamezno skupino učencev (od 5. do 9. razreda).  

Kot sta dokazala v svoji raziskavi Sherif & Sherif [3], ima vpliv na takšen rezultat zanimanje 

učencev za tehniko in tehnologijo, ki ga imajo v času izvenšolskih dejavnostih. V okviru 

analize rezultatov so izmerili (TK_3), da doseţki na kognitivnem področju med 

eksperimentalno in kontrolno skupino v večji meri sovpadajo. Zaznali so statistično 

pomembne razlike na kognitivnem področju znotraj posameznih skupin med moškimi in 

ţenskami (p < 0,001). Dani rezultati potrjujejo ţe znane rezultate, ki so jih raziskali Autio 

[31], Halperin [32] in Kalichmann [33].  

 

Zanesljivost PATT testa, priloga 11.2, so potrdili tudi rezultati v raziskavi [28], kjer so 

odkrivali razlike med kontrolno in eksperimentalno skupino. Zanesljivost testa, Cronbach α = 

0,853, kaţe, da je test visoko zanesljiv.  

 

Vprašalnik PATT so uporabili tudi v šolstvu v Juţnoafriški republiki (JAR). V raziskavi [34] 

so analizirali zgolj vprašanja od 12 do 69 PATT vprašalnika, priloga 11.2, saj jih je najbolj 

zanimala afektivna komponenta odnosa do tehnike [34]. Testirali so učence, stare od 12 do 16 

let [35]. Prvotno število anketiranih je bilo 1245 učencev [34]. Za reševanje vprašalnika je 

imel učenec na voljo 25 minut časa. Rezultati so pokazali, da je vprašalnik šibko opredeljen s 

področja veljavnosti. Vzrok za to lahko iščemo v dejstvu, da je vprašalnik PATT prilagojen 

ZDA in ga posledično ne moremo uporabljati v drugih, zlasti manj razvitih drţavah, čeprav je 

bil v času nastajanja testiran v manj razvitih drţavah.  
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3.2 TEST MOTIVACIJE, SPOSOBNOSTI/VEŠČIN IN OSEBNOSTI 

POSAMEZNIKA 
 

V [36] so strukturirano zbrali in sestavili vprašanja ter naloge, ki posamezniku sluţijo kot 

vodilo pri odločanju o nadaljnji karieri. Vprašanja zajemajo tudi opredelitev učitelja ročnih 

spretnosti (teacher of craft). Sestavljeni vprašalniki vsebujejo dva vidika, in sicer področje, ki 

zajema dano stroko, ter psihološki vidik nanj. Vprašalnik je bil s strani eksperimentalne 

skupine uspešno izveden, rezultati so sprejemljivi, vendar sluţi zgolj kot vodilo ter moţnost 

vpogleda v nadaljnjo poklicno kariero [36]. V nadaljevanju si bomo podrobneje pogledali 

vsebino vprašalnika. Prestavili bomo tri (A1, A2 in A3) glavne komponente vprašalnika in 

vsako komponento natančneje opisali. Osredotočili se bomo na tiste parametre, ki so za 

določanje stopnje primernosti kompetenc posameznika za poklic učitelja tehnike najbolj 

pomembni in izraziti. Več kot posameznik ve o sebi, boljše karierne moţnosti ima. Zato je 

zelo pomembna kombinacija motivacije (A1), veščin oziroma sposobnosti (A2) ter osebnega 

značaja (A3).  

 

(A1) MOTIVACIJA. Smiselno je, da se poklic ujema z interesi posameznika, kajti sporno je, 

če se posameznik v svojem poklicu dolgočasi. Zanimanja za določene stvari se razvijejo 

zaradi posameznikovega doţivetja različnih vrst izkušenj. Posameznik razvije interes za delo 

med izobraţevanjem, branjem ter z mnogimi drugimi aktivnostmi. Namen motivacijskih 

vprašalnikov je ugotavljanje glavnih interesov posameznika in s tem povezane poklicne 

stroke. Čeprav so enostavni, so vprašalniki precej kompleksni inštrumenti, če so le pravilno 

interpretirani. Vprašalnik je sestavljen iz različnih nazivov poklicev in opisov dela. Zasnovani 

so tako, da se ugotovijo, kakšen tip dela bi posamezniku najbolj ustrezal, in ne na podlagi 

ugotavljanja, katero stopnjo dela bi bil posameznik sposoben opravljati (s tem se bomo 

seznanili v razdelku (A2).   

 

Najbolj veljavni rezultati bodo takrat, ko bo posameznik odgovarjal glede na trenutno stanje 

in ne tako, kot misli, da bi lahko bilo oziroma bi moralo biti.  

 

Nazivi poklicev/sluţb. Posameznik izbira med različnimi tipi dela. Cilj je ugotoviti, katera 

vrsta dela je posamezniku najbliţja. Vprašalnik vsebuje 12 skupin (A–L); vsaka skupina 

vsebuje 7 različnih poklicev. V nadaljevanju bomo podali vsebino le ene izmed skupin. Tako 

vsebuje skupina A naslednje poklice: reporter, umetnik, policist, prehranski svetovalec, tajnik, 

poslovni svetovalec ter poklicna medicinska sestra [36]. Posameznik na prvo mesto uvrsti tisti 

poklic, ki mu je najbliţji oziroma meni, da bi ga bil sposoben opravljati, če bi to ţelel.  

 

Poklicne aktivnosti. Vprašalnik od posameznika zahteva, da izbira med dvema poklicnima 

aktivnostma (npr.: (a) kmetovalec ali (b) pisarniški usluţbenec), skupaj razpolaga z 42 

različnimi pari. Na voljo ima tri točke, katere razdeli med slednja dva [36]. Če je 

posamezniku poklicna aktivnost zelo blizu, ji dodeli npr. 3 točke, kar pomeni, da preostalo 

poklicno aktivnost točkuje z 0 točkami. Če je posamezniku določena poklicna aktivnost delno 

blizu in ji zato dodeli 2 točki, to pomeni, da ostalo poklicno aktivnost točkuje z 1 točko itd. 

Vsi poklici, ki so zajeti v sklopu poklicnih aktivnosti, izhajajo iz treh večjih domen umetnosti, 

znanosti in humanističnih ved.  

 

(A2) VEŠČINE/SPOSOBNOSTI. Vsebujejo sedem različnih testov (A2.1–A2.7). Vsak test 

obravnava drugačen pristop sklepanja, kar je povezano s področjem dela, ki ga posameznik 

dobro opravlja. Namen testov je, da posameznik ob zaključku uvidi, katera so njegova močna 

in katera šibka področja. Glede na dejstvo, da so testi razmeroma preprosti, področja dela pa 
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veliko bolj kompleksna, obstaja precejšnja verjetnost, da bodo testi razkrili posameznikove 

potencialne pomanjkljivosti. Različna dela zahtevajo različne veščine/sposobnosti, vendar 

lahko določen poklic pri določenih zaposlenih zahteva veščine/sposobnosti, ki so izraţene na 

različne načine. Tudi če testi razkrijejo različne potenciale posameznika, ostaja 

problematično, kako slednje povezati z opravljanjem dela, da se potencial posameznika 

razvije v tej smeri, da bo svoje delo opravil čim bolje.  

 

(A2.1) Bralne sposobnosti. Test preverjanja zajema 36 različnih nalog, ki preverjajo, v 

kolikšni meri je posameznik sposoben zaznati napake v nalogi. Kljub temu, da so naloge 

preproste, ponavljajoče ali morda celo dolgočasne, so vendarle zahtevne miselne naloge, saj 

zahtevajo visoko stopnjo pozornosti in omogočajo moţnost za delo z razširjenimi podatki ter 

informacijami. Slika 3.2 prikazuje primer ene izmed 36 nalog. Preostalih 35 nalog je opisanih 

v [36].  

 

 
 

Slika 3.2: Primer zaporedja črk [36]. 

 

Naloga testiranca je, da ugotovi, kje je zaporedje prekinjeno. Zmoţnost preverjanja je 

pomembna predvsem pri administrativnih delih ter povsod, kjer so med delom pomembne 

podrobnosti in moţnosti za napake niso dopustne.  

 

(A2.2) Prostorsko zaznavanje. Test vključuje 14 različnih nalog, ki vsebujejo glavno sliko in 

pod glavno sliko pet manjših oblik. Testiranec se mora odločiti, katera izmed pet manjših 

oblik je natanko tista, ki ustreza obliki na glavni sliki. Pravilnih je lahko več moţnih 

odgovorov. Test preveri, ali ima testiranec občutek za obliko, t.j. ali si je določen predmet  

sposoben predstavljati z vseh zornih kotov ne glede na to, s katere perspektive je trenutno 

viden. Slika 3.3 prikazuje primer ene izmed 14 nalog. Preostalih 13 nalog je nanizanih v [36].  

 

 
 

Slika 3.3: Primer glavne slike in pet manjših oblik [36]. 

 

Zmoţnost oziroma sposobnost za rešitev testa pomeni miselni proces, ki je uporabljen v 

inţeniringu in ostali visoko razviti računalniški ter elektrotehniški znanosti. Sposobnosti na 

danem testu lahko nakazujejo na inţenirski ali tehnološki potencial. 

 

(A2.3) Fizikalna/tehniška/mehanska analiza. Test vsebuje 28 nalog, ki preverjajo 

razumevanje sil, dinamike, mehanskih in drugih fizikalnih principov. Vsebujejo pisna 

vprašanja v kombinaciji z uporabo diagramov. Od testiranca se zahteva razumevanje pojavov 

iz vsakdanjega ţivljenja. Kljub temu, da določene naloge zajemajo niţje taksonomske ravni 

znanja po Bloomovi taksonomiji (znanje, razumevanje), testiranci z naravno sposobnostjo 

opravijo dane teste bolje.  
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Primer naloge prikazuje slika 3.4. Nosilec je podprt na točkah, ki jih prikazujejo puščice z 

oznakami A, B, C in D. Kateri dve puščici lahko odstranimo, da bo nosilec ostal v prvotnem 

poloţaju? Naloga od preverja logično sklepanje testiranca ter analizo pomika nosilca glede na 

podpore. Preostalih 27 nalog je nanizanih v [36]. 

 

                                    
 

Slika 3.4: Primer naloge, ki preverja tehniški princip [36]. 

 

Posameznik, ki uspešno reši tehniški princip delovanja podpore na nosilec, bo prav tako 

uspešen pri predvidevanju ţivljenjske situacije, kot je npr. v primeru z naslednjim navodilom: 

Pri konstrukciji ostrešja smo ugotovili, da se je ob preteţkem snegu en tram, slika 3.5, ostrešja 

preveč upognil. Kako bi postopal? 

 

 
 

Slika 3.5:  Konstrukcija ostrešja. 
 

Prehod naloge s slike 3.4 na sliko 3.5 nakazuje deduktiven pristop, kar pomeni, da 

posameznik uspešno aplicira znanje s splošnega primera na konkretni primer. S takšnim 

znanjem razpolagajo ravno posamezniki, ki s svojimi veščinami in sposobnostmi izraţajo 

tehnološki profil, slika 3.8 [36].  

 

V nadaljevanju podajamo dva primera nalog, slika 3.6, ki od testiranca zahtevata tehniško 

analizo. Preostale primere naloge navajamo v prilogi 11.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) D in C.  

b) A in C. 

c) A in B.     

d) Kateri koli dve. 

 

A. Ničesar ne bi naredil. 

B. Zamenjal bi tram. 

C. Vzporedno bi vstavil dodatni tram. 

D. Na delu upogiba bi ga pritrdil/zbil. 

E. Odstranil bi sneg s strehe.  
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Slika 3.6: Tehniška analiza nalog [36]. 

 

Oba primera (A_1) in (A_2) ugotavljata kognitivno znanje učenca. Naloga (A_1) od učenca 

zahteva, da razume princip delovanja zobnikov in analizira premikanje elementov. Pri nalogi 

(A_2) gre za tehniško analizo, ki se navezuje na predvidevanje vrtenja cevi ob nekem 

dodanem elementu – v danem primeru je to teţka kovinska palica. Sposobnost dojemanja 

fizikalnih, tehniških in mehanskih pojavov je uporabljena na področju dela, ki je povezano z 

inţenirstvom, tehniškim izobraţevanjem ipd.  

 

(A2.4) Verbalno razumevanje. Test vsebuje 42 nalog, ki od testiranca preverjajo 

razumevanje besed oziroma besednih zvez s podobnim ali z nasprotnim pomenom. Testiranec 

za vsako trditev/vprašanje obkroţi alternativni odgovor, npr.: Katera beseda je najbliţja ob 

omembi besede »košček«? Moţni odgovori so: a) delček, b) krompir, c) les in d) rama. Glede 

na podobnost besed je treba poznati tudi idejo, ki jo določena beseda predstavlja. Na 

uspešnost testa vpliva poznavanje besed z namenom razumevanja podrobnosti med različnimi 

besedami oziroma besednimi zvezami. Slednje je uporabno na področjih dela, kot so 

analiziranje, administracija, pravne zadeve ipd.  

 

(A2.5) Numerično sklepanje. Test vsebuje 21 nalog in meri, kako dobro lahko posameznik 

operira s števili ter preverja njihovo povezanost. Test ne meri znanja s področja matematike, 

tj. računanje, ampak logično razmišljanje.  

 

Primer numeričnega sklepanja je npr.: Imamo zaporedje števil 1, 3, 7, 15, 31. Katero število je 

naslednje? Testiranec izbira med a) 46, b) 62, c) 61 in d) 63. Sposobnost, ugotovljena na 

danem testu, je ključna na področju del, kot so matematika, statistika, tehnika (aktivnosti, 

raziskovanje) ipd. 

 

(A2.6) Zaznava zaporedja. Test vsebuje 35 nalog. Slednje preverjajo, kako hitro testiranec 

zazna simbole ter oblike. Zahteva logično razmišljanje ter določitev zaporedja glede na 

ugotavljanje odvisnosti, slika 3.7. Sposobnost dobrega opazovanja zahteva zaznavanje 

podrobnosti v povezavi s celotno sliko.  

 

Pogonsko kolo 

(A_1) Jermen je speljan po vseh kolesih na 

tak način, da se vsa kolesa zavrtijo, če 

zavrtimo pogonsko kolo. Ko pogonsko kolo 

zavrtimo v smeri, ki je prikazana na sliki, v 

katero smer se bo zavrtelo kolo W ? 

 

A. V smeri urinega kazalca. 

B. Ne bo se moglo zavrteti. 

C. V nasprotni smeri urinega kazalca. 

D. V obe smeri.  

(A_2) Na notranjo stran kartonaste cevi je 

vstavljena teţka kovinska palica. V katero 

smer se bo zavrtela cev, če jo postavimo na 

klanec (kot je prikazano na sliki)? 

 

A. Po klancu navzdol. 

B. Po klancu navzgor. 

C. Ostala bo na istem mestu. 
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Slika 3.7: Opazovanje oblik [36]. 

 

(A2.7) Kritična analiza. Test vsebuje 33 vprašanj. Testirancu je vedno dodeljeno dovolj 

informacij in podatkov, na podlagi katerih poda logične zaključke, ki ga pripeljejo do pravilne 

rešitve. Npr.: Mary  je težja od Jane. Joan je težji od Mary. Kdo je najlažji? Testiranec izbira 

med naslednjimi: a) Joan, b) Mary in c) Jane. Naloge zahtevajo visoko stopnjo koncentracije 

in kritičnega razmišljanja. Preveri, v kolikšni meri je posameznik sposoben uspešno rešiti 

problem, ne da bi pri tem nanj vplivali drugi moteči dejavniki. Dane sposobnosti so 

vključujoče pri ljudeh, ki so deleţni reševanja problemov drugih ljudi, vendar se manj 

dotikajo reševanja problemov s tehniškega področja.   

 

Ko posameznik reši vse naloge (A2), se interpretira profil glede na odgovore testiranca. 

Stopnjo doseganja določene vrste veščin oziroma sposobnosti določa inteligenčni količnik 

(Intelligence Quotient,  IQ). IQ je številčna vrednost, ki naj bi določala inteligentnost človeka.  

Končni profil posameznika določa črtni graf, s katerega je mogoče razbrati razlike med 

določenimi veščinami (od A2.1 do A2.7). Črtni graf je razdeljen v 4 prekate , sliki 3.7 in 3.8. 

Vsak prekat določa stopnjo doseganja določene veščine/sposobnost v območju od 1. prekata 

(ne) do 4. prekata (ee). Ne (no evidence) pomeni, da je IQ posameznika največ do 100 in 

posledično temu test ne zaznava niti ene sposobnosti, ki bi pri testirancu izstopala. Sledi se 

(some evidence), kjer IQ posameznika integrira med 101 in 114 ter pomeni, da je test zaznal 

nekaj izstopajočih sposobnosti. V 3. prekatu se nahaja ge (good evidence), kjer IQ 

posameznika niha med 115 in 124, kar pomeni, da je test zaznal povprečno stopnjo 

izstopajočih sposobnosti. V zadnjem prekatu se nahaja ee (exceptional evidence), kjer je rang 

IQ vrednosti večji od 125 in pomeni, da je test zaznal izjemno stopnjo sposobnosti 

posameznika in se izmerjena sposobnost lahko uporabi kot vodilo pri izbiri o nadaljnji karieri. 

Pri interpretiranju se lahko opremo na enega ali največ tri najboljše rezultate (v redkih 

primerih štiri; odvisno od vzorca, ki ga prikazuje črtni graf). Interpretacija profila je dokaj 

enostavna, kadar eden od rezultatov močno izstopa od ostalih. Večja kot je razlika med 

posameznimi veščinami/sposobnostmi, laţja je opredelitev, katera sposobnost posameznika 

najbolje opisuje. Ta razlika je lahko ključnega pomena pri izbiranju najbolj primernega 

področja študija ali poklicne kariere. V primeru, da se testni rezultati ne skladajo s 

pričakovanju testiranca, je pomembno, kako močno je testiranec prepričan, da končni profil ni 

izmeril njegovega potenciala. Jasno je, da vedno obstaja dvom, vendar so končni rezultati 

testiranca odvisni od celotnega spektra okoliščin, ki se navezujejo na naslednje štiri ključne 

dejavnike: učinkovitost posameznikovega ocenjevanja samega sebe; pogojev, pri katerih je 

izvedeno testiranje; s kom se testiranec primerja in ali so testi sami verodostojno odkrili 

posameznikov potencial. Ob zaključku interpretacije obstaja teţava pri povezavi izstopajoče 

veščine s kariero, kjer obstaja moţnost, da določena veščina integrira številne karierne 

priloţnosti. Zato je treba posameznika informirati o sami interpretaciji testov, da so le-ti kot 

vodilo in da posameznik uvidi, s katerega področja so njegove najpomembnejše intelektualne 

in praktične sposobnosti.   
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Končni moţni profili so: komunikacijski, pisarniški, administrativni, socialni/druţbeni, 

znanstveni, tehnološki, oblikovni, akademski in obrtni.  

 

Po razlagi Jim Barrett [36] lahko med zgornjimi profili opazimo dva, ki sta za naše delo zelo 

pomembna – to sta tehnološki profil in profil ročnih spretnosti, saj opredeljujeta posameznika, 

ki v precejšnji meri vsebuje kompetence uspešnega učitelja tehnike. Slednji naj bi teorijo na 

ustrezen način uporabil v praksi – pomembno je opazovanje ne samo napak na določenem 

gradivu/testu/stroju, ampak tudi opazovanje med učnim procesom. Učitelj mora med 

poučevanjem uspešno prepoznati tehniško nadarjene učence in jim skladno s tem prilagoditi 

učne pristope. Pomembna je kritična analiza, ki vključuje usposobljenost za refleksijo, 

raziskovanje ter evalvacijo lastnega dela. Kadar govorimo o viziji vseţivljenjskega učenja in 

stalnega profesionalnega razvoja, ugotovimo, da mora biti učitelj sposoben reflektirati svoje 

delo, biti dovolj kritičen do sebe in drugih ter vedno znova izboljševati svoje delo v razredu. 

Uspešna komunikacija med učiteljem in učencem je le kanček, ki prispeva k oblikovanju 

stimulativnega učnega okolja. Verbalno razumevanje je povezovalna komponenta med ţe 

omenjenimi lastnostmi, zato je prav tako pomembna. Sodelovanje z drugimi učitelji tehniki, s 

strokovnimi delavci ter svetovalno sluţbo je ključnega pomena. Slednje je osnova za timsko 

delo in partnerske odnose med šolo in okoljem.  

 

Oba profila podrobneje opisujemo v nadaljevanju. Oprli se bomo na tiste parametre, ki so v 

raziskavi izstopali, 4. prekat na sliki 3.8 in sliki 3.9, pri obeh profilih hkrati, saj so oni za našo 

raziskavo najbolj pomembni.  

 

Tehnološki profil. Zahteva teoretične in praktične veščine oziroma sposobnosti. Posamezniki 

z danim profilom razmišljajo deduktivno, kar pomeni, da uspešno aplicirajo znanje s 

splošnega primera na konkretni primer. To nam narekuje, da posamezniki med delom/nalogo 

razpolagajo z višjimi taksonomskimi ravnmi znanja po Bloomovi taksonomiji (analiza, 

sinteza). Njihova motivacija je v tem, da ţelijo teorijo uporabiti v praksi z namenom, da 

ustvarijo nekaj, kar bo predvsem uporabno in koristno, slika 3.8.  

 

 
 

Slika 3.8: Tehnološki profil [36]. 
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Ljudje s tehnološkim profilom so uspešni na področju prostorskega zaznavanja (A2.2),  

fizikalne/mehanske/tehniške analize (A2.3) ter numeričnega sklepanja (A2.5).  

 

Profil ročnih spretnosti. Pri danem profilu je poudarek na prostorskem zaznavanju (A2.2) ter 

fizikalni/mehanski/tehniški analizi (A2.3), slika 3.9. Oba parametra je mogoče opredeliti kot 

pomembna ţe v analizi tehnološkega profila, slika 3.8. Profil ročnih spretnosti je vključen pri 

poklicih, kjer je prisoten fizični stik z materiali in s procesi.  

 

 
 

Slika 3.9: Profil posameznika z visoko stopnjo ročnih spretnosti [36]. 

 

Tovrstni poklici so kar veliko nasprotje tistim poklicem, ki zahtevajo verbalne in numerične 

sposobnosti. Seveda to ne pomeni, da ljudje z visoko stopnjo ročnih spretnosti ne razpolagajo 

z danimi sposobnostmi, kot sta denimo verbalno razumevanje in numerično sklepanje, vendar 

je pomembno poudariti, da ne sme biti motivacija glavni razlog za njihovo uporabo.  

 

Iz (A2) sledi, da sta za učitelja tehnike ključnega pomena prostorsko zaznavanje ter 

razumevanje mehanskih principov iz vsakdanjega ţivljenja. V manjši meri se vključujejo tudi 

ustvarjanje, opazovanje ter uspešna zaznava in analiza tehniške vsebine. Posameznik, ki se 

odloči za dani profil učitelja, mora imeti poleg praktičnih izkušenj (kognitivna domena) tudi 

pozitiven odnos do tehnike (afektivna domena) ter biti motiviran za področje, ki ga poučuje. 

  

(A3) OSEBNOST. Obstaja osebnost, ki je razpoznavna. Testirancu so dodeljene trditve, s 

pomočjo katerih test ugotavlja, na kakšen način pristopi k delu. Testiranec v prvem delu 

označi, katera trditev opisuje njegovo ravnanje oziroma značaj, kot npr.: svoje delo rad 

opravljam samostojno; delujem zunaj svojih okvirjev, da lahko stopim v kontakt z novimi 

ljudmi; ne morem biti sproščen, če nisem prepričan, da nisem storil nobene napake; pogosto 

se spontano odzivam na razne dogodke itd. V drugem delu testiranec označi tisto trditev, ki 

opisuje vidik, kako on misli, da ga drugi ljudje vidijo, kot npr.: prijateljski, zlahka se 

vznemirim, neustrašen, ţivahen, močan, temperamenten, topla oseba, praktičen, srameţljiv 

itd.  

 

Na podlagi lastnosti posameznika (A1, A2 in A3) se izoblikuje določen profil, ki sluţi 

posamezniku kot vodilo pri odločanju o nadaljnji karieri. Med vsemi omenjenimi v [36] je 
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tudi profil učitelja ročnih spretnosti (teacher of craft), ki je za našo raziskavo tudi najbolj 

pomemben. Zajema lastnosti, ki so po raziskavi [36] ključne za učitelja tehnike.  
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4 IZVORNI MERSKI INŠTRUMENT 
 

 

V [21] je predlagan ter izveden merski inštrument (MI1), ki je sestavljen iz treh komponent 

(kognitivnega področja, afektivnega področja ter vprašanj, ki zajemajo demografske podatke 

testiranca). MI1 zajema 16 nalog, priloga 11.4, od katerih sta 2 nalogi zgolj informativne 

narave, preostale pa se točkujejo. Nalogi V0.1 in V1.1 vključujeta demografske podatke, 

naloge V3.1–V3.9 kognitivno področje, naloge V2.1–V2.5 pa afektivno področje. MI1 je bil 

zasnovan na podlagi raziskav, omenjenih v [21]. Naloge so različno strukturirane, in sicer: 

V0.1, V2.3, V2.4, V3.1, V3.2, V3.8 in V3.9 so zaprtega tipa ter strukturirana po načinu 

večstranske izbire. S tem pridobimo čim bolj poglobljen vpogled v mnenje posameznika. 

Nalogi V2.1 in V2.2 sta v tipu razvrščanja in ugotavljanja posameznikovega interesa s 

področja tehnike. Namen MI1 je zmoţnost detekcije tehniške kompetentnosti posameznika 

zaradi usmerjanja njegovega nadaljnjega izobraţevanja v dani smeri.  

 

MI1 je bil testiran na namenskem neslučajnostnem vzorcu iz konkretne populacije, kjer je 

imel posameznik za reševanje na voljo 20 minut. Testiranci so bili iz različnih smeri in 

fakultet: Pedagoške fakultete, Filozofske fakultete, Fakultete za kemijo in kemijsko 

tehnologijo ter Fakultete za farmacijo. MI1 je bil izveden na majhnem vzorcu (16 testirancev). 

Iz rezultatov, priloga 11.5, lahko opazimo razlike v skupnem seštevku točk posameznega 

testiranca. Slednje smo pridobili na podlagi točkovanja, ki je navedeno v [21, str. 41–48]. 

Kljub majhnemu vzorcu lahko opazimo razlike med študenti, katerih študij ne zajema 

izobraţevalne tehnike (od A_1 do A_8), in študenti, ki se izobraţujejo na področju 

izobraţevalne tehnike (od A_9 do A_16). V [21] smo identificirali posameznika, ki naj bi bil 

primeren za bodočega učitelja tehnike, saj je presegel mejo 90 točk (od 100 moţnih točk).  

 

Pomembno je izpostaviti določitev meje za stopnjo primernosti, ki določa kompetentnega 

učitelja tehnike. Pojavlja se vprašanje, ali je meja 90 točk res tista, ki opredeljuje dani profil 

učitelja. Prav tako lahko na podlagi rezultatov opazimo, da so vsi testiranci, ki se izobraţujejo 

s področja izobraţevalne tehnike, pravilno rešili naloge V3.2, V3.6–V3.8. Notranja 

razpršenost nalog je šibka.  

 

Večjo uteţ pri točkovanju imajo naloge, ki ugotavljajo posameznikovo kognitivno področje 

(V3.6–V3.9). Razlog, da ima kognitivno področje večjo uteţ od afektivnega, je v tem, da je 

afektivno področje pogojeno z zunanjimi dejavniki, ki vplivajo na odgovore posameznika, 

medtem ko nam kognitivno področje poda bolj zanesljive podatke. Zaradi različnega 

točkovanja nalog se pojavi dilema, ali je odstopanje v vrednotenju nalog med enim in drugim 

področjem sprejemljivo. Posledično preidemo do kritičnih zaključkov s strani določanja 

stopnje primernosti bodočih študentov za poklic učitelja tehnike. S tega vidika je treba v MI1 

smiselno spremeniti točkovanje nalog tako na afektivnem kot kognitivnem področju. Slednje 

pogojuje razpršenost nalog v MI1. 

 

Treba je premisliti, kako in na kakšen način pri nalogah, ki vsebujejo večstransko izbiro, 

doseči bolj poglobljen vpogled v samo razumevanje določenega dejavnika. Na podlagi 

pridobljenih rezultatov smo izvedli spremembe MI1, ki jih podajamo v nadaljevanju. 
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S2 

DD MD 

5 REVIDIRANI MERSKI INSTRUMENT  
 

 

V poglavju podajamo potek strukturiranja in preoblikovanja – ki je viden na sliki 5.1 –, 

začetnega merskega inštrumenta MI1 v njegovo končno obliko MI3, priloga 11.7. Naš namen 

je, da s končnim MI3 odkrijemo posameznike, ki so kompetentni za bodočega učitelja 

tehnike. Prav tako lahko individualno preverijo, v kolikšni meri dosegajo kompetence, ki so 

potrebne za poučevanje tehnike.  

 

S tem razlogom smo za umerjanje merskega inštrumenta vključili ciljno usmerjeni skupini, to 

so pedagogi (SP), ki imajo manj tehniške izobrazbe v primerjavi z inţenirji (SI). SI imajo v 

primerjavi s SP manj pedagoške izobrazbe, vendar sta obe skupini za nas ključnega pomena, 

saj imata v preseku ravno tiste kompetence, ki naj bi jih imel kompetentni učitelj tehnike. SP 

nam skozi U/R podajo vpogled v primernost zasnove afektivnega področja v MI3, ki 

vključuje pedagoški vidik pristopa k razlagi/pojasnjevanju ipd., medtem ko nam SI podajo 

vpogled v kvaliteto zasnove s kognitivnega področja v MI3. S1 in S2 smo izvajali v dveh 

zaporednih umerjanjih, saj smo ciljno usmerjeni skupini obravnavali ločeno. Pri A1 smo teţili 

k temu, da bodo naloge dobro razlikovale med SP in SI in manj med posamezniki znotraj 

posameznih skupin (velika razlika med aritmetičnim povprečjem za posamezno 

vprašanje/nalogo med skupinama in majhna razlika med aritmetičnim povprečjem za 

posamezno vprašanje/nalogo znotraj skupin). Le na tak način smo ugotovili, ali naloge z 

afektivnega področja zaznajo kompetence pedagogov (vsaj v več kot 50 % glede na celotno 

populacijo testirancev SP) in s kognitivnega področja kompetence inţenirjev (vsaj v več kot 

50 % glede na celotno populacijo testirancev SI). Merski inštrument smo revidirali skladno s 

TI, kar je vidno v razdelku 5.1. Na podlagi A1 smo uvedli S1 in stremeli k čim večji 

občutljivosti zastavljenih vprašanj/nalog – torej, kako vprašanja/naloge razlikujejo med SP in 

SI glede na posamezno področje (TK_2 in TK_3). Namen MI2 je, da bodo vprašanja/naloge 

čim bolj razlikovale v skupnem doseţenem številu točk med SP in SI in čim manj v skupnem 

doseţenem številu točk znotraj skupin SP in SI. S tem bomo potrdili smiselnost postavitve 

vprašanj/nalog ter dosegli, da nam bo MI3 podal glede na OL3 tako kompetentne kot 

potencialne ter neprimerne bodoče učitelje tehnike. Z A2 smo na podlagi U/R določili, katera 

vprašanja/naloge je treba spremeniti/dopolniti/odstraniti zaradi povečanja zanesljivosti 

končnega MI3.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5.1: Metoda določitve MI3, kjer pomenijo oznake: DD – nadaljevanje obstoječega diplomskega dela [21], 

MD – magistrsko delo, U/R – uporaba in rezultati, OL – ocenjevalna lestvica, A – analiza, S – spremembe, TI –

MI1 

(OL1) 
MI2 

(OL2) 

U/R A1 

S1 

U/R Ucs (SI, SP) 

PP 

TI 

A2 

MI3 

(OL3) 
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teoretična izhodišča, MI – merski inštrument, Ucs – uporaba inštrumenta na ciljni skupini, SP – skupina 

pedagogov, SI – skupina inţenirjev in PP – pilotni preizkus.   

 

5.1 IZDELAVA INSTRUMENTA MI2 
 

V MI2 je ostalo 10 nespremenjenih (N) nalog, 7 nalog smo dodali (D), 3 spremenili (S) in 3 

odstranili (O). Pregled sprememb MI1 je podan v preglednici 5.1. Naloge z oznako S so bile 

deleţne tako vsebinskih sprememb kot tudi sprememb v načinu točkovanja. Izvorni način 

točkovanja MI1 je podan v [21, str. 41–48]. Razloge za spremembe in odstranitev 

vprašanj/nalog podrobneje podajamo v nadaljevanju, in sicer v zaporedju po posameznih 

področjih (I.–III.).  

 
Preglednica 5.1: Spremembe MI1, priloga 11.4, po posameznih področjih, kjer pomenijo oznake pri 

vprašanjih/nalogah: D – dodana, S – spremenjena, O – odstranjena, N – nespremenjena.  

 
Področje Vprašanje/ 

naloga 

Sprememba Področje Vprašanje/ 

naloga 

Sprememba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – 

demografski 

podatki 

V0.1 N  

 

 

 

 

III. – 

kognitivno 

N3.1 N 

V0.2 D N3.2 N 

V0.3 D N3.3 N 

V0.4 D N3.4 S 

V1.1 S N3.5 S 

 

II. – 

emocionalno 

ali afektivno 

V2.1 N N3.6 O 

V2.2 O N3.7 O 

V2.3 N N3.8 N 

V2.4 N N3.9 N 

V2.5 N N4.0 (a) D 

   N4.0 (b) D 

   N4.1 (a) D 

   N4.1 (b) D 

 

(I.) V0.2 (D): Motiviranost za študij 
 

Motivacija je pomemben del tehniške kompetence. Medveš v [7] navaja, da biti kompetenten 

ne pomeni zgolj obvladovati vsebine z uporabo višjih kognitivnih procesov, ampak tudi biti 

motiviran in izkazovati interes za delo, ki ga opravljaš. Motiviranost posameznika, ki se 

odloči za študij izobraţevalne tehnike, je v tesni povezavi z učiteljevim učinkovitim 

poučevanjem. Učitelj lahko z razvojem motivacije doseţe kakovosten pouk. Ko učni proces 

postane za učenca tako zanimiv, da vzbudi njegovo zanimanje v tolikšni meri, da se mu 

zunanja motivacija spremeni v notranjo, potem je učitelj učni proces izvedel uspešno [15]. 

Slednje je izrednega pomena, saj lahko na motivacijo učencev s tehniškega področja vplivajo 

v precejšnji meri ravno učitelji [14]. Študijsko smer smo ugotavljali z vrsto notranje 

motivacije in njene stopnje, kar kaţe slika 5.2. 
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Slika 5.2: Nova zasnova naloge V0.2 v MI2. 

 

 

 

(I.) V0.3 (D): Identifikacija nadarjenosti 

 

Tehniške kompetence so veliko bolj izrazite pri tehniško nadarjenih učencih [19, 20]. To ne 

pomeni, da so posamezniki, ki niso bili identificirani za tehniško nadarjene učence v 

osnovnošolskem in/ali srednješolskem izobraţevanju, izključeni [19]. Raziskave kaţejo, da 

imajo nadarjeni učenci nekatere osebnostne lastnosti, ki jih ne najdemo pri drugih učencih 

oziroma so pri nadarjenih bolj izrazite kot pri ostalih učencih. Med danimi lastnostmi je 

mogoče zaslediti tudi motivacijsko področje [20]. V MI2 smo zato vključili vprašanje o 

nadarjenosti, kot kaţe slika 5.3.  

 

 
 

Slika 5.3: Nova zasnova naloge V0.3 v MI2. 

 

(I.) V0.4 (D): Tehniško tehnološka novica  

 

Day v [8] našteva dejavnike, ki zahtevajo od posameznika potrebo po nenehnem 

izpopolnjevanju s področja novih tehnologij ter novih strokovnih spoznanj. Tudi Autio in 

Hansen [11] sta definirala tehniško kompetenco, v kateri je mogoče zaslediti komponento, ki 

vsebuje tehniško voljo, pogojeno z aktivnostjo, čustvi, vrednotami in ne nazadnje motivacijo 

tistega, ki ga dano področje zanima. Raat & de Vries in van de Velde [28] sta nanizala 

značilnosti, ki vplivajo na odnos do tehnike, med katerimi lahko zasledimo vpliv zanimanja za 

tehnologijo. Posameznik, ki ga dano področje zanima, sledi tehniškemu razvoju, pogosto 

zastavlja vprašanja s področja tehnike ipd. Tovrstno vprašanje smo dodali, slika 5.4, kot 

odprti tip vprašanja z namenom ugotavljanja tako stopnje aţurnega seznanjanja kot ciljnega 

področja zanimanja.  

 

 
 

Slika 5.4: Nova zasnova naloge V0.4 v MI2. 
 

(I.) V1.1 (S): Izobrazba staršev/popoldanska obrt 

 

Izobrazbo staršev, slika 5.5, smo vključili z namenom zaznavanja vpliva druţbenih odnosov 

na zgodnje soočanje s tehniko, kar je bilo dokazano tudi v [19]. Predpostavljamo, da bodo 
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testiranci pri reševanju merskega inštrumenta uspešnejši zaradi vpliva tehniško usmerjene 

izobrazbe staršev.   

 

 
 

Slika 5.5: Nova zasnova naloge V1.1 v MI2. 

 

Vprašanje odprtega tipa o vrsti popoldanske obrti smo v MI2 vključili zato, ker je dokazano, 

da so vrednote in interesi posameznika odvisni od druţinskih vrednot [16]. Slednje je lahko 

pogojeno z interesi posameznika v njegovi nadaljnji poklicni karieri. 

 

(II.) V2.2 (O): Med izvajanjem MI1 smo ugotovili, da je cilj naloge teţko preverljiv. 

Posledično točkovanje naloge teţko odseva cilje naloge. Zastavili smo novo nalogo, ki ima 

skupni presek s trenutno odstranjeno nalogo in obravnava interese/voljo posameznika, 

prikazana pa je na spodnji sliki 5.6.  

 

 
 

Slika 5.6: Nova zasnova naloge v MI2. 

 

Odgovori A, C in D nakazujejo posameznikove ţelje oziroma teţnje po razvoju kariere na 

področju tehnike in tehnologije ter zanimanje za tehnologijo. Testiranec se lahko odloči tudi 

za odgovora B in E, ki se ne navezujeta na izkazovanje interesa s področja tehniškega 

izobraţevanja. Odgovori A, C in D so bili vključeni v vprašalnik PATT [28]. Slednji je bil 

izveden v raziskavi [30], kjer se je izkazal za zanesljivega, kar pomeni, da so bili moţni 

odgovori dobro zastavljeni in jih lahko uporabimo v nadaljnje namene. Ker moramo 
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testirancu podati več moţnosti, smo v nalogo vključili tudi odgovora B in E. V [3] je 

dokazano, da imajo vpliv na zanimanje učencev za tehniko in tehnologijo interesi, ki jih imajo 

v času izvenšolskih dejavnosti. Zanimanja za določene stvari se razvijajo zaradi 

posameznikovega doţivetja različnih vrst izkušenj [36]. Posameznik razvije interes za delo 

med izobraţevanjem, branjem ter z mnogimi drugimi aktivnostmi.  

 

Odgovori so integrirani tudi v ocenjevalnih lestvicah SRBCSS [25], ki se uporabljajo za 

identificiranje nadpovprečnih učencev s pomočjo tehnike in tehnologije.  

 

(III.) N3.4 (S). Poimenovanje funkcijskih sklopov 

 

Namen naloge je, da posameznik najbolj smiselno povzame funkcijske sklope 

akumulatorskega vrtalnika in jih zapiše v pravokotnike, ki jih potem med seboj smiselno 

poveţe s puščicami, ki naj predstavljajo njihovo funkcijsko odvisnost. Na podlagi narisanih 

shem (v MI1) delovanja akumulatorskega vrtalnika smo ugotovili, da gre za nerazumevanje 

pojma blok shema. Testiranci so risali npr.: akumulatorske vrtalnike, ki so sestavljeni iz 

pravokotnikov ipd. Več kot 50 % testirancev pri nalogi ni doseglo nobene točke. Ker 

poznavanje pojma blok shema za našo raziskavo ni ključnega pomena, smo v ta namen izvzeli 

pojem iz navodila in v nalogo nadomestno vključili ţe narisane pravokotnike, v katere 

testiranci ustrezno dopišejo delovanje akumulatorskega vrtalnika, kot je videti na spodnji 

sliki. 

 

 
 

Slika 5.7: Nova zasnova naloge V3.4 v MI2. 

 

Cilj naloge je ugotoviti, ali je posameznik sposoben analizirati dano orodje in ga smiselno 

razdeliti na strnjene funkcijske podsklope ter jih med seboj nazaj povezati v smiselno celoto z 

upoštevanjem njihovih funkcijskih relacij. 

 

(III.) N3.5 (S): Tehniška analiza 

 

Testiranci so najpogosteje kot razlog navedli 1. in 2. odgovor, medtem ko določeno slikovno 

gradivo ni bilo nikoli izbrano (D in F, priloga 11.3, naloga V3.5). Zato ju v novo zasnovo 

merskega inštrumenta MI2 nismo vključili, saj z danim slikovnim gradivom (A, B, C in D, 

kot je videti na sliki 5.8) vključimo bistvena elementa, ki naj bi ločevala posameznikov 

pristop k izbiri: slikovno gradivo ter tehniške podatke. 
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Slika 5.8: Nova zasnova naloge V3.5 v MI2. 

 

Namen naloge je ugotoviti, katera informacija je testirancu najpomembnejša – slikovno 

gradivo, tehniški podatki ali oboje hkrati, saj je to v tesni povezavi s tehniško analizo 

posameznika, ki je kot lastnost pri tehnološkem profilu ter profilu ročnih spretnosti, uvrščena 

v 4. prekat, kot kaţeta slika 3.8 in slika 3.9. To pomeni, da je dana lastnost izstopajoča pri 

tehniško kompetentnih posameznikih.  

 

(III.) N3.6 (O): Naloga ima šibko konsistenco med skupinami. Uspešno so jo rešili vsi 

posamezniki, ki obiskujejo študij izobraţevalne tehnike, ter v več kot 50 % deleţu tudi tisti, ki 

ga ne obiskujejo. Posledično smo zastavili novo, bolj poglobljeno nalogo, ki vsebuje bolj 

poglobljen vpogled v samo razumevanje prestavnega razmerja, slika 5.9.  

 

 
 

Slika 5.9: Nova zasnova naloge V3.6 v MI2. 

 

Naloga preverja testirančevo sposobnost obravnave tehniškega znanja. V dani nalogi je 

integrirano poznavanje delovanja več zobnikov hkrati, razumevanje prestavnega razmerja, tj. 

zaznavanje različnih velikosti zobnikov in posledično različnih prestavnih razmerij, 

razumevanje, kako se ugotovljeno izraţa na smeri vrtenja vetrnice. S tem, ko sprašujemo po 

obratih oziroma hitrosti vrtenja vetrnice, preverimo posameznikovo zmoţnost analiziranja in 

sklepanja. Raziskave so pokazale [36], da se slednje izkazuje pri posameznikih s tehnološkim 

profilom, slika 3.8, in profilom ročnih spretnosti, slika 3.9.  
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(III.) N3.7 (O): Razlog za odstranitev je enak kot pri V3.6. Ker sta nalogi V3.6 in V3.7 s 

kognitivnega področja, kateremu v naši zasnovi merskega inštrumenta pripisujemo največjo 

uteţ, smo nalogo V3.7 nadomestili z novo, slika 5.10, ki je prikazana spodaj. 

 

 
 

Slika 5.10: Nova zasnova naloge V3.7 v MI2. 

 

Cilj naloge je, da posameznik analizira delovanje modela za preizkušanje natezne trdnosti. Po 

razlagi Jima Baretta [36] je tehniška analiza domena vsakega uspešnega učitelja tehnike; na 

sliki 3.9 se nahaja na 4. prekatu. 

 

(III.) N4.0 (D): Sestava predalnika 

 

Tehnološki profil zahteva teoretične in praktične veščine oziroma sposobnosti [36]. 

Posamezniki z danim profilom uspešno aplicirajo znanje s splošnega primera na konkretni 

primer. Teţijo k temu, da teorijo koristno uporabijo v praksi, kot kaţe slika 3.6, [36]. Iz (A2) 

je moţnost razbrati, da je za učitelja tehnike ključnega pomena razumevanje mehanskih in 

tehniških principov iz vsakdanjega ţivljenja. Torej integrira pridobljeno znanje na 

konkretnem primeru, kot kaţe spodnja slika 5.11. 

 

 
 

Slika 5.11: Dodana naloga v MI2. 
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 (III.) N4.1 (D): Pravokotna projekcija  
 

Naloga V4.1, slika 5.12, preverja, ali si je testiranec sposoben predstavljati določen predmet 

iz vseh zornih kotov ne glede na to, iz katere perspektive je le-ta trenutno viden. To je domena 

prostorskega zaznavanja, ki nakazuje na posameznikov tehnološki potencial. Slednji je 

pomemben  za bodočega učitelja tehnike, saj so raziskave [36] pokazale, da je pri njih to ena 

izmed višje uvrščenih veščin. Tudi to je vidno na 4. prekatu slik 3.8 in 3.9.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 5.12: Dodana naloga v MI2. 

 

5.2 DOLOČITEV OCENJEVALNE LESTVICE   
 

Za revidirani merski inštrument MI2 v prilogi 11.6 smo prenovili tudi ocenjevalno lestvico 

uspešnosti testirancev. Naloge, ki zavzemajo II. (TK_2) in III. področje (TK_3), smo 

ocenjevali enakovredno. MI2 skupaj vsebuje 21 nalog (ob upoštevanju, da sta nalogi N4.0 in 

N4.1 razdeljeni na 2 podnalogi [a] in [b]), od tega 18 nalog, ki smo jih točkovali, kot kaţe 

preglednica 5.2. Tako lahko posameznik skupno doseţe največ 18 točk. 

 

Vprašanja s področja (I.) smo v merski inštrument vključili za pridobitev informacij o 

okolju, v katerem posameznik ţivi, motiviranosti in zadovoljstvu s študijem ter spremljanju 

tehniško tehnoloških novic. Dokazano je, da slednje vpliva na uspešnost študija. Zato smo 

ţeleli ugotoviti, ali med ciljno usmerjenima skupinama obstajajo razlike v motiviranost za 

študij, ki ga obiskujejo, ali so bili v času OŠ izobraţevanja identificirani za tehniško 

nadarjenega in ali so s študijem, ki ga obiskujejo, zadovoljni, ter v kolikšni meri poklic 

staršev vpliva na njihovo nadaljnjo izobrazbo. Predvsem pa sta nas zanimali korelacija med 

uspešnostjo reševanja MI3 in identifikacijo nadarjenosti ter zanimanje za tehniško tehnološke 

novice.  

 

Ugotovili smo, da so tako testiranci SI kot SP visoko motivirani za študij, ki ga obiskujejo (več 

kot 75 % je na lestvici od 1 do 10 dalo oceno, višjo od 8). Za študij strojništva in razrednega 

pouka so se odločili, ker jih področje ţe od nekdaj zanima (80 % SI in 80 % SP). Kar 61 % 

testirancev SI je bilo v osnovnošolskem oziroma srednješolskem izobraţevanju identificiranih 

kot tehniško nadarjenih in kar 65 % kaţe interes za tehniško tehnološke novice, kot so npr.: 

pogonski sklopi v formuli 1, vesoljsko plovilo, novi model Aeromobil 3.0, razvoj termične 
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zaščite plasti za raketoplan, hitrost letenja letala SR-71. Kljub temu, da so bili testiranci SP le 

v 16 % identificirani za tehniško nadarjene, se prav tako v precejšnji meri zanimajo za 

tehniško tehnološke novice (65,7 %), kot so npr.:  3D-printer, v letu 2020 bo 80 % izdelkov iz 

umetne snovi, iPhone 6, pametna ura, računalniška tablica. Izkazalo se je, da se pri obeh 

testirancih v manjši meri (manj kot 10 %) starši ukvarjajo s popoldansko obrtjo. Poklici 

staršev pri 69,4 % zavzemajo stroko tehnik in drugi strokovni delavec (SI) in pri 84,3 % tehnik 

in drugi strokovni delavec ter poklici za storitve – prodajalec (SP).  

 

MI3 je namenjen uporabi tako pedagoškim delavcem, kot je videti v prilogi 11.7, kakor tudi 

tistim, ki se vpisujejo na Pedagoško fakulteto, smer dvopredmetni učitelj tehnika in … , 

priloga 11.12. Slednji pri samoocenjevanju primernosti za učitelja tehnike področja (I.) ne 

izpolnjujejo, medtem ko poda strokovnim delavcem zanesljiv vir informacij, ki so potrebne za 

identifikacijo bodočega učitelja tehnike. 
 

Preglednica 5.2: Točkovanje MI2, priloga 11.6, po posameznih področjih, kjer pomenijo oznake pri 

nalogah/vprašanjih: P – področje, I – demografski podatki, domače okolje, II – emocionalno ali afektivno 

področje, III – kognitivno področje, TP – tehniško področje. 
 

P Vprašanje/ 

naloga 

Točkovanje P Vprašanje/ 

naloga 

Točkovanje 

 

 

 

 

(I.) 

V0.1 /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(III.) 

N3.3 Pravilen (1T): 

B, D, G, 1,2,4 

V0.2 / N3.4 Pravilen (1T)


 

V0.3 / N3.5 Pravilen (1T): D2 

V0.4 / N3.6 Pravilen (1T): 
A4, A5 

V1.1 / N3.7 Pravilen (1T): E2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(II.) 

V2.1 Bolj primeren (1T): med prve tri uvrsti 

vsaj eno revijo, ki je povezana s TP 

(npr: Self-Compacting Concrete, JOM-

Lightweight Materials, Material 

Testing) 

Manj primeren (0T): med prve tri ne 

uvrsti nobene revije, ki je povezana s 

TP 

N3.8 Pravilen (1T): D3 

 

V2.2 Bolj primeren (1T):  A, E, 1, 2, 3, E5, 

A5 

Manj primeren (0T): B, C, D, 4, 5 

N3.9 Pravilen (1T): B4 

V2.3 Bolj primeren (1T):  A, B, C, 2, 4, 5, 7 

Manj primeren (0T): C, D, 1, 3, 6, 8 
N4.0 (a) Pravilen (1T): D2 

V2.4 Bolj primeren (1T): D (tudi D in B 

hkrati) 

Manj primeren (0T): A, B, C 

N4.0 (b) Pravilen (1T): 
Izometrična 

projekcija. 

V2.5 Bolj primeren (1T): A, C, D, F
1

 

Manj primeren (0T): D, E 

N4.1 (a) Pravilen (1T): 
Pravokotna 

projekcija. 

 

(III.) 

N3.1 Pravilen (1T): A, D, 3, 2, C2 N4.1 (b) Pravilen (1T): C. 

N3.2 Pravilen (1T)


  

 

                                                 


 Naniza osnovno funkcijsko odvisnost delov akumulatorskega vrtalnika na način (a) ali način (b), kot kaţe slika 

5.13.  

 Pod drugo navede karkoli v povezavi s tehniškim področjem.  


 Navede vsaj 3 uporabe predmeta, kot so npr.: ravnanje puščice, kladivo, sekira (dodamo še leseno drţalo), 

brusilo, drobljenje oreščkov itd.  
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Področje (II.) nima nepravilnega odgovora; vsi odgovori so le bolj primerni in manj 

primerni. Katera koli kombinacija številk in črk, ki je uvrščena pod primerne, je točkovana z 

1 točko. Vse ostale kombinacije številk in črk so manj primerne oziroma neprimerne.  

 

Področje (III.) ima pravilen le 1 odgovor, ki se točkuje z 1 točko, vsi ostali pa z 0 točkami. 

Afektivno področje je teţje merljivo, zato smo naredili strogo mejo med primernimi in 

neprimernimi odgovori. Med primerne smo uvrstili tiste, za katere so raziskave pokazale, da 

imajo vpliv na tehnično kompetentnega učitelja. Med neprimerne smo uvrstili tiste, ki nimajo 

vpliva na tehnično kompetentnega učitelja.  

 

 
 

Slika 5.13: Funkcijska odvisnost delov akumulatorskega vrtalnika. 

 

Prekate oziroma pragove, ki bodo ločili tiste posameznike, ki so kompetentni za poklic 

učitelja tehnike, od tistih, ki so neprimerni, smo določili s pomočjo porazdelitev točk po 

Gaussovi krivulji, kot kaţe slika 5.14. Uporabili bomo standardizirano normalno porazdelitev 

rezultatov, kjer os y označuje gostoto verjetnosti za normalno porazdelitev, os m standardni 

odklon in os x število moţnih točk MI2. Pri določitvi načina porazdelitve točk na kognitivnem 

področju smo izhajali iz načina porazdelitve ocenjevanja, ki se ga posluţujejo pri 

Nacionalnem preverjanju znanja (NPZ), splošni maturi, določenih fakultetah ipd. 

 

 
 

Slika 5.14: Standardizirana normalna porazdelitev za področje (II.) in (III.) [43]. 
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Standardizirano normalno porazdelitev določata parametra  ̅ (aritmetična sredina) in   

(standardni odklon). Za normalno porazdelitev velja, da je [43]: 

               vseh enot; 

               vseh enot in 

                vseh enot.  

Glede na število moţnih točk smo določili 3 prekate, ki so vidni na sliki 5.14, in sicer:  

1. PREKAT: neprimeren (do vključno 9 točk);  

2. PREKAT: nevtralen /potencialen (od 10 točk do vključno 15 točk ) in 

3. PREKAT: primeren (nad 15 točk). 

 

Glede na določeno ocenjevalno lestvico smo pridobili rezultate MI2, kot kaţe slika 5.14. 

 

5.3 REZULTATI MI2 
 

MI2, priloga 11.6, smo izvedli na namenskem neslučajnostnem vzorcu iz konkretne 

populacije, ki ga je tvorilo 30 študentov s Fakultete za strojništvo (SI) – med katerimi je bilo 

le 13 ocenjenih na podlagi ocenjevalne lestvice, saj je bilo preostalih 17 MI2 pomanjkljivo 

izpolnjenih – ter 50 študentov s Pedagoške fakultete (SP). Razloga za pomanjkljivo izpolnjena 

vprašanja/naloge sta lahko nizka motivacija in neinteres za dani študij. Za SI smo izbrali 1. 

letnike in s tem preprečili, da bi tehniško znanje, ki bi ga pridobili med študijem, vplivalo na 

rezultat kognitivnega področja in nam posledično oteţilo ugotavljanje občutljivosti MI2. Za 

SP smo priloţnostno izbrali 4. letnik (lahko bi tudi niţje letnike), ker so pedagoški pristop k 

poučevanju, interes ter volja po pedagoškem procesu teţje učljivi. Pri izbiri SP smo bili 

pozorni le na to, da smo testiranje opravili v obdobju, ko se posamezniki pred tem še niso 

soočali s predmetom, ki bi imel integrirano tehniško znanje. Slednje bi lahko vplivalo na 

občutljivost MI2 s kognitivnega področja.  

 

MI2 smo pri SI in SP izvedli v začetku semestra in s tem omogočili boljšo občutljivost ter 

zanesljivost MI2. Ko smo to dosegli, se je testiranje z MI3 opravilo na PP, kjer je izvajanje 

časovno neomejeno (razdelek 6).  

 

5.3.1 Doseţene tehniške kompetence 

 

Pri MI2 je bilo moţno doseči 18 točk. Največje doseţeno število točk je bilo 14 (od moţnih 

18), najmanjše pa 3. Frekvenčno porazdelitev števila doseţenih točk za obe skupini skupaj 

prikazuje spodnja slika 5.15.  

 

Z grafa frekvenčne porazdelitve števila doseţenih točk SI lahko opazimo, da so glede na 

določitev ocenjevalne lestvice, slika 5.14, in prekatov, 4 testiranci (30,8 %) v 1. prekatu, kar 

pomeni, da so neprimerni za bodočega učitelja tehnike. Preostalih 9 testirancev (69,2 % ) se je 

uvrstilo v 2. prekat. Slednji so primerni oziroma potencialni kandidati, ki imajo moţnost 

razviti se in postati kompetentni za bodočega učitelja tehnike. Nihče izmed testirancev ni 

dosegel več kot 15 točk, s katerimi bi se uvrstil v 3. prekat, torej področje, ki zajema lastnosti 

kompetentnega učitelja tehnike. Normalizirana krivulja SI, slika 5.15, nam prikazuje, da je 

območje aritmetične sredine   ̅          doseţenih točk testirancev med 8,78 in 13,02 točk 

                     Z grafa frekvenčne porazdelitve števila doseţenih točk SP, slika 

5.15, lahko opazimo, da je glede na določitev ocenjevalne lestvice, slika 5.14, in prekatov, 39 

testirancev (78 %) v 1. prekatu, kar pomeni, da so neprimerni za bodočega učitelja tehnike. Le 

11 testirancev (22 %) je potencialnih kandidatov, ki imajo moţnost postati kompetentni 

učitelji tehnike. Nihče izmed testirancev ni dosegel več kot 15 točk, kar bi pomenilo, da so 
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kompetentni učitelji tehnike. Normalizirana krivulja SP, slika 5.15, nam prikazuje, da je 

območje aritmetične sredine   ̅          doseţenih točk testirancev med 5,8 in 10,0 točk 

                 ).  

 

 
 

Slika 5.15: Rezultati testirancev in razdelitev v prekate ter prikaz normalizirane porazdelitve rezultatov z 

normalizirano krivuljo za vsako skupino posebej. 

 

Meji 15 točk so se najbolje pribliţali študentje SI (en testiranec je dosegel 14 točk). V 2. 

prekat se je uvrstil večji deleţ testirancev s SI (69,2 %), medtem ko se je večji deleţ 

testirancev s SP uvrstil v 1. prekat (78 %). Kar 68,3 % celotne populacije testirancev se je 

uvrstilo v 1. prekat, preostali deleţ testirancev pa se je uvrstil v 2. prekat. Če se osredotočimo 

na porazdelitev točk glede na prekate, opazimo, da je normalizirana krivulja SI v primerjavi s 

normalizirano krivuljo SP pomaknjena bolj v desno. To nam nakazuje, da so SI v povprečju 

dosegali boljše rezultate od SP. V nadaljevanju podajamo rezultate testirancev po nalogah za 

posamezno področje (II.–III.).   

 

Rezultati vprašanj za afektivno področje (TK_2), podani z aritmetično sredino ( ̅) in 

standardnimi odkloni (    izraţenih v odstotkih (%) obeh skupin skupaj, SI in SP, slika 5.16. 

 

Standardni odkloni pri posameznih nalogah so pri obeh skupinah zelo majhni (1,7 %      
       kot je videti na sliki 5.16. To nam odraţa majhno razpršenost enot v populaciji, tj. 

enote so razporejene v majhnem obsegu okoli aritmetične sredine. Precejšnje razlike pa so pri 

dosegu aritmetične sredine med eno in drugo skupino. Testiranci SI so pri vseh nalogah v 

povprečju izkazovali višji interes ter motivacijo za tehniško izobraţevanje kot testiranci SP.  
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Slika 5.16: Rezultati testirancev za afektivno področje. 
 

Rezultati nalog za kognitivno področje (TK_3), podani z aritmetično sredino ( ̅) in 

standardnimi odkloni (    izraţeni v odstotkih (%) obeh skupin skupaj, SI in SP, so vidni na 

sliki 5.17. 

 

 
 

Slika 5.17: Rezultati testirancev za kognitivno področje. 

 

Glede na rezultate, slika 5.17, vidimo, da so standardni odkloni pri posameznih nalogah obeh 

skupin zelo majhni                 . Naloge N3.2, N3.5, N4.0 (b) in N4.1(a) smo 

odstranili, ker sta obe skupini te naloge reševali pribliţno enako uspešno oziroma neuspešno. 
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Cilj je, da naloga dobro ločuje med eno in drugo skupino, saj bomo le na tak način lahko 

umerili merski inštrument tako, da bo odkril bodoče kompetentne učitelje tehnike. 

 

Pri vseh pridobljenih rezultatih, slike 5.15–5.17, je pomembno omeniti, da smo imeli vzorec 

SI v primerjavi z vzorcem SP izredno majhen (1 : 4). Kljub temu smo pridobili dovolj jasno 

povratno informacijo o spremembah, ki so privedle do končne izvedbe merskega inštrumenta 

MI3, priloga 11.7.  

 

Vprašanja z afektivnega področja niso bila deleţna sprememb, medtem ko smo naloge N3.4, 

N3.6, N3.7 in N3.9 spremenili, naloge N3.2, N3.5, N4.0 (b) in N4.1 (a) pa odstranili. V 

nadaljevanju podajamo spremembe MI2 pri nalogah s kognitivnega področja.   

 

5.4 SPREMEMBE MI2  
 

V MI3 je ostalo nespremenjenih (N) 15 nalog, 4 naloge smo spremenili (S) in 4 odstranili (O). 

Pregled spremembe MI2 so podane v preglednici 5.3. Naloge z oznako S so bile deleţne 

vsebinskih in slikovnih sprememb.  

 
Preglednica 5.3: Spremembe MI2, priloga 11.6, po posameznih področjih, kjer pomenijo oznake pri 

vprašanjih/nalogah: D – dodana, S – spremenjena, O – odstranjena, N – nespremenjena.  

 

Področje Vprašanje/ 

naloga 

Sprememba Področje Vprašanje/ 

naloga 

Sprememba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – 

demografski 

podatki 

V0.1 N  

 

 

 

 

III. – 

kognitivno 

N3.1 N 

V0.2 N N3.2 O 

V0.3 N N3.3 N 

V0.4 N N3.4 S 

V1.1 N N3.5 O 

 

II. – 

emocionalno 

ali afektivno 

V2.1 N N3.6 S 

V2.2 N N3.7 S 

V2.3 N N3.8 N 

V2.4 N N3.9 S 

V2.5 N N4.0 (a) N 

   N4.0 (b) O 

   N4.1 (a) O 

   N4.1 (b) N 

 

Razloge za odstranitev nalog in ponovne spremembe s kognitivnega področja podrobneje 

predstavljamo v nadaljevanju.  

 

(III.) N3.2 (O): Vsi testiranci so nalogo rešili neuspešno, slika 5.17. Razlog se lahko skriva v 

nerazumevanju naloge oziroma teţjemu točkovanju glede na podajanje odgovorov. Naloga 

vsebuje odprti tip vprašanj, kjer merimo ustvarjalnost pri podajanju odgovorov. V tem 

primeru je smotrno predvsem točkovanje, saj ne odseva ciljev naloge.  

 

(III.) N3.5 (O): Nalogo smo odstranili, ker so jo vsi testiranci reševali precej neuspešno, slika 

5.17. Cilj ter namen naloge nista bila doseţena. Naloga naj bi merila posameznikov pristop k 

podajanju potrebnih (tehniških in netehniških) informacij o danem izdelku, vendar smo 

ugotovili, da če bi ţeleli pridobiti bolj jasen vpogled v posameznikovo teţnjo po informacijah, 

bi bilo treba nalogo zastaviti drugače. Teţili smo k temu, da smo cilj, ki ni bil uspešno 

doseţen pri dani nalogi, dosegli v sklopu druge naloge, N3.2, priloga 11.7. 
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(III.) N4.0 (b) (O): Vprašanje: »Mogoče znaš poimenovati, v kateri projekciji je narisan 

predal? Utemelji svojo odločitev,« smo odstranili, saj so nalogo s pričujočim vprašanjem vsi 

testiranci reševali uspešno   ̅            ̅        . Standardni odklon je majhen 

                     , kar predstavlja veliko koncentracijo statističnih enot posameznih 

skupin okoli aritmetične sredine. Vključili smo jo z namenom, da bi ugotovili, ali obstaja 

povezava med uspešnostjo reševanja nalog N4.9 (a) in N4.0 (b). Ugotovili smo, da testiranci 

teorije ne znajo integrirati v praksi, kar je za tehnološki profil izrednega pomena , slika 3.4., 

3.5 in 3.8 [36]. 

 

(III.) N4.1 (a) (O): Vprašanje: »Poimenuj projekcijo, ki je prikazana na sliki 1,« smo 

odstranili. Naloga preverja znanje, ki so ga, sodeč po pridobljenih rezultatih, kot kaţe slika 

5.17, usvojili vsi testiranci ( ̅          ̅       ). Nalogo smo vključili v MI2 z enakim 

namenom kot nalogo N4.0 (a in b). Ugotovitve in razlog za izključitev so analogni. 

 

(III.) N3.4 (S): Pri sestavljanju naloge smo teţili k temu, da bomo določili ustrezno število 

pravokotnikov (ne preveč in ne premalo) ter čim bolj natančno določili pravilno rešitev 

naloge. Pri prestrukturiranju naloge in določanju najbolj objektivne rešitve naloge smo si 

pomagali z moţnostmi rešitev, ki so jih podajali testiranci SI ter SP. Med analiziranjem smo 

ugotavljali, koliko pravilnih parametrov testiranci navedejo, slika 5.18, kakšne so glavne 

značilnosti podajanja odgovorov med ciljnima skupinama in kako nalogo prestrukturirati, da 

bo ugotavljala to, kar ţelimo. 

 

 
 
Slika 5.18: Uspešnost reševanja naloge N3.4 v MI2, kjer za število podanih funkcijskih sklopov pomeni: 0 –

noben pravilen odgovor, 1 – vsaj en pravilen, 2 – vsaj dva pravilna.  

 

Zaznati je, da se med skupinama pojavljajo precejšnje razlike, slika 5.18. Vsi testiranci SI (13) 

so pravilno navedli vsaj en parameter, ki opredeljuje funkcijski sklop akumulatorskega 

vrtalnika, medtem ko ni nihče izmed testirancev SP pravilno navedel vsaj dveh pravilnih 

parametrov. Več kot polovica (34) testirancev s SP (68 %) je nalogo rešila na napačen način, 

medtem ko so testiranci SI rešili nalogo precej bolj uspešno. Vsaj en pravilen parameter je 

navedlo 11 testirancev SI (84,6 %) in vsaj dva pravilna parametra samo 3 testiranci SI (23,8 
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%). Kljub temu, da je vzorec testirancev s SI precej majhen v primerjavi s testiranci SP, je 

moţno zaslediti spremembe v uspešnosti.  

 

Glede na pridobljene rezultate in odgovore, ki so jih podajali testiranci, smo ugotovili, da se 

pristopi k reševanju naloge bistveno bolj razlikujejo med skupinama kakor znotraj skupin. 

Opazimo lahko, priloga 11.8, da so testiranci SP za odgovor podajali uporabo 

akumulatorskega vrtalnika, kot kaţe spodnja slika 5.19. 

 

 
 

Slika 5.19: Rešitev testiranca SP_22 [priloga 11.7]. 

 

Testiranci SI so k reševanju pristopili na očitno drugačen način, in sicer: precejšen deleţ (več 

kot 50 %) je pri odgovoru navajal pravilne funkcijske sklope. Nihče izmed testirancev ni 

uporabil slikovnega prikaza akumulatorskega vrtalnika, prav tako ni nihče navedel njegove 

uporabe. Primer navajanja rešitve SI prikazuje spodaj slika 5.20. 

 

 
 

Slika 5.20: Rešitev testiranca SI_5 [priloga 11.7]. 

 

Glede na pridobljene odgovore in pristope k njihovem podajanju smo nalogo prestrukturirali 

tako, da smo besedilo naloge še bolj jasno opredelili. Cilj prestrukturiranja je pravilen pristop 

testirancev k podajanju odgovorov, da ne bo prišlo do poimenovanja uporabe 

akumulatorskega vrtalnika, ampak poimenovanja funkcijskih sklopov. Strukturo 

pravokotnikov smo spremenili, kot kaţe slika 5.21. Posameznik sam izbere, koliko 

pravokotnikov bo potreboval za prikaz delovanja akumulatorskega vrtalnika. To smo naredili 

z namenom, da ga ne omejimo preveč. Tehniško kompetenten učitelj naj bi bil sposoben tudi 

uspešno povzeti tehniško analizo (A2.3).  

 

 
 

Slika 5.21: Novo zastavljena naloga N3.4. 

 

Tako lahko posameznik za prikaz delovanja stroja izbere najmanj en in največ šest 

pravokotnikov. Dodali smo legendo: Uporabi po potrebi.  

 

Pričakovani pravilen odgovor naloge prikazuje slika 5.22. 
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Slika 5.22: Pravilni odgovor naloge N3.4 v MI2. 

 

Pri točkovanju smo upoštevali, da sta vsaj 2 parametra popolnoma pravilno poimenovana. 

Glede na moţne rešitve nalog, ki so jih testiranci navajali, priloga 11.8, bomo v nadaljnje za 

pravilen odgovor obravnavali tudi shemo funkcijskih sklopov akumulatorskega vrtalnika, ki 

ga prikazuje spodnja slika 5.23. 

 

 
 

Slika 5.23: Drugi pravilni odgovor naloge N3.4 v MI2. 

 

Oba odgovora, ki sta navedena na slikah 5.22 in 5.23, sta pravilna, ampak je odgovor s slike 

5.22 najbolj pravilen. Kljub temu bo testiranec za obe shemi dobil vse moţne točke, tj. 1 

točko.  

 

Ostali pristopi k podajanju odgovorov so v prilogi 11.8.  

 

(III.) N3.6 (S): Sprememba podajanja naloge ter slikovnega gradiva, slika 5.24, ki ne 

spremeni cilja ter namena naloge, vendarle pa omogoča boljšo predstavljivost. 

 

 

 

 
 

Slika 5.24: Naloga N3.6 v MI3 pod N3.4. 

 

(III.) N3.7 (S): Cilj in namen naloge sta sicer doseţena, vendar smo ţeleli pridobiti bolj 

poglobljen vpogled v razumevanje, zato smo v nalogo uvedli manjše spremembe. Prvotno 

sliko, priloga 11.6, naloga 3.7, ki prikazuje model za preizkušanje natezne trdnosti, smo 

nadgradili z novimi elementi (uteţ, 3 x kavelj), kot je vidno na sliki 5.25, in s tem omogočili, 

da lahko pri testirancu uvidimo, ali zazna vse dejavnike, ki vplivajo na deformacijo 

preizkušanca. Posledično smo spremenili tudi podajanje moţnih odgovorov.  

 



42 

 

 
 

Slika 5.25: Model za preizkušanje natezne trdnosti v MI3. 

 

(III.) N3.9 (S): Med izvajanjem MI2 smo ugotovili, da prihaja do različnega pojmovanja 

spremembe prestavnega razmerja pri kolesu. Določeni posamezniki so pojem prestaviti v 

najvišjo predstavo razumeli kot prestaviti v najlažjo, nekateri pa so isti pojem razumeli kot 

prestaviti v najtežjo. Zaradi tega je prišlo do podajanja napačnega odgovora, čeprav so 

posamezniki razumeli delovanje prestavnega razmerja. Zatorej smo se odločili, da bomo 

nalogo spremenili in navodilo prestaviti v najvišjo prestavo nadomestili s prestavite verigo 

tako, da bo poganjanje najtežje (npr. iz 18. prestave v 20. prestavo). Tako se bomo izognili 

dvoumnemu vprašanju. 

 

  



43 

 

6 REZULTATI  
 

 

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate merjenja določanja stopnje primernosti kompetenc 

posameznika za poklic učitelja tehnike. Opisali bomo vzorec, zanesljivost merskega 

inštrumenta (MI3), objektivnost, veljavnost in občutljivost MI3. Izmerili bomo doseţene 

tehniške kompetence testirancev, ki se vpisujejo na Pedagoško fakulteto, smer dvopredmetni 

učitelj, tehnika in … Preverili bomo, ali obstaja skupina posameznikov, ki se z merjeno 

zasnovano metodo pomembno razlikuje glede doseganja kompetenc posameznika za poklic 

učitelja tehnike. Na koncu bomo še preverili, ali se pojavljajo razlike med spoloma. 

Uporabljena je bila metoda test – ponovni test. Metoda test – ponovni test zagotavlja 

stabilnost testa v določenem časovnem obdobju in zahteva, da se ista oblika preizkusa izvede 

v isti skupini po določenem časovnem intervalu [38]. Čas med testom in ponovnim testom 

mora biti tak, da ne vpliva na konstrukt [38] – odvisen je od ciljne skupine, mora biti dovolj 

dolg, da se izniči pomnjenje, vendar ne predolg [49]. Ponovitve testa pri posameznih skupinah 

prikazuje preglednica 6.1.  

 

Testiranci so MI3 izpolnjevali individualno, metoda papir – svinčnik. Na razpolago so imeli 

20 minut. Med izpolnjevanjem MI3 je bil prisoten sestavljalec merskega inštrumenta. Test je 

imel 14 moţnih točk. Za napačne odgovore testiranec ni dobil točke. Vsi testiranci so pisali 

MI3, priloga 11.7. Pomanjkljivo izpolnjene MI3 smo odstranili (več nepopolno rešenih 

nalog). Podatki so bili obdelani s programom SPSS. Uporabljene so bile osnovne opisne 

statistike (aritmetična sredina  ̅ in standardni odklon  ).  

 

6.1 VZOREC 
 

MI3 smo izvajali na dveh slovenskih fakultetah – na Fakulteti za strojništvo UL, 1. letnik, 

smer Razvojno raziskovalni program (RRP, UNI), Projektno aplikativni program (PAP, 

VSŠ); in na Pedagoški fakulteta UL, 4. letnik, smer Razredni pouk (RP, UNI). V raziskavi je 

sodelovalo 100 študentov. Od tega je bilo 53 (53 %) študentk in 47 (47 %) študentov. V 

preglednici 6.1 so razporeditev študentov po fakultetah in termini izvajanj MI3. 

 
Preglednica 6.1: Termini izvajanja MI3 in razporeditev študentov po fakultetah.  

 

 Izvedba MI3 

TEST 

Izvedba MI3 

PONOVNI TEST 

Študentke Študentje Skupaj 

SI (FS UL) 22. 12. 2015 11. 1. 2016 3 46 49 

SP (PeF UL) 17. 11. 2015 22. 12. 2015 50 1 51 

Skupaj   53 47 100 

  

Iz preglednice 6.1 razberemo, da je vzorec SI vključeval le 3 študentke (6 %) izmed vseh 

testiranih na FS UL, medtem ko je vzorec SP ravno obraten – vključuje 50 študentk (98 %) 

izmed vseh testiranih na PeF UL.  

 

6.2 MERSKE KARAKTERISTIKE MI3 
 

Preverili smo spodaj navedene merske karakteristike (MK1–MK4). 

 

MK1: Zanesljivost. Zanesljivost se nanaša na usklajenost ocenjevanja rezultatov meritve z 

ene meritve na drugo. Obstajajo štirje načini ocenjevanja zanesljivosti. Za potrditev 
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zanesljivosti merjenja uporabimo metodo notranje konsistence z izračunom koeficienta 

korelacije Cronbach α. To je ključni dejavnik pri merjenju homogenosti med testnimi 

postavkami. Test je zanesljiv, če je koeficient Cronbach α > 0,6 [38]. MI3 je zanesljiv, kar 

nam potrdi Cronbach   = 0,61 > 0,60.  

 

MK2: Objektivnost. Zahteve objektivnosti so bile zagotovljene v treh fazah, in sicer: pri 

izvedbi izpolnjevanja MI3, vrednotenju in tolmačenju rezultatov. Izpolnjevanje MI3 je bilo 

izvedeno v učilnicah posameznih fakultet. Testiranci so imeli na voljo 20 minut, vendar so 

nekateri ţe prej zaključili z izpolnjevanjem. Vrednotenje rezultatov je bilo enako za obe 

skupini. Za odgovore na odprta vprašanja je bil oblikovan kodirnik, s katerim je bil poenoten 

način opredeljevanja pravilnega oziroma ustreznega odgovora. Tolmačenje rezultatov je 

potekalo po predpripravljeni ocenjevalni lestvici, ki je bila enaka za obe skupini.  

 

MK3: Veljavnost. Veljavnost ocenjuje, kako dobro merski inštrument meri tisto, čemur je 

namenjen [38]. Ocenjuje odstopanje izbranih merskih spremenljivk od teoretičnih 

spremenljivk [39]. Inštrument je veljaven, če meri tisto, kar smo z njim ţeleli izmeriti oziroma 

natančno meri opredeljen cilj. Za MI3 smo preverili vsebinsko veljavnost, ki predstavlja 

subjektivno oceno tega, kako dobro zastavljene naloge/vprašanja merijo tisto, kar naj bi 

merile. Naloge/vprašanja morajo biti usklajene s cilji in standardi. Slednje smo umerjali s 

pomočjo večkratnega izvajanja merskega inštrumenta, skozi katerega smo ugotavljali, ali z 

vprašanji/nalogami res doseţemo razlikovanje med ciljno usmerjenima skupinama. S tem 

namenom so nastale 3 različice merskega inštrumenta – od MI1 do končnega MI3 – ki smo ga 

preizkusili na večjem neslučajnostnem vzorcu iz konkretne populacije. Vsebinsko veljavnost 

MI3 sta potrdila dva univerzitetna strokovnjaka z različnih vsebinskih področij, ki sta MI3 

vsebinsko pregledala za področje tehnike. Preizkus je reševalo še šest učiteljev tehnike. 

Pilotni preizkus je rešilo tudi več študentov ljubljanskih univerz: Pedagoške fakultete, 

Filozofske fakultete ter Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Z merjenjem časa 

reševanja je bil določen povprečni čas reševanja celotnega pilotnega preizkusa [46, 47].  

 

MK4: Občutljivost. Občutljivost ali diskriminativnost nam pove, kako naloga razlikuje med 

testiranci glede na tisto lastnost, ki jo test kot celota meri [48]. Naloge v območju med 0,2 in 

0,29 so slabo, v območju med 0,3 in 0,39 srednje, nad 0,4 pa dobro diskriminativne [48, 49]. 

Občutljivost smo preverili s točkovnim biserialnim koeficientom in je matematično 

enakovreden Pearsonovemu korelacijskemu koeficientu. Točkovni biserialni koeficient bo 

visok, kadar naloga jasno razlikuje med dobrimi in slabimi testiranci. To pomeni, da dobri 

testiranci nalogo pogosto rešijo pravilno, slabi pa napačno ali jo pustijo nerešeno. V primeru, 

da dobri testiranci rešijo nalogo v podobnem deleţu kot slabi testiranci, je koeficient blizu nič. 

Negativni koeficient opozarja na to, da so slabši testiranci nalogo reševali uspešneje kot 

boljši.  

 

Po izračunu s pomočjo točkovnega biserialnega koeficienta smo ugotovili, da imajo vsa 

vprašanja/naloge pozitivno dikriminativnost. Najniţja diskriminativnost je 0,251 (V2.3), 

najvišja pa 0,651 (N4.0). Po [48, 49] je 11 vprašanj/nalog dobro diskriminativnih (V2.1, V2.2, 

V2.4, V2.5, N3.3, N3.4, N3.5, N3.6, N3.7, N4.0, N4.1), 1 naloga je srednje diskriminativna 

(N3.2) in 2 vprašanji/nalogi sta slabo diskriminativni (V2.3, N3.1).  

 

6.3 ODKLON OD NORMALNE PORAZDELITVE 
 

V razdelku 5.2, slika 5.14, smo prikazali, kako so vrednosti spremenljivke porazdeljene po 

normalni porazdelitvi. To lahko še dodatno prikaţemo s simetričnostjo in sploščenostjo. 
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Asimetričnost      in sploščenost      konkretne porazdelitve merimo z merami asimetrije in 

sploščenosti. Lahko se zgodi, da so porazdelitve asimetrične – v tem primeru vrednosti 

spremenljivke niso porazdeljene po normalni porazdelitvi, slika 6.1.  

 

 

 
 

Slika 6.1: Porazdelitev spremenljivke glede na asimetričnost [50]. 

 

Asimetrične porazdelitve (skewness) so lahko pozitivno asimetrične oziroma asimetrične v 

desno (večja zgostitev je pri manjših vrednosti spremenljivke) ali negativno asimetrične 

oziroma asimetrične v levo, kot kaţe zgoraj slika 6.1 (večja gostitev vrednosti je pri večjih 

vrednostih spremenljivke) [51]. Če je asimetričnost     , pomeni, da MI3 v celoti ni 

preteţak, so pa statistično značilno preteţke nekatera vprašanja/naloge. Če je asimetričnost 

    , pomeni, da MI3 v celoti ni prelahek, so pa statistično značilno prelahka nekatera 

vprašanja/naloge. V našem primeru je porazdelitev pri SI             in SP    
        . Slednje pomeni, da za obe ciljni skupini MI3 ni bil prelahek, so pa bila 

statistično značilno prelahka nekatera vprašanja/naloge.  

 

Porazdelitve se med seboj razlikujejo tudi po sploščenosti (kurtosis) [51] – nekatere so bolj 

sploščene, druge pa bolj koničaste. Sploščenost porazdelitve primerjamo z normalno, ki je 

vzeta kot idealna     . Pozitivne vrednosti koeficienta      sploščenosti kaţejo na 

koničasto porazdelitev, negativne      pa na bolj sploščeno, kot je normalna porazdelitev, 

slika 5.14. O sploščenosti porazdelitve nam pove tudi vrednost standardnega odklona [51]. Z 

večanjem njegove vrednosti postaja porazdelitev vedno bolj sploščena, z manjšanjem njegove 

vrednosti pa vedno bolj prehaja v koničasto porazdelitev, kot je videti na sliki 6.2.  

 

 
 

Slika 6.2: Oblike sploščenosti porazdelitve vzorca [50]. 
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Višji koeficient sploščenosti pomeni, da je več variance izraţene z ekstremnimi odkloni v 

primerjavi s pogostimi manjšimi odkloni [51]. V našem primeru je sploščenost za SI    
        in SP            , kar pomeni, da je porazdelitev vzorca SI koničasta, 

medtem ko je porazdelitev vzorca SP bolj sploščena, kot je normalna porazdelitev. 

Sploščenost SI in SP je znotraj sprejemljivih meja           .  
 

Nizki količniki asimetričnosti in sploščenosti kaţejo, da se porazdelitev vzorca SI in SP 

pribliţuje normalni. Kvaliteta vzorca SI     ̅             in SP     ̅             je 

znotraj meja kvalitetnega.  

 

6.4 REZULTATI MI3 
 

V nadaljevanju podajamo doseţene tehniške kompetence posameznikov ter bodočih učiteljev 

tehnike, ki so bile ugotovljene z izvajanjem MI3, priloga 11.7. Prav tako smo ugotavljali, 

kakšen je vpliv spola na doseganje tehniških kompetenc.  

 

6.4.1 Doseţene tehniške kompetence  

 

Vseh moţnih točk, ki so jih učenci lahko dosegli, je bilo 14 (100 %); od tega so lahko na 

afektivnem področju dosegli 5 točk (36 %) in na kognitivnem področju 9 točk (64 %).  

 

Za obdelavo podatkov smo uporabili T-test (primerjava aritmetičnih sredin) oziroma T-test za 

neodvisne vzorce. S T-testom za neodvisne vzorce smo ugotovili, ali se med testiranci SI in SP 

pojavljajo razlike pri povprečno doseţenih točkah na afektivnem, priloga 11.9, ter 

kognitivnem področju, priloga 11.10. Prav tako smo ugotovili, kolikšne tehniške kompetence 

dosegata ciljni skupini na celotnem MI3, priloga 11.11.  

 

Za potrjevanje statistično značilnih razlik bomo uporabili še Cohen d-metodo. Učinek razlik 

aritmetičnih sredin ter standardnega odklona med skupinama izračunamo z izračunom Cohen 

d-statistike po enačbi (6.1) [52], 

                                                           Cohen   
|  ̅   ̅  |

 
,                                         (6.1) 

 

kjer sta  ̅   ̅  – aritmetični sredini skupin i in j ter  – standardni odklon. Mera velikosti 

učinka d je v (6.1) opredeljena kot [52]:  

a) d < 0,20 – ni učinka; 

b) 0,20 < d < 0,49 – majhen učinek; 

c) 0,50 < d < 0,79 – zmeren učinek; 

d) d > 0,80 – velik učinek. 

 

Afektivno področje 

 

Najprej bomo ugotovili, ali se varianci vzorčnih skupin statistično pomembno razlikujeta. 

Slednje nam bo podalo podatek o homogenosti varianc. Vrednost Levinovega testa je 

statistično pomembna, saj je                      , priloga 11.9. Iz tega sledi, da se 

varianci vzorčnih skupin statistično pomembno razlikujeta, kar pomeni, da predpostavka o 

homogenosti varianc ni izpolnjena. V nadaljevanju aproksimativni T-test za neodvisne vzorce 

s tveganjem, manjšim od 0,1 %, pokaţe statistično pomembne razlike aritmetičnih sredin SI in 

SP. Vrednost        je pri         prostostnih stopnjah statistično pomembna (p < 0,001). 
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S tveganjem, manjšim od 0,1 %, lahko podatke posplošimo na osnovno mnoţico. To pomeni, 

da bodo tudi v osnovni mnoţici študentje SI v povprečju dosegali boljši rezultat na afektivnem 

področju ( ̅             ) kot študentje SP ( ̅                    Učinek razlik 

aritmetičnih sredin med skupinama na afektivnem področju je velik, Cohen d = 1,29.  

 

Rezultati nalog za afektivno področje (TK_2), podani z aritmetično sredino ( ̅) in 

standardnimi odkloni (    izraţeni v odstotkih (%) obeh skupin skupaj, SI in SP, so vidni na 

sliki 6.3. 

 

 
 

Slika 6.3: Rezultati testirancev za afektivno področje. 

 

S slike 6.3 lahko opazimo, da so testiranci iz SI zopet izkazali večji interes, voljo ter 

motivacijo po tehniškem izobraţevanju v primerjavi s testiranci SP. Pri predmetu TIT v OŠ je 

obe ciljni skupini pritegnila zlasti zanimiva in uporabna vsebina (V2.3). Medtem ko je v večji 

meri pri SI predmet TIT spodbujal razvoj njihovega tehniškega in logičnega mišljenja, ker 

menijo, da je znanje koristno, da so lahko učinkovitejši v svetu potrošniških dobrin, je 

testirance SP predmet TIT motiviral predvsem zaradi izdelave izdelkov, saj so lahko 

izdelovali, kar so ţeleli. Med izobraţevanjem sta obe ciljni skupini neposredno 

usmerjeni/vključeni v tehniške dejavnosti (V2.5). Enote posameznih skupin so razporejene v 

majhnem obsegu okoli aritmetične sredine                   . Posledično lahko trdimo, 

da nam MI3 dobro ločuje med eno in drugo skupino. 

 

Kognitivno področje 

 

Najprej bomo ugotovili, ali se varianci vzorčnih skupin statistično pomembno razlikujeta. 

Slednje nam bo povedal podatek o homogenosti varianc. Vrednost Levinovega testa je 

statistično pomembna, saj je                      , kot je videti v prilogi 11.10. Od 

tod sledi, da se varianci vzorčnih skupin statistično pomembno razlikujeta, kar pomeni, da 

predpostavka o homogenosti varianc ni izpolnjena. V nadaljevanju aproksimativni T-test za 

neodvisne vzorce s tveganjem, manjšim od 0,1 %, pokaţe statistično pomembne razlike 

aritmetičnih sredin SI in SP. Vrednost       je pri         prostostnih stopnjah statistično 

pomembna (p < 0,001). S tveganjem, manjšim od 0,1 %, lahko podatke posplošimo na 
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osnovno mnoţico. To pomeni, da bodo tudi v osnovni mnoţici študentje SI v povprečju 

dosegali boljši rezultat na kognitivnem področju ( ̅                  ) kot študentje SP 

( ̅                    Učinek razlik aritmetičnih sredin med skupinama na 

kognitivnem področju je velik – Cohen d = 1,2. 

 

Rezultati nalog za kognitivno področje (TK_3), podani z aritmetično sredino ( ̅) in 

standardnimi odkloni (    izraţeni v odstotkih (%) obeh skupin skupaj, SI in SP, so prikazani 

na sliki 6.4. 

 

 
 

Slika 6.4: Rezultati testirancev za kognitivno področje. 

 

Standardni odkloni pri posameznih nalogah obeh skupin so majhni                   . 

Vse naloge dobro ločujejo ciljno usmerjeni skupini. Aritmetični sredini obeh skupin po 

posameznih nalogah izkazujeta, kje naj bi se nahajali kompetentni učitelji tehnike   ̅   med 

aritmetičnima sredinama posameznih skupin za posamezno nalogo   ̅   ̅   ̅  . To 

pomeni, da iščemo takšne posameznike, ki so nevtralni oziroma potencialni za razvoj v 

kompetentnega učitelja tehnike (2. prekat). SP so bili najbolj neuspešni pri ugotavljanju 

razlogov za deformacijo preizkušanca (N3.6). Nalogo sta v celoti pravilno rešila le 2 % SP, 

medtem ko jo je v celoti pravilno rešilo kar 59 % SI. Kar 72 % iz skupine SP  je vedelo, da je 

deformacija preizkušanca odvisna od dolţine ročice, saj le-ta vpliva na silo, ki je potrebna, da 

se preizkušanec deformira. Vendar to ni edini pravilni odgovor, saj je deformacija 

preizkušanca odvisna še od poloţaja uteţi ter postavitve podpore na podstavek. Prav tako so 

SP imeli teţave pri sestavljanju notranjega predala (N4.0). 4 % testirancev iz skupine SP so 

vedeli, kaj bi pri sestavljanju notranjega predala na zadnje montirali, medtem ko je iz SI nanj 

pravilno odgovorilo 37 %. SP so bili prav tako precej neuspešni pri nalogi N3.7, ki je 

zahtevala realizacijo mehanizma prestavnega razmerja (rešljivost le 18 %), medtem ko so jo 

SI pravilno realizirali v 57-% deleţu. Pri obeh skupinah je bila rešljivost naloge (N3.3) manj 

kot 50 % tam, kjer so morali samostojno poimenovati in zapisati funkcijske sklope 

akumulatorskega vrtalnika.  
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Afektivno in kognitivno področje 

 

Varianci vzorčnih skupin se statistično pomembno razlikujeta, saj je vrednost Levinovega 

testa statistično pomembna                      , priloga 11.11. Od tod sledi, da 

varianci posameznih skupin nista homogeni. V nadaljevanju aproksimativni T-test za 

neodvisne vzorce s tveganjem, manjšim od 0,1 %, pokaţe statistično pomembne razlike 

aritmetičnih sredin SI in SP. Vrednost     je pri         statistično pomembna (p < 

0,001). S tveganjem, manjšim od 0,1 %, lahko podatke posplošimo na osnovno mnoţico. To 

pomeni, da bodo tudi v osnovni mnoţici študentje SI v povprečju izkazovali višjo stopnjo 

kompetence ( ̅                  ), ki je potrebna za bodočega učitelja tehnike, kot 

študentje SP ( ̅                   Učinek razlik aritmetičnih sredin med skupinama v 

celoti je velik; Cohen d = 1,61. 

 

Glede na število moţnih točk smo na podlagi standardizirane normalne porazdelitve, kot kaţe 

slika 5.10, določili nove meje za razdelitev v prekate, in sicer: 

 

1. PREKAT: neprimeren (do vključno 7 točk);  

2. PREKAT: nevtralen /potencialen (od 8 točk do vključno 12 točk ) in 

3. PREKAT: primeren (nad 12 točk). 

V nadaljevanju podajamo frekvenčno porazdelitev števila doseţenih točk za obe skupini 

skupaj, slika 6.5.  

  

 
 
Slika 6.5: Rezultati testirancev in razdelitev v prekate ter prikaz normalizirane porazdelitve rezultatov z 

normalizirano krivuljo za vsako skupino posebej. 

 

V 1. prekat se je uvrstilo 20 testirancev SI (40,8 %) in 49 testirancev SP (96 %), kar je skoraj 

celota. Slednji so neprimerni za bodočega učitelja tehnike, preostala 2 testiranca SP (4 %) sta 

se uvrstila v 2. prekat. Kar 28 testirancev SI (57,1 %) se je uvrstilo v 2. prekat, kar pomeni, da 

so primerni oziroma potencialni kandidati, ki imajo moţnost razviti se in postati kompetentni 

bodoči učitelji tehnike. Le eden izmed testirancev SI se je uvrstil v 3. prekat, kar pomeni, da  

smo glede na skupno število moţnih točk in na podlagi določitve prekatov s pomočjo 
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standardizirane normalne porazdelitve, kot kaţe slika 5.14, odkrili kandidata, ki je 

kompetenten za bodočega učitelja tehnike. Normalizirana krivulja SP, ki je vidna na sliki 6.5, 

nam prikazuje, da je območje aritmetične sredine   ̅        doseţenih točk testirancev 

med 3,2 in 6,5                   , medtem ko nam normalizirana krivulja SI s slike 6.5 

poda, da je območje aritmetične sredine   ̅          med 5,8 in 10,4 točke            
       . Meji 14 točk so se najbolj pribliţali testiranci SI (en testiranec je dosegel 13 točk). 

Na podlagi rezultatov, slika 6.3–6.5, lahko trdimo, da končna zasnova merskega inštrumenta 

MI3 dobro ločuje ciljni skupini, kar nam prikazujeta normalizirani krivulji za vsako skupino 

posebej , slika 6.5. To je bil tudi naš namen, saj bomo le na podlagi tega odkrili kandidate, ki 

bi bili potencialni bodoči učitelji tehnike. Cilj je, da jih odkrijemo in jim kot pedagogi 

omogočimo, da se izobraţujejo v smeri, za katero izkazujejo interes, voljo, motivacijo, in 

izpopolnjujejo izobraţevanje v smeri izobraţevalne tehnike. Obenem si prizadevamo, da se 

sami prepričajo, ali je izobraţevalna tehnika res tisto področje, ki jih dejansko veseli in so se 

pripravljeni na podlagi kompetentnosti v prihodnosti izobraţevati za učitelja tehnike.  

 

6.4.2 Doseţene tehniške kompetence bodočih učiteljev tehnike 

 

V času informativnega dne (med 12. in 13. februarjem 2016) smo z MI3 izmerili tehniške 

kompetence 16 testirancev – kot kaţe slika 6.6 – ki se vpisujejo na PeF UL, smer 

dvopredmetni učitelj tehnike in … Ţe v preteklih letih je bilo v času informativnih dni 

mogoče uvideti, da je veliko takih študentov, ki nihajo med smermi Tehnika – matematika, 

Fizika – matematika in Računalništvo – matematika. Ugotovljeno je bilo [21], da je le 15,7 % 

bodočih študentov, ki so predmet Tehnika izbrali kot 1. ţeljo [21]. Zatorej nas je tudi tokrat 

zanimalo, pod katero ţeljo so uvrstili predmet Tehnika študentje, ki se v študijskem letu 

2016/2017 vpisujejo na PeF, in sicer smer dvopredmetni učitelj tehnike in … Izmed 16 

študentov so 4 (tj. 25 %) študentje označili predmet Tehnika kot 1. ţeljo, preostalih 12 (tj. 75 

%) študentov pa kot 2. ţeljo. Slednji so se primarno odločali za predmet Matematika (50 %), 

Računalništvo (33 %) in Fizika (17 %). Tudi tokrat je prevladovala odločitev za študij 

izobraţevalne tehnike pod 2. ţeljo. 

  

Slika 6.6 prikazuje porazdelitev števila doseţenih točk MI3 testirancev SI, SP ter bodočih 

učiteljev tehnike. 
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Slika 6.6: Rezultati bodočih učiteljev tehnike za študijsko leto 2016/2017. 

 

Izmed vseh testirancev je 8 (tj. 50 %) bodočih študentov, ki so se z dosego točk uvrstili v 1. 

prekat, kar pomeni, da (a) sta njihova teţnja ter volja po pedagoškem procesu minimalni, (b) 

je kognitivno področje slabo doseţeno ali (c) sta šibko doseţena afektivno in kognitivno 

področje. V 2. prekat se je uvrstilo 6 (tj. 37,5 %) bodočih študentov, ki so potencialni za 

bodočega učitelja tehnike. Kar 2 bodoča študenta sta presegla mejo 12 točk in jih lahko – 

glede na razdelitev v prekate, ki jih kaţe slika 6.5 – uvrščamo kot kompetentne bodoče 

učitelje tehnike, ki se imajo moţnost v študijskem procesu še izpopolnjevati in nadgrajevati 

svoje znanje ter kompetence.  

 

Na sliki 6.7 smo zdruţili rezultate, ki smo jih pridobili med testiranjem MI3 z našima ciljno 

usmerjenima skupinama – testiranci SI in testiranci SP. Ugotovili smo, da so se bodoči 

študentje izobraţevalne tehnike – glede na doseţeno skupno število točk – porazdelili po vseh 

3 prekatih. Ne glede na to, da je število bodočih študentov tehnike precej majhno, smo 

zaznali, da med njimi vendarle obstajajo kandidati, ki imajo moţnost razviti se v 

kompetentnega učitelja tehnike. Prav tako smo odkrili kandidata, ki sta izkazala interes in 

voljo po tehniškem izobraţevanju in tudi doseţek na kognitivnem področju, ki je za nas še 

kako ključnega pomena.  
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Slika 6.7: Rezultati testirancev in razdelitev v prekate ter prikaz normalizirane porazdelitve rezultatov z 

normalizirano krivuljo za vsako skupino posebej. 

 

Normalizirana krivulja bodočih učiteljev tehnike, ki je vidna na sliki 6.7, nam pove, da je 

območje aritmetične sredine   ̅            doseţenih točk testirancev med 4,8 in 10,8 

točke                     . Standardni odklon bodočih učiteljev tehnike        v 

skupnem seštevku točk MI3 je 2,97 točke (t.j. 21,2 %),     , medtem ko je standardni 

odklon SI      v skupnem seštevku točk MI3 2,29 točke (t.j. 16,4 %),     , standardni 

odklon SP      v skupnem seštevku točk MI3 pa je 1,65 točke (t.j. 11,8 %),     . Kot 

lahko opazimo, je standardni odklon      v skupnem seštevku točk MI3 velik – znaša 2,97 

točke (t.j. 21,2 %). To pomeni, da je velika razpršenost enot v populaciji. Enote so 

razporejene v velikem obsegu okoli aritmetične sredine v primerjavi s standardnimi odkloni 

skupnega seštevka točk MI3 pri skupini SI in SP posebej. To pomeni, da v študijskem letu 

2016/2017 pričakujemo tako študente, ki v večji meri izkazujejo interes s področja tehnike in 

imajo dobro tehniško znanje, kot tudi tiste, ki v manjši meri izkazujejo interes za tehniko ter 

imajo kognitivno področje šibko usvojeno.  

 

Na sliki 6.7 opazimo, da je območje aritmetične sredine skupnega doseţka točk na MI3 

bodočih učiteljev tehnike   ̅            med aritmetičnima sredinama SI   ̅          in 

SP   ̅         ̅   ̅     ̅   Aritmetična sredina  ̅    se nahaja v 2. prekatu, kar 

nakazuje na dejstvo, da imamo večji deleţ potencialnih bodočih učiteljev tehnike, ki imajo 

moţnost razviti se v kompetentnega učitelja tehnike. Učinek razlik aritmetičnih sredin ter 

standardnega odklona v skupnem doseţku točk na MI3 med skupinama SP   ̅          
        in bodočimi učitelji tehnike   ̅                        v celoti je velik – 

Cohen d = 1,21, medtem ko je učinek med razlikama aritmetičnih sredin in standardnega 

odklona med skupinama SI   ̅                    in bodočimi učitelji tehnike neznaten 

– Cohen d = 0,11.  
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Zanimalo nas je, ali so bodoči študentje tehnike, ki se nahajajo v 2. prekatu, večji deleţ točk 

dosegli na afektivnem ali kognitivnem področju, slika 6.8. 

 

 
 
Slika 6.8: Rezultati bodočih učiteljev tehnike za afektivno in kognitivno področje (uvrstitev v 2. prekat, slika 

6.7). 

 

Slika 6.8 prikazuje, da bodoči učitelji tehnike na afektivnem področju – v primerjavi s 

kognitivnem področjem – izkazujejo precejšnjo voljo, interes in motivacijo po tehniškem 

izobraţevanju. Malo manj uspešni so pri nalogah, ki obravnavajo tehniško znanje. Sklepamo, 

da se posamezniki med izobraţevalnim procesom še lahko razvijejo v kompetentnega učitelja 

tehnike in usvojijo tehniško znanje, ki je za bodočega učitelja tehnike izredno pomembno.   

 

Ugotovili smo, da so bodoči učitelji tehnike v 56 % deleţu (9) visoko motivirani za študij 

(ocena na lestvici od 1 do 10 je višja od 8). Preostalih 44 % (7) je srednje motiviranih (ocena 

na lestvici od 1 do 10 je niţja od 8). Kar 62 % (10) bodočih učiteljev tehnike je bilo v OŠ 

oziroma SŠ izobraţevanju identificiranih kot tehniško nadarjenih in 56 % (9) kaţe interes za 

tehniško tehnološke novice, kot so npr.: razvoj fotovoltaičnih celic, posodobljena verzija 

SolidWorks 2016, nova vrsta 3-faznih baterij, uporaba nanomaterialov, 3D-tiskalnik. Le pri 

dveh bodočih učiteljih tehnike (tj. 13 %) se doma ukvarjajo s popoldansko obrtjo, natančneje 

s področjima elektrotehnike in kovinoplastike.  

 

6.4.3 Vpliv spola 

Pri ciljno usmerjenima skupinama SI in SP smo ugotovili, kakšen in kolikšen je vpliv spola, saj 

sta obe skupini vsebovali 47 moških (47 %) in 53 ţensk (53 %). Najprej smo ugotavljali, ali 

se varianci vzorčnih skupin statistično pomembno razlikujeta. Pri tem nam pomaga podatek o 

homogenosti varianc. Vrednost Levinovega testa je statistično pomembna, saj je          
             , kot kaţe priloga 11.13. Zatorej sledi, da se varianci vzorčnih skupin 

statistično pomembno razlikujeta, kar pomeni, da predpostavka o homogenosti varianc ni 

izpolnjena. V nadaljevanju aproksimativni T-test za neodvisne vzorce pokaţe s tveganjem, 

manjšim od 0,1 %, med moškimi in ţenskami statistično pomembne razlike aritmetičnih 

sredin v skupnem seštevku točk na MI3. Vrednost        je pri         prostostne 
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stopnje statistično pomembna (p < 0,001). S tveganjem, manjšim od 0,1 %, lahko podatke 

posplošimo na osnovno mnoţico. To pomeni, da bodo tudi v osnovni mnoţici moški   ̅       

v povprečju dosegali boljši rezultat v skupnem doseţku števila točk na MI3 ( ̅      
                     ) kot ţenske ( ̅                               Učinek razlik 

aritmetičnih sredin med moškimi in ţenskami v skupnem številu doseţenih točk na MI3 je 

velik – Cohen d = 1,51.  

 

Kljub majhnemu vzorcu bodočih učiteljev tehnike (N = 16) smo ugotovili, da obstajajo med 

moškimi (N = 5) in ţenskami (N = 11) razlike aritmetičnih sredin doseţenih točk. Moški so v 

povprečju dosegali boljše rezultate od ţensk ( ̅                              ̅       
                      ).  

 

6.4.4 Ugotovitve 

 

S končnim MI3 smo ugotovili, da se SI in SP pomembno razlikujejo med seboj glede 

doseganja kompetenc posameznika za poklic učitelja tehnike. SP dosega boljše rezultate tako 

na afektivnem kot kognitivnem in posledično na celotnem MI3. Na afektivnem področju 

testiranci SI izkazujejo večji interes, voljo ter motivacijo po tehniškem izobraţevanju v 

primerjavi s testiranci SP. Pri predmetu TIT v OŠ je obe ciljni skupini pritegnila zlasti 

zanimiva in uporabna vsebina. SI in SP so med izobraţevanjem neposredno 

usmerjeni/vključeni v tehniške dejavnosti. Na kognitivnem področju so bili testiranci SP 

neuspešni (rešljivost manj kot 20 %) predvsem pri nalogah, ki so zahtevale več pravilnih 

odgovorov (N3.6, N4.0), pri katerih so morali rešitev naloge samostojno narisati in 

strukturirati (N3.3), ter prav tako pri sklopu, ki obravnava mehanizem prestavnega razmerja 

(N3.7). Razlike med moškimi in ţenskami v povprečnem skupnem doseţku števila točk so 

velike (učinek Cohen d = 1,51 ).  

 

Z MI3 smo ugotovili, da bodoči učitelji tehnike (16), ki se v študijskem letu 2016/2017 

vpisujejo na PeF UL, smer dvopredmetni učitelj tehnike in … v primerjavi s SP in SI v več kot 

50 % izkazujejo interes ter voljo po izobraţevanju s tehniškega področja. Izmed vseh 16 je 6 

takih, ki so potencialni bodoči učitelji tehnike, 2 pa sta glede na OL3 kompetentna bodoča 

učitelja tehnike, ki sta presegla mejo 12 točk (od 14 moţnih). Bodoči učitelji tehnike so na 

afektivnem področju uspešni, malo manj uspešni pa so pri nalogah, ki obravnavajo tehniško 

znanje.  
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7 DISKUSIJA 
 

 

V nadaljevanju podajamo kritično evalvacijo doseganja raziskovalnih vprašanj (RV1–RV4), ki 

smo si jih zastavili v 1. poglavju.  

 

RV1: Kateri elementi so primerni za oblikovanje veljavne in zanesljive metode za 

merjenje kompetenc posameznikov, potrebnih za poklic učitelja tehnike? 

 

V mednarodnem merilu sta najpogostejša in najbolj zanesljiva testa OL SRBCSS (ZDA) ter 

PATT test (3. poglavje). Oba zajemata afektivno in kognitivno kompetenco. Tudi Barrett je 

opredelil test motivacije, sposobnosti/veščin in osebnosti posameznika, v okviru katerega sta 

integrirana profil ročnih spretnosti (teacher of craft) in tehnološki profil. Zato smo za  

identificiranje kompetentnih učiteljev tehnike izhajali iz izsledkov SRBCSS, pri ugotavljanju 

vpliva elementov na interes, voljo in motivacijo do tehnike pa iz PATT testa. Prav tako smo 

se orientirali glede na raziskave Baretta, in sicer predvsem s področja odkrivanja 

sposobnosti/veščin posameznika, ki izkazuje kompetence tako s tehnološkega profila kot s 

profila ročnih spretnosti. Slednje so pomembne pri doseganju kompetenc za bodočega učitelja 

tehnike.  

 

RV2: Ali obstaja med moškimi in ţenskami razlika v doseganju kompetenc posameznika 

za poklic učitelja tehnike, merjeno z zasnovano metodo, in če obstaja – kolikšna je?  
 

Ciljno izbrani in usmerjeni skupini sta bili zelo homogeni, saj je SI  vsebovala 3 ţenske in 46 

moških, medtem ko je SP vsebovala 50 ţensk in 1 moškega. Aproksimativni T-test je med 

moškimi in ţenskami pokazal statistično pomembne razlike aritmetičnih sredin v skupnem 

seštevku točk na MI3. Razlike so velike ( ̅               ̅              , kar pomeni, 

da bodo tudi v osnovni mnoţici moški dosegali boljše rezultate od ţensk tako na afektivnem 

kot kognitivnem področju.  

 

Za ugotavljanje razlik v spolu bi bilo treba pri pedagogih in inţenirjih izbrati glede na spol  

mešano skupino (več moških in ţensk). Za ciljno usmerjeni skupini bi lahko izbrali študij, ki 

obravnava manj homogeno skupino (npr.: Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo; 

Filozofsko fakulteto), vendar je vprašanje, ali nam bi podali dovolj zanesljiv in občutljiv 

vpogled v t. i. inţenirje oziroma pedagoge.  

 

Če se osredotočimo na bodoče učitelje tehnike, kjer je bilo 5 ţensk in 11 moških, lahko 

opazimo razlike v aritmetičnih sredinah v skupnem seštevku točk na MI3 ( ̅      
          ̅               . Podatkov zaradi majhnega vzorca ne moremo posplošiti na 

osnovno mnoţico. V zvezi z vzorcem bodočih učiteljev tehnike v študijskem letu 2016/2017 

ugotavljamo, da imamo izmed vseh moških enega, ki je kompetenten za bodočega učitelja 

tehnike, ter štiri moške, ki so potencialni in imajo med študijem moţnost nadgraditi in 

izpopolniti tehniške kompetence. Prav tako imamo eno ţensko, ki je kompetentna, ter dve 

ţenski, ki sta potencialni za bodočo učiteljico tehnike.  
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RV3: Ali obstaja skupina posameznikov, ki se pomembno razlikuje glede doseganja 

kompetenc posameznika za poklic učitelja tehnike, merjeno z zasnovano metodo, in če 

obstaja – kolikšna je? 
 

Obravnavani sta bili dve skupini posameznikov (SI in SP), ker imajo SI integrirano tehniško, 

SP pa pedagoško znanje. Skupini sta bili namensko izbrani zaradi preseka kompetenc, ki so 

potrebne za kompetentnega bodočega učitelja tehnike. Na osnovi rezultatov statistične analize 

za SI in SP v 6. poglavju ugotavljamo, da obstaja skupina posameznikov, ki se pomembno 

razlikuje glede doseganja kompetenc posameznika za poklic učitelja tehnike – učinek je velik, 

Cohen d = 1,61. Študentje SI v povprečju izkazujejo višjo stopnjo kompetence ( ̅        ), 

ki je potrebna za bodočega učitelja tehnike, kot študentje SP ( ̅         Če pogledamo 

podrobneje za afektivno in kognitivno področje posebej, vidimo, da so SI v povprečju dosegali 

boljši rezultat na afektivnem področju ( ̅      ) od študentov SP ( ̅         . Tudi na 

kognitivnem področju so SI v povprečju dosegali boljši rezultat ( ̅        ) kot študentje 

SP ( ̅           Obravnavani skupini povezujeta koristnost tehniškega izobraţevanja na 

OŠ ravni pri predmetu TIT iz dveh razlogov: ker menita, da je znanje koristno, da so lahko 

učinkovitejši v svetu potrošniških dobrin (SI) in zaradi svobodne izbire pri izdelavi izdelkov 

(SP).  

 

RV4: Kolikšno kompetenco, ki je potrebna za poklic učitelja tehnike, izkazujejo 

študentje, ki so vpisani na Pedagoško fakulteto, smer dvopredmetni učitelj, tehnika in 

…?  

 

Na osnovi statistične analize smo v času informativnega dne 2016/2017 ugotovili, da je 

območje aritmetične sredine   ̅           doseţenih točk bodočih učiteljev tehnike med 

4,8 in 10,8 točk                     . Standardni odklon bodočih učiteljev tehnike 

       v skupnem seštevku točk MI3 je 2,97 točke (t.j. 21,2 %),     . Aritmetična sredina 

 ̅    se nahaja v 2. prekatu, kar nakazuje na dejstvo, da imamo večji deleţ potencialnih 

bodočih učiteljev tehnike, ki imajo moţnost razviti se v kompetentnega učitelja tehnike. 

Posamezniki, ki se nahajajo v 2. prekatu, so potencialni bodoči učitelji za poučevanje 

izobraţevalne tehnike. Glede na skupno število moţnih točk, ki so jih lahko dosegli pri 

posameznem področju, lahko ugotovimo, da so bili  bolj uspešni na afektivnem področju kot 

na kognitivnem. To je zelo stimulativna informacija predvsem za pedagoške delavce PeF UL, 

saj je pomembno, da bodoči učitelji tehnike izkazujejo voljo, interes ter motivacijo po 

pedagoškem procesu in tehniškem izobraţevanju.  

 

Neprimerne, potencialne in primerne bodoče učitelje tehnike smo dobili na podlagi 

ocenjevalne lestvice, ki je določena v poglavju 6.3. Kljub temu, da je precej omejena 

(posameznik se ob napačnem odgovoru na 2 vprašanji/nalogi uvrsti v 2. prekat), smo odkrili 

kompetentne (3. prekat) bodoče učitelje tehnike in prav tako potencialne (2. prekat), ki se 

imajo moţnost razviti v uspešne bodoče učitelje tehnike.  
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8 ZAKLJUČEK 

 

 

MI3 se je na podlagi uporabe v času informativnega dne izkazal kot uporaben, saj smo odkrili 

kompetentne bodoče učitelje tehnike in obenem tudi tiste, ki so potencialni in se imajo 

moţnost med izobraţevanjem razviti v kompetentnega učitelja tehnike. Merske karakteristike 

so potrdile zanesljivost, objektivnost, veljavnost in diskriminativnost MI3.   

 

Izdelani MI3 je ciljan zlasti za uporabo v času informativnih dni: (1) za merjenje tehniških 

kompetenc dijakov, ki se vpisujejo na smer dvopredmetni učitelj tehnike in jim s tem 

omogočimo laţjo odločitev glede študija, ter (2) za ugotavljanje primernosti dijakov, ki se 

med informativnimi dnevi odločajo za študij izobraţevalne tehnike smer dvopredmetni učitelj 

tehnike in … MI3 lahko pedagoški delavci izvedejo na drugih vezavah, kot je npr.: 

dvopredmetni učitelj računalništva in … ter s tem ugotovijo, kolikšen del bodočih študentov, 

ki so sicer potencialni za bodočega učitelja tehnike, se vpisuje na smer izobraţevanja 

računalništva. Dijak oziroma bodoči učitelj tehnike pa lahko ob izpolnjevanju MI3_01  

pridobi vpogled v elemente, ki imajo vpliv na stopnjo kompetentnosti s področja 

izobraţevalne tehnike.  

 

V prihodnje bi z uporabo MI3 lahko analizirali, ali obstaja korelacija med: (a) številom 

dosega točk na afektivnem/kognitivnem področju in izobrazbo staršev, (b) stopnjo 

motiviranosti za študij in zadovoljstvom z odločitvijo izbire študija, (c) identifikacijo tehniške 

nadarjenosti in interesom za oz. poizvedovanjem po tehnično tehnoloških novicah, (d) 

skupnim številom točk na MI3 in razlogom za odločitev za dani študij ipd. Enostavno 

točkovanje (1 točka za pravilen odgovor, 0 točk za nepravilen odgovor) pomeni enakovredno 

vrednotenje posameznih vprašanj/nalog, kar pa ima posledično visoko omejitev pri postavitvi 

mej, ki določajo uvrstitev bodočih učiteljev tehnike v prekate. S tega vidika je smiselno 

premisliti o različnem točkovanju vprašanj/nalog npr. pri odgovorih, ki imajo moţnost 

večstranske izbire. Tako npr. pri nalogi N3.4 obravnavamo pravilen odgovor samo takrat, ko 

testiranec odgovori pravilno na (a) in (b), ali pa pridobi točko, kadar odgovori pravilno samo 

na (a). Točkovanje je prav tako povezano s skupnim številom moţnih točk pri posamezni 

nalogi. Nalogam, ki imajo moţnost večstranske izbire, bi bilo smiselno omogočiti stopnjo 

rangiranja točkovanja, npr. 0–2 točki. V primeru, da posameznik pravilno odgovori samo na 

(a) ali (b), doseţe 1 točko, če pa pravilno odgovori na (a) in (b), dobi 2 točki. To privede do 

naslednje teţave pri opredelitvi točkovanja nalog na celotnem MI3: katerim 

vprašanjem/nalogam podati večjo oziroma manjšo uteţ ter kakšne posledice glede uvrstitve v 

prekat lahko pričakujemo. Namreč posamezniki, ki so se uvrstili v 2. prekat, bi se posledično 

lahko uvrstili v 3. prekat, ne nazadnje pa tudi iz 2. prekata v 1. prekat. Prav tako bi bilo 

smiselno MI3 nadgraditi z novimi elementi, ki bi podali še bolj poglobljen vpogled v 

določanje stopnje primernosti kompetenc posameznika za poklic učitelja tehnike. S tem bi 

lahko raziskali, na katerih SŠ so posamezniki, ki bi bili primerni za kompetentnega bodočega 

učitelja tehnike, in v primeru, da izkazujejo kompetentnost za bodočega učitelja tehnike, 

ugotovili, ali se odločajo za študij s smeri izobraţevalne tehnike.  
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11 PRILOGE 
 

 

11.1  OCENJEVALNA LESTVICA  OLNADOT – 07  
 

 
 

11. 2 PATT TEST   

 
1. Spol        

moški_____  
ţenska______ 

51. Delo s področja tehnike bi 
bilo dolgočasno. 

2. Starost 
12 ali mlajši 
13, 14, 15, 16 ali starejši 

52. Uţivam, kadar doma 
popravljam stvari. 

3. Kateri razred obiskuješ? 53. Na področju tehnike bi 
moralo delati več ţensk. 

4. Če ima tvoj oče sluţbo, 
označi, v kolikšni meri je 
povezana s tehnologijo? 
___ zelo močno 
___ precej 
___ malo 
___ zelo malo 

54. Tehnika povzroča veliko 
brezposelnost. 

5. Če ima tvoja mati  sluţbo, 
označi, v kolikšni meri je 
povezana s tehnologijo? 
___ zelo močno 
___ precej 
___ malo 
___ zelo malo 

55. Pri tehniki ni potrebno 
veliko znanja s področja 
matematike. 

6. Ali imaš doma tehnične 
igrače, kot so LEGO kocke 

56. Vsi učenci bi morali 
tehniko izbrati kot šolski 
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ipd.? 
DA                   NE 

predmet. 

7. Ali imate doma tehniško 
trgovino? 
DA                   NE 

57. Večina sluţb s področja 
tehnike je dolgočasnih. 

8. Ali imate doma osebni 
računalnik? 
DA                   NE 

58. Mislim, da so stroji 
dolgočasni. 

9. Ali meniš, da boš v 
prihodnosti izbral poklic s 
tehniškega področja? 
DA                   NE 

59. Ţenske se ne odločajo za 
tehniške šole. 

10. Ali imaš brata ali sestro, ki 
opravlja poklic s tehniškega 
področja ali pa ţeli v 
bodoče obiskovati študij s 
področja tehniškega 
izobraţevanja? 
DA                   NE 

60. Ker tehnika povzroča 
onesnaţevanje, bi jo 
morali uporabljati v 
manjšem obsegu. 

11. Ali se imaš namen v 
prihodnosti izobraţevati s 
področja tehnike/poklicne 
obrti? 
DA                   NE 

61. Tehniko lahko vsakdo 
študira. 

12. Ko pride do novega 
odkritja, hočem takoj 
izvedeti kaj več o tem. 
 

62. Pouk tehnike te pripravi 
za dobro sluţbo. 

13. Tehnika je teţka tako za 
fante kot tudi za dekleta.  
 

63. Delati na področju tehnike 
bi bilo zanimivo. 

14. Tehnika pozitivno vpliva na 
prihodnost v drţavi. 
 

64. Hobiji s področja tehnike 
so dolgočasni. 

15. Da bi razumeli tehniške 
pojave, moramo pred tem 
opraviti zahtevna 
izobraţevanja. 

65. Ţenske menijo, da je 
tehnika dolgočasna. 

16. V šoli si veliko v stiku s 
tehniko. 
 

66. Tehnika je šolski predmet 
prihodnosti. 

17. Verjetno bom izbral sluţbo 
s področja tehnike. 

67. Vsak ima lahko sluţbo s 
področja tehnike. 

18. Rad  bi vedel več o 
računalnikih. 

68. Vsi ne potrebujejo pouka 
tehnike v šoli. 

19. Ţenska ima lahko sluţbo, 
ki je povezana s tehniko. 

69. S sluţbo s področja 
tehnike je tvoja prihodnost 
zagotovljena. 

20. Tehnika omogoča boljše 
delo. 

70. Ko pomislim na tehniko, 
najprej pomislim na 
računalnike. 

21. Da lahko študiraš tehniko, 
moraš biti pameten. 

71. Mislim, da sta znanost in 
tehnika povezani. 

22. V šoli me ne bi zanimal 
izbirni predmet s področja 
tehnike. 

72. Pri tehniki lahko le redko 
uporabljaš svojo 
domišljijo. 

23. Rad prebiram revije s 
področja tehnike. 

73. Mislim, da tehnika nima 
veliko skupnega z našimi 
problemi, povezanimi z 
viri energije. 
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24. Ţenska lahko postane 
avtomehaničarka. 

74. Ko pomislim na tehniko, 
najprej pomislim na 
opremo. 

25. Tehnika je v ţivljenju zelo 
pomembna. 

75. Zame sta tehnika in 
znanost eno in isto. 
 

26. S tehniko se ukvarjajo 
samo pametni ljudje. 

76. Mislim, da tehnika ni zelo 
stara znanost. 

27. Pouk tehnike je 
pomemben. 

77. Pri tehniki si lahko 
izmislimo nove stvari. 

28. Ne razmišljam o sluţbi, ki 
je povezana s tehniko. 

78. Delo z informacijami 
predstavlja pomemben del 
tehnike. 

29. Na radiu in televiziji bi 
moralo biti manj oddaj s 
področja tehnike. 

79. Tehnika je enako stara kot 
človeštvo. 

30. Pri praktičnih stvareh so 
moški boljši od ţensk. 

80. Elementi znanosti se pri 
tehniki redko uporabljajo. 

31. Vsi potrebujemo tehniko. 81. Da bi izumil novo orodje, 
ne potrebuješ znanja 
tehnike. 

32. Raje bi videl, da v šoli ne bi 
bilo pouka tehnike. 

82. Tehnika ima velik vpliv na 
ljudi. 

33. Ne razumem, zakaj bi kdor 
koli ţelel imeti sluţbo s 
področja tehnike. 

83. Mislim, da se tehnika 
pogosto uporablja v 
znanosti. 

34. Če bi na šoli obstajal 
tehniški kroţek, bi se mu 
zagotovo pridruţil. 

84. Ročno delo je del tehnike. 
 

35. Ţenske lahko upravljajo z 
računalnikom. 

85. V vsakdanjem ţivljenju se 
veliko ukvarjam s tehniko. 

36. Tehnika nam je prinesla 
več dobrih kot slabih stvari. 

86. Pri tehniki imaš malo 
priloţnosti biti ustvarjalen. 

37. Za opravljanje večine sluţb 
s področja tehnike moraš 
biti fizično močan. 

87. Znanost in tehnika nimata 
nič skupnega. 

38. V šoli bi morali učiti, kako 
tehniko uporabljati v 
domačem okolju. 

88. Vlada ima vpliv na 
tehniko. 

39. V sluţbi s področja tehnike 
bi uţival. 

89. Mislim, da je pretvorba 
energije tudi del tehnike. 

40. Mislim, da je obiskovanje 
tovarn dolgočasno. 

90. Pri tehniki lahko 
uporabljaš orodje. 

41. Moški vedo o tehniki več 
kot ţenske. 

91. Tehnika je namenjena 
temu, da ti olajša ţivljenje. 

42. Brez tehnike bi bil svet 
boljši. 

92. Ko pomislim na tehniko, 
najprej pomislim na 
računalniške programe. 

43. Da lahko študiraš tehniko, 
moraš biti nadarjen. 

93. Samo tehniki se ukvarjajo 
s tehniko. 
 

44. Moral bi biti zmoţen vzeti 
tehniko za šolski predmet. 

94. Tehnika je vedno 
povezana z masovno 
produkcijo. 

45. V prihodnosti si ţelim 
kariere s področja tehnike. 

95. Pri tehniki je manj 
priloţnosti za ročno delo. 

46. Za tehniko se ne zanimam. 96. Delo z materiali je 
pomemben del tehnike. 

47. Moški so bolj sposobni za 97. Tehnika ima malo 
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opravljanje sluţb s 
področja tehnike kot 
ţenske. 

povezav z vsakdanjim 
ţivljenjem. 

48. Če drţava uporablja 
tehnologijo, je zaradi tega 
gospodarsko manj 
uspešna. 

98. Ko pomislim na tehniko, 
najprej pomislim na delo z 
lesom. 

49. Tehniko lahko študiraš le, 
če si dober tako v 
matematiki kot v znanosti. 

99. Tehniko po večini 
najdemo v industriji. 

50. Izobraţevanja s področja 
tehnike bi moralo biti več. 
 

100. Med tehniko in znanostjo 
obstaja povezava. 

 

11.3 TEHNIŠKA ANALIZA  

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(A_3) Štiri plastična kolesa se dotikajo na 

takšen način, da če se eno kolo zavrti, se 

morajo zavrteti tudi preostala kolesa. Če kolo 

C zavrtimo v smeri, ki je prikazano na sliki, v 

katero smer se bo zavrtelo kolo D? 

 

a) V smeri urinega kazalca. 

b) Vsa kolesa se bodo zavrtela v isto smer. 

c) V nasprotni smeri urinega kazalca. 

d) Nobeno od koles se ne bo premaknilo. 

 

(A_4) Če kolo F zavrtimo v smeri, kot 

prikazuje slika, v katero smer se bo 

zavrtelo kolo A? 

 

a) V nasprotni smeri urinega kazalca. 

b) V smeri urinega kazalca. 

c) Kolesa se ne bodo mogla zavrteti. 
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(A_5) Če se kolo D vrti v smeri, kot je 

prikazano na sliki, ter jermen vrti ostala 

kolesa, katero kolo se pri tem 

največkrat zavrti? 

 

a)  A.   e) E. 

b) B.   f) F. 

c) C.   g) G. 

d) D. 

 

(A_6) Če kolo D zavrtimo v smeri, kot 

je prikazano na sliki, v katero smer se 

bo zavrtelo kolo A? 

 

a) V smeri urinega kazalca. 

b) V nasprotni smeri urinega kazalca. 

c) Kolesa se ne bodo mogla zavrteti.  

 

(A_7) Jekleni valji na sliki imajo eno 

veliko in eno majhno luknjo. Šest 

takšnih valjev smo zloţili na kup. Da bi 

preprečili prevračanje valjev na gladkih 

tleh, smo jih na obeh straneh spodnje 

vrste zagozdili s teţkimi kladami. 

V katerem od poloţajev A, B, C in D bi 

se ustavil valj, če bi kladi ostranili? 

 

a) A.   c) C. 

b) B.   d) D. 

 

(A_8) V katero smer se bo zavrtel 

spiralni zobnik H, če zobnik M 

zavrtimo v smeri, kot je prikazano na 

sliki? 

 

a) V smeri A. 

b) V smeri B. 

c) Ni mogoče predvideti.  
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11.4 IZVORNI MERSKI INŠTRUMENT MI1 

 

PREDLOG MERSKEGA  INŠTRUMENTA 
 
 
0. Spol: M Ţ Smer študija:……………………………………………… 
 

0.1 Zadovoljstvo z odločitvijo izbire študija (za študente tehnike)    
 

 A. Da, ponovno bi se odločil za isto smer študija, 1. me področje ţe od nekdaj zanima. 
 B. Ne, izbral bi drugo področje/smer študija,  ker 2. mi delo v praksi ne ustreza.  
 C. Še kar, niso pa izpolnjena moja pričakovanja 3. sem se odločil po nasvetu staršev, 

in pričakovanja prijateljev … 4. me je pritegnila šele pedagoška    
    praksa. 
 D. Odločitev študija ni bila moja izbira, 5.    zaradi moţnosti dela. 

  
 
 

1.1 Z X označite področje dela vaših staršev: 
 

OČE  MATI 

 zakonodajalec, visoki uradnik, menedţer  

 Strokovnjak  

 tehnik in drugi strokovni delavec  

 Uradnik  

 poklic za storitve, prodajalec  

 kmetovalec, gozdar, ribič, lovec  

 poklic za neindustrijski način dela  

 upravljavec strojev in naprav, industrijski izdelovalec in sestavljavec  

 poklici za preprosta dela  

 vojaški poklici  

 
2.1 Pred izhodom iz knjiţnice se nahaja polica z raznovrstnimi 
revijami/članki/knjigami (slike). Ali vas kakšna tako pritegne, da bi jo vzeli v 
roke in pregledali (svoj izbor označite od 1 do 15; pri tem 1 predstavlja najbolj 
zanimivo revijo/članek/knjigo)? 
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2.2 V ţivljenju si ţelim v Sloveniji (ponovno) videti/iti v (svoj izbor pod sliko 
označite od 1 do 3): 

 
 
 
2.3 Tehnološki razvoj (3D-tiskalniki, gorivne celice …) je za vas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Izberite trditev v povezavi s predmetom Tehnika in tehnologija v OŠ, ki se 
vam zdi najbolj ustrezna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Če bi ponovno obiskovali OŠ, katera neobvezna izbirna predmeta bi 

obiskovali? Obkroţite največ dva izbora. 

   Umetnost.        Računalništvo.    Šport.     Tehnika.  

3.1 Prijatelj izdeluje leseno darilo. Ko izvrta izvrtino v leseno desko, se mu ta 

vedno poškoduje in razcefra. Prosi vas za pomoč. 

 

 

 

 

 

A. Prijatelju bi pokazal in luknjo izvrtal sam, 
B. Prijatelju bi izdelek popravil sam, 
C. Prijatelju bi pojasnil, kako lahko zaobide teţavo, 

da bi izdelek lahko izdelal sam, 
D. Prijatelja vodim po korakih z navodili, 
E. Prijatelja samo poslušam, 
F. Raje bi mu priporočil, naj se obrne na kolega, 

 

A. pomemben 
B. delno pomemben,  
C. prezahteven, obremenjujoč,  
D. nepomemben, 

E. zanimiv in predvsem privlačen, 
 

1. je koristen za mojo prihodnost.  
2. se tudi moji starši ukvarjajo s hobiji, ki so povezani 

s tehniko.  
3. je tehnološki razvoj za človeštvo bolj uporaben kot 

škodljiv.  
4. je veliko več drugih področij, ki imajo v današnjem 

času pomembnejši vpliv na ţivljenje. 
5. razumevanje tehniško tehnoloških pojavov zahteva 

posebno znanje/sposobnosti.  

1. je tako najhitreje.  
2. nimam praktičnih izkušen, vendar 

razumem, v čem je teţava.  
3. vedno tako naredim. 
4. nisem dovolj tehniško podkovan. 
5. sam ne znam.  

 

ker 

ker 

A. Predmet je koristno vplival na razvoj mojega 
tehniškega in logičnega mišljenja, 

B. Ur tehnike sem se veselil zaradi izdelave 
izdelkov,  

C. Pri tehniki me je pritegnila zlasti zanimiva in 
uporabna vsebina, 

D. Ure tehnike mi niso bile všeč/sem se jim 
izogibal,   

 

1. ker nam je učitelj podal nezanimivo 
snov na zanimiv način.  

2. je tehnike vedno več in je znanje 
koristno, da smo učinkovitejši v 
svetu potrošniških dobrin.  

3. ker pouk ni zahteval veliko truda in 
učenja. 

4. ker smo lahko počeli, kar smo ţeleli 
(svobodna izbira pri izdelavi 
izdelka). 

5. ker je zajemal praktično delo. 
6. mi tehnika sama po sebi ni bila 

nikoli pri srcu. 
7. ker sem bil pri izdelavi izdelkov po 

mojem mnenju uspešen. 
8. ker se nismo naučili/delali nič 

koristnega.  
 

ker 
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3.2 Na pohištvenem sejmu promovirate enostavne lesne izdelke. Kupce 

pritegnete tako, da: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Slika prikazuje predmet iz kamene dobe. Kaj je bil njegov namen? 

Naštejete jih lahko tudi več. 

 

 

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

A. doma poiščete čim več raznolikih, zanimivih in 
privlačnih lesnih izdelkov, ki jih uporabite kot vzorčne 
izdelke,  

B. doma poiščete čim več različnih lesnih izdelkov. Če 
jih najdete premalo (2–5), jih nekaj naredite sami, 

C. prinesete le en izdelek, ki opravlja več funkcij, in 
mimoidočim prikaţete njegovo delovanje,  

D. naredite računalniško projekcijo s slikami lesenih 
izdelkov, dodate še kakšno zanimivo animacijo ...  

E. pokličete prijatelja mizarja, ki izdeluje tovrstne 
izdelke, in ga prosite, če nalogo opravi namesto vas, 

F. uporabite lanskoletne promocijske izdelke od 
sodelavca,  

G. poiščete različne izdelke, poleg tega tudi sami 
izdelate nekaj nenavadnega, inovativnega, česar še 
ni na trgu, 

 

1. tudi sami izdelujete izdelke.  
2. imate doma veliko praktičnih 

lesenih izdelkov.  
3. se vam ne da izgubljati časa in 

naredite ravno toliko, da bo v 
redu.  

4. si boste za takšne promocije 
vedno vzeli čas, ker vas dana 
stroka zanima.  

5. imate ravno čas in voljo.  

6. bi tudi vas slike in animacija bolj 
pritegnile kakor praktičen 
izdelek. 
 

ker 
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3.5 Spodnje slike prikazujejo različne postavitve istega predmeta. Z X označite 
sliko, ki jo ţelite prejeti od prijatelja, ki za vas kupuje gospodinjski aparat, da 
mu boste potrdili izbor. 

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

 

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

 

 
 

Razlog: 
A. Ker ţelim o danem 

gospodinjskem aparatu 
izvedeti čim več. 
 

B. Ker me zanimajo 
tehniški podatki.  

 
C. Ker me zanima, ali je 

priloţen garancijski list.  
 

D. Ker me zanima 
predvsem slikovno 
gradivo. 

 

Skica: 

A B C 

D E F 
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3.8 S prijatelji se odpravite na taborjenje v visokogorje. S seboj imate baterijo. 
Kaj od navedenega bo v največji meri vplivalo na praznjenje baterijskega 
vloţka? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 Slika prikazuje mehanizem prestavnega razmerja tipičnega kolesa. V katero 
smer se bo pomaknila zobata veriga na zobniku B, ko bomo ţeleli prestaviti v 
najvišjo prestavo iz dane pozicije 1? 

 
 

 

11. 5 REZULTATI MI1  

 

 
 

A. Prisotnost vlage v bateriji, 
B. Poceni baterijski vloţek,  
C. Vodniki v bateriji so dolgi in zviti v kolobar,  
D. Ţarnica z visoko močjo svetilnosti,  

E. Ţarnica z optimalno nazivno napetostjo, 
F. Nizka temperatura, 

 

1. je nazivna napetost dokaj nizka. 
2. daljši kot je vodnik, večje so izgube 

električne moči.  
3. bo porabila več električne energije,  
4. ohišje baterije kakovostno ni izdelano.  
5. kemijska reakcija na sponkah poteka 

počasneje. 
6. ni kakovostne znamke (DURACELL). 

 

ker 

A. Od manjšega zobnika proti večjemu, 
B. Ostala bo na mestu, kot prikazuje slika, 
C. Spreminjanje zobate verige na zobniku B 

ne vpliva na teţavnost,  
ker 

1. je teţavnost odvisna le od spreminjanja 
zobate verige na zobniku A.  

2. pride do spremembe prestavnega 
razmerja.  

3. vedno prevladuje tisti zobnik, ki ima večji 
premer. 

4. je na danem mestu ustrezno prestavno 
razmerje, kadar ţelimo imeti največjo 
teţavnost.  
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11.6 REVIDIRANI MERSKI INŠTRUMENT 

 
 
PREDLOG MERSKEGA  INŠTRUMENTA   0. Spol: M     Ţ   Smer študija:______________. 
 

0.1 Zadovoljstvo z odločitvijo izbire študija.    
 

 A. Da, ponovno bi se odločil za isto smer študija, 1. me področje ţe od nekdaj zanima. 

 B. Ne, izbral bi drugo področje/smer študija, ker 2. mi delo v praksi ne ustreza.  

 C. Še kar, niso pa izpolnjena moja pričakovanja, 3. sem se odločil po nasvetu staršev, 

pričakovanja prijateljev, 4. me je pritegnila šele pedagoška  

    praksa. 

 D. Odločitev študija ni bila moja izbira, 5.    zaradi moţnosti dela. 

 

0.2 Motiviranost za študij.    

Kako dolgo ţe imate/ste imeli ţeljo po študiju izobraţevalne tehnike? 

A. Odločil sem se v zadnjem trenutku. 

B. To je bil ţe dlje časa trajajoči proces (več kot leto dni). 

C. Predlagal mi je prijatelj/sorodnik/znanec. 

D. Odločil sem se, ker nisem imel druge izbire.  

E. Drugo (dopiši): __________________________________________________________________. 

Označite stopnjo motiviranosti za študij (od 1 do 10): 

 1     2      3      4      5      6      7      8      9      10 

Ko pride do novega odkritja, hočem takoj izvedeti kaj več o tem.    DA   NE 

0.3 Identifikacija nadarjenosti .   

Ali ste bili v osnovnošolskem ali srednješolskem izobraţevanju identificirani za tehniško nadarjenega? 

 DA  NE 

0.4 Podajte zadnjo tehnično tehnološko novico, ki vas je najbolj navdušila.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

1.1 Z X označite področje dela vaših staršev ter odgovorite na vprašanje: 
 
 
 

OČE  MATI 

A zakonodajalec, visoki uradnik, menedţer A 

B Strokovnjak B 

C tehnik in drugi strokovni delavec C 

D Uradnik D 

E poklic za storitve, prodajalec E 

F kmetovalec, gozdar, ribič, lovec F 

G poklic za neindustrijski način dela G 

H upravljavec strojev in naprav, industrijski izdelovalec in sestavljavec H 

I poklici za preprosta dela I 

J vojaški poklici J 
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Ali imate doma popoldansko obrt? Katero? 
 
________________________________________________________________________________. 
 

2.1 Pred izhodom iz knjiţnice se nahaja polica z raznovrstnimi 
revijami/članki/knjigami (slike). Ali vas kakšna tako pritegne, da bi jo vzeli v 
roke in pregledali (svoj izbor označite od 1 do 3, pri tem 1 predstavlja najbolj 
zanimivo revijo/članek/knjigo)? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Tehnološki razvoj je za vas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Pomemben, 
B. Delno pomemben,  
C. Prezahteven, obremenjujoč,  
D. Nepomemben, 

E. Zanimiv in predvsem privlačen, 
 

1. je koristen za mojo prihodnost.  
2. se tudi moji starši ukvarjajo s hobiji, ki so 

povezani s tehniko.  
3. je tehnološki razvoj za človeštvo bolj 

uporaben kot škodljiv.  
4. je veliko več drugih področij, ki imajo v 

današnjem času pomembnejši vpliv na 
ţivljenje. 

5. razumevanje tehnično tehnoloških pojavov 
zahteva posebno znanje/sposobnosti.  

ker 
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2.3 Izberite trditev v povezavi s predmetom Tehnika in tehnologija v OŠ, ki vam 
najbolj ustreza. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

2.4 Če bi ponovno obiskovali OŠ, kateri neobvezni izbirni predmet bi 
obiskovali? 

A.   Umetnost.    B.  Računalništvo. C.   Šport.  D.  Tehnika. 

2.5 Označite, če ste se med izobraţevanjem v osnovni ali srednji šoli udeleţili 
katerega izmed naslednjih področij: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Predmet je koristno vplival na razvoj 
mojega tehničnega in logičnega 
mišljenja, 

B. Ur tehnike sem se veselil zaradi 
izdelave izdelkov,  

C. Pri tehniki me je pritegnila zlasti 
zanimiva in uporabna vsebina, 

D. Ure tehnike mi niso bile všeč/sem se 
jim izogibal,   

 

1. nam je učitelj podal nezanimivo snov na 
zanimiv način.  

2. je tehnike vedno več in je znanje koristno, 
da smo učinkovitejši v svetu potrošniških 
dobrin.  

3. pouk ni zahteval veliko truda in učenja. 
4. smo lahko počeli, kar smo ţeleli 

(svobodna izbira pri izdelavi izdelka). 
5. je zajemal praktično delo. 
6. mi tehnika sama po sebi ni bila nikoli pri 

srcu. 
7. sem bil pri izdelavi izdelkov po mojem 

mnenju uspešen. 
8. se nismo naučili/delali nič koristnega.  

 

ker 

A. Kot prostovoljec sem pomagal posamezniku pri učni pomoči (področje tehnike, strojništva, 
robotike, elektrotehnike …). 
B. Zaradi pomanjkanja časa se nisem dodatno izobraţeval. 
C. Dodatnega izobraţevanja s področja tehnike bi se udeleţil, vendar mi pomanjkanje časa 
(šolske obveznosti) to ne dopušča. 
D. Zaradi lastnega interesa (ali prostovoljno) sem obiskoval seminarje/tabore/delavnice/ 
predavanja s tehniškega področja. 
E. Dodatna izvenšolska izobraţevanja me ne zanimajo, saj menim, da znanje, ki ga potrebujem, 
pridobim ţe med obveznim izobraţevanjem. 
F. Drugo: ____________________________________________________________________. 
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3.1 Prijatelj izdeluje leseno darilo. Ko izvrta izvrtino v leseno desko, se mu ta 
vedno poškoduje in razcefra. Prosi vas za pomoč. Kako bi mu pomagali? 

 

 

 

 

3.2 Slika prikazuje predmet iz kamene dobe. Za kaj so ga uporabljali? V kakšen 
namen bi ga uporabili vi? Lahko jih naštejete tudi več. 

 

 

 

 

3.3 Na pohištvenem sejmu promovirate enostavne lesne izdelke. Kupce 
pritegnete tako, da: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.4 Podajte delovanje akumulatorskega vrtalnika z uporabo narisanih 
pravokotnikov, v katere smiselno poimenujte funkcijski sklop ter jih med seboj 
s puščicami tudi smiselno poveţite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 Spodnje slike prikazujejo različne postavitve istega predmeta. Obkroţite 
črko (A, B, C ali D) ob sliki, ki jo ţelite prejeti od prijatelja, ki za vas kupuje 
gospodinjski aparat, da mu boste potrdili izbor. 

    

A. Prijatelju bi pokazal in luknjo izvrtal sam, 
B. Prijatelju bi izdelek popravil sam, 
C. Prijatelju bi pojasnil, kako lahko zaobide 
teţavo, da bi izdelek lahko izdelal sam, 
D. Prijatelja vodim po korakih z navodili, 
E. Prijatelja samo poslušam, 
F. Raje bi mu priporočil, naj se obrne na kolega, 

 

ker 

1. je tako najhitreje.  
2. praktičnih izkušenj nimam, vendar 

razumem, v čem je teţava.  
3. vedno tako naredim. 
4. nisem dovolj tehniško podkovan. 
5. sam ne znam.  

 

A. doma poiščete čim več raznolikih, zanimivih in 
privlačnih lesnih izdelkov, ki jih uporabite kot vzorčne 
izdelke,  

B. doma poiščete čim več različnih lesnih izdelkov. Če jih 
najdete premalo (2–5), jih nekaj naredite sami, 

C. prinesete le en izdelek, ki opravlja več funkcij, in 
mimoidočim prikaţete njegovo delovanje,  

D. naredite računalniško projekcijo s slikami lesenih 
izdelkov, dodate še kakšno zanimivo animacijo ...  

E. pokličete prijatelja mizarja, ki izdeluje tovrstne izdelke, 
in ga prosite, če nalogo opravi namesto vas, 

F. uporabite lanskoletne promocijske izdelke od 
sodelavca,  

G. poiščete različne izdelke, poleg tega tudi sami izdelate 
nekaj nenavadnega, inovativnega, česar še ni na trgu 

1. tudi sami izdelujete izdelke.  
2. imate doma veliko praktičnih 

lesenih izdelkov.  
3. se vam ne da izgubljati časa 

in naredite ravno toliko, da 
bo v redu.  

4. si boste za takšne promocije 
vedno vzeli čas, ker vas 
dana stroka zanima.  

5. imate ravno čas in voljo.  

6. bi tudi vas slike in animacija 
bolj pritegnile kot praktičen 
izdelek.  

ker 
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3.6 Ročico zavrtimo v smeri urinega kazalca za 1 obrat. (a) V katero smer se 
zavrti vetrnica in (b) koliko obratov pri tem naredi (moţnih je več odgovorov)?  

 
 
 
 

 

 

3.7 Slika prikazuje model za preizkušanje natezne trdnosti. Deformacija 
preizkušanca je: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

1. sila uteţi vpliva le na deformacijo ročice. 

2. imajo različna lesna gradiva različno natezno trdnost.  

3.  ker je vseeno, na katerem mestu podstavka je nameščena.  

4. ima velikost kavlja eno izmed pomembnih funkcij pri deformaciji preizkušanca, saj nanj 

pripnemo uteţ. 

5. ročica ne sme biti prekratka, saj s tem omogočimo, da lahko preizkušamo večje dimenzije 

preizkušancev.  

6. podstavek daje stabilnost celotnemu ogrodju.  

1. Ker ţelim o danem 
gospodinjskem aparatu 
izvedeti čim več. 

2. Ker me zanimajo tehnični 
podatki.  

3. Ker me zanima predvsem 
slikovno gradivo. 

4. Ker me zanima, kaj vse se 
da z njim ustvariti.  

 

(a) 

 

A. V smeri A. 

B.  V smeri B. 

C. Zaradi različnih 

velikosti zobnikov 

tega ni mogoče 

predvideti.  

 

ker 

(b) 

 

1. Enako kot ročica.  

2. 1 obrat več kot ročica.  

3. Vsaj 3 x več kot ročica. 

4. Manj kot ročica.  

5. Vsaj 3 x manj kot 

ročica. 

A. odvisna od dolţine ročice, 

B. ni odvisna od sile uteţi, ki jo 

pripnemo na kavelj, 

C. odvisna od velikosti kavlja, na 

katerega pripnemo uteţ, 

D. odvisna od podstavka, 

E. odvisna od vrste preizkušanca, 

F. ni odvisna od podpore ročice, 

 

ker 
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3.8 S prijatelji se odpravite na taborjenje v visokogorje. S seboj imate baterijo. 
Kaj od navedenega bo v največji meri vplivalo na praznjenje baterijskega 
vloţka? 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 Slika prikazuje mehanizem prestavnega razmerja tipičnega kolesa. V katero 
smer se bo pomaknila zobata veriga na zobniku B, ko bomo ţeleli prestaviti v 
najvišjo prestavo iz dane pozicije 1.  

 

 
 
4.0 Slika prikazuje notranji predal. Pri sestavljanju notranjega predala na sliki bi 
nazadnje montirali (moţnih je več odgovorov):  
(a) 

 

 

 

 

 

(b) Poimenuj, v kateri projekciji je narisan predal? Svojo odločitev utemelji.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------. 

 

A. Prisotnost vlage v bateriji, 

B. Poceni baterijski vloţek,  

C. Vodniki v bateriji so dolgi in zviti v kolobar,  

D. Ţarnica z visoko močjo svetilnosti,  

E. Ţarnica z optimalno nazivno napetostjo, 
F. Nizka temperatura, 

 

1. je nazivna napetost dokaj nizka. 

2. daljši kot je vodnik, večje so izgube 

električne moči.  

3. bo porabila več električne energije.  

4. ohišje baterije ni kakovostno 

izdelano.  

5. kemijska reakcija na sponkah poteka 

počasneje. 

6. ni kakovostne znamke (DURACELL). 

 

A. Od manjšega zobnika proti večjemu, 
B. Ostala bo na mestu, kot prikazuje slika, 
C. Spreminjanje zobate verige na zobniku B 

ne vpliva na teţavnost,  
ker 

1. je teţavnost odvisna le od spreminjanja 
zobate verige na zobniku A.  

2. pride do spremembe prestavnega 
razmerja.  

3. vedno prevladuje tisti zobnik, ki ima večji 
premer. 

4. je na danem mestu ustrezno prestavno 
razmerje, kadar ţelimo imeti največjo 
teţavnost.  

 

ker 

A. stranico 1 in vodila 5, 

B. stranici 1 in 4,  

C. stranico 4 in dno predala 6, 

D. stranico 4 ali 1 in vodila 5, 

E. dno predala 6 in vodila 5, 

 

1. nimam druge zamisli. 

2. je na tak način sestava 

najlaţja. 

3. je najmanjša verjetnost, da 

poškodujemo predalnik. 

4. je vseeno, kaj nazadnje 

montiramo. 

 

ker 
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4.1 Slika 1 prikazuje projekcijo predmeta. 

a) Poimenuj projekcijo, ki je prikazana na sliki 1. _________________________________________. 
 

Slika 1: Koordinatni sistem 
 

 

 

11.7 KONČNI MERSKI INŠTRUMENT MI3 – ZA PEDAGOŠKE DELAVCE 

 

 

PREDLOG MERSKEGA  INŠTRUMENTA        
 
0. Spol: M     Ţ              Starost:_____ Letnik študija: ______ Smer študija:___________________ 
 

0.1 Motiviranost za študij.    
 

Obkroţite stopnjo motiviranosti za študij (od 1 – najmanjša do 10 – največja): 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Kako dolgo ţe imate/ste imeli ţeljo po danem študiju? 

A.  Odločil sem se v zadnjem trenutku. 

B.  To je bil dlje časa trajajoči proces (več kot leto dni). 

C.  Predlagal mi je prijatelj/sorodnik/znanec. 

D.  Odločil sem se, ker nisem imel druge izbire.  

E.  Drugo (dopiši):__________________________________________________________. 

 

0.2 Zadovoljstvo z odločitvijo izbire študija.    
 

A. Odločitev študija ni bila moja izbira, 1. sem se odločil po nasvetu staršev. 

B. Še kar, niso pa izpolnjena moja pričakovanja,  ker 2. mi delo v praksi ne ustreza.  

C. Ne, izbral bi drugo področje/smer študija,  3. me področje ţe od nekdaj zanima.   

D. Da, ponovno bi se odločil za isto smer študija, 4. je večja moţnost dela.  

   

0.3 Identifikacija nadarjenosti.   
 

Ali ste bili v OŠ ali SŠ izobraţevanju identificirani za tehniško nadarjenega?      DA      NE 

 

 
 

b) Kateri predmet (A, B ali C) ima ris v koordinatnem 

sistemu na sliki 1? 
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0.4 Tehnično tehnološka novica.  
 

a) Ko pride do novega odkritja, o njem še dodatno poizvedujem.          DA      NE 

b) Podajte zadnjo tehniško tehnološko novico, ki vas je najbolj navdušila.   

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

1.1 Obkroţite področje dela vaših staršev:  

 

OČE  MATI 

A zakonodajalec, visoki uradnik, menedţer A 

B Strokovnjak B 

C tehnik in drugi strokovni delavec C 

D Uradnik D 

E poklic za storitve, prodajalec E 

F kmetovalec, gozdar, ribič, lovec F 

G poklic za neindustrijski način dela G 

H upravljavec strojev in naprav, industrijski izdelovalec in sestavljavec H 

I poklici za preprosta dela I 

J vojaški poklici J 

 

Ali imate doma popoldansko obrt?   DA      NE 
 
Če da, katero? _______________________________________________________________. 

2.1 Pred izhodom iz knjiţnice se nahaja polica s številnimi revijami. Ali vas 
kakšna pritegne, da bi jo vzeli v roke in prelistali? Označite največ 3 slike in jih 
rangirajte od 1 (najbolj) do 3 (najmanj).  
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2.2 Tehnološki razvoj je za vas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Izberite trditev v povezavi s predmetom tehnika in tehnologija v OŠ, ki vam 
najbolj ustreza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Če bi ponovno obiskovali OŠ, kateri neobvezni izbirni predmet bi 
obiskovali?  

 

A.   Umetnost.    B.  Računalništvo. C.   Šport.  D.  Tehnika. 

 

2.5 Ali ste med izobraţevanjem v OŠ ali SŠ opravljali katero od naslednjih 
dejavnosti? 

A.  Kot prostovoljec sem pomagal posamezniku pri učni pomoči (iz tehnologije, strojništva, 

elektrotehnike …). 

B.  Zaradi pomanjkanja časa se nisem dodatno izobraţeval. 

C.  Dodatnega izobraţevanja s področja tehnologije bi se udeleţil, če bi mi dopuščal čas. 

D.  Zaradi lastnega interesa sem obiskoval seminarje/tabore/ delavnice/predavanja s tehniškega 

področja. 

E.  Dodatna izobraţevanja me ne zanimajo, saj pridobim zadostno znanje ţe med obveznim 

izobraţevanjem. 
 

F. Drugo:________________________________________________________________ . 
 
 
 
 

A. prezahteven, obremenjujoč, 
B. nepomemben, 
C. zanimiv in privlačen, 
D. delno pomemben, 

E. pomemben,  

ker 

1. razumevanje tehnično tehnoloških pojavov zahteva 
posebno znanje/sposobnosti. 
2. se tudi moji starši ukvarjajo s hobiji, ki so povezani s 
tehniko. 
3. je tehnološki razvoj za človeštvo bolj uporaben kot 
škodljiv. 
4.  je veliko več drugih področij v današnjem času 
ţivljenjsko pomembnejših. 

5. je koristen za mojo prihodnost.  

A.  Ure  tehnike mi niso bile všeč/sem 
se jih izogibal, 
B. Pri tehniki me je pritegnila zlasti 
zanimiva in uporabna vsebina, 
C. Predmet je spodbujal razvoj mojega 
tehničnega in logičnega mišljenja, 
D. Ur tehnike sem se veselil zaradi 
izdelave izdelkov,  

ker 

1. mi tehnika sama po sebi ni bila nikoli pri srcu. 
2. pouk ni zahteval veliko truda in učenja. 
3. se nismo naučili/delali nič koristnega. 
4. nam je učitelj podal nezanimivo snov na 
zanimiv način. 
5. smo izdelovali uporabne izdelke. 
6. je znanje koristno, da smo učinkovitejši v 
svetu potrošniških dobrin. 
7. smo lahko izdelovali, kar smo ţeleli 
(svobodna izbira izdelka). 
8. sem bil pri izdelavi izdelkov po mojem mnenju 
uspešen.  
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3.1 Prijatelj izdeluje darilo iz lesa. Pri vrtanju v desko se mu izvrtina vedno 
poškoduje in razcefra. Prosi vas za pomoč. Kako bi mu pomagali? 
 

 

 

 

 

3.2 Učencem predstavljate enostavne lesne izdelke. Pritegnete jih tako, da: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.3 Prijatelju pojasnite delovanje (ne uporabo!) akumulatorskega vrtalnika: 
funkcijske sklope smiselno poimenujte in jih zapišite v pravokotnike. 
Pravokotnike med seboj poveţite s puščicami, ki naj predstavljajo njihovo 
funkcijsko odvisnost.  

 

Legenda: 
- - - - - - -   
Uporabi po  
potrebi 
 
 
 
 
 
 

3.4 Ročico zavrtimo v smeri urinega kazalca za 1 obrat. (a) V katero smer se 
zavrti vetrnica?(b) Koliko obratov pri tem naredi (moţnih je več odgovorov)? 
Rdeča puščica prikazuje smer pogleda. 

 

 

 

 

A. Pokaţem mu in luknjo izvrtam sam, 
B. Izdelek popravim sam, 
C. Pojasnim mu, kako zaobiti teţavo, da bo izdelek lahko 
izdelal sam, 
D. Vodim ga po korakih z navodili, 
E. Samo poslušam, 
F. Priporočim mu, naj se obrne na kolega, 

 

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

  

  

ker 

A. Doma poiščete čim več raznolikih lesnih izdelkov,  

ki jih uporabite kot vzorčne izdelke,  
B. Doma poiščete čim več različnih lastnih lesnih izdelkov,  
C. Uporabite projekcijo s slikami lesenih izdelkov, dodate  

      še kakšno zanimivo animacijo, video izrez ...  
D. Preloţite delo na drugega, 
E. Uporabite izdelke od sodelavca,  
F. Sami izdelate nekaj inovativnega,česar še ni na trgu, 

  

1. tudi sami izdelujete izdelke.  

2. imate doma veliko praktičnih 

lesenih izdelkov.  

3. se vam ne da izgubljati časa in 

naredite ravno toliko, da bo v redu.  

4. si boste za takšne promocije 

vedno vzeli čas, ker vas dana stroka 

zanima.  

5. imate ravno čas in voljo.  

6. tudi vas slike in animacije bolj 

pritegnejo kot praktičen izdelek.  

ker 

 

(a) 
  
A. V smeri urinega kazalca. 
 

B. V nasprotni smeri 
AAurinega kazalca. 
 

C. Zaradi različnih velikosti 
AAzobnikov tega ni mogoče 
AApredvideti.  

 

(b) 

 
1. Enako kot ročica.  
 

2. 1 obrat več kot ročica.  
 

3. Vsaj 3 x več kot ročica. 
 

4. Manj kot ročica.  
 

5. Vsaj 3 x manj kot 
ročica. 
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1. je nazivna napetost dokaj nizka. 

2. bo porabila več električne energije.  

3. ohišje baterije ni kakovostno izdelano.  

4. poteka kemijska reakcija na sponkah 

počasneje. 

 

3.5 S prijatelji se odpravite na taborjenje v visokogorje. S seboj imate 
baterijsko svetilko. Kaj od navedenega bo v največji meri vplivalo na praznjenje 
baterijskega vloţka?  

 

 

 

3.6 Slika prikazuje model za preizkušanje natezne trdnosti. Deformacija 
preizkušanca (moţnih je več odgovorov):                     

 

 

 

 

3.7 Slika prikazuje mehanizem prestavnega razmerja tipičnega kolesa. V katero 
smer se bo pomaknila veriga na zobniku B, ko bomo ţeleli prestaviti v najtežjo 
prestavo iz dane pozicije 1?  

 

 

 

 

 

 

 

4.0 Slika prikazuje notranji predal. Pri sestavljanju notranjega predala na sliki bi 
nazadnje montirali:  
 

 

 

 

 

A.   je odvisna od dolţine ročice, 

B.   ni odvisna od sile uteţi, 

C.   je odvisna od pozicije uteţi,  

D.   je odvisna od postavitve 

podpore na podstavek, 

 

A. Od manjšega zobnika proti večjemu, 

B. Ostala bo na mestu, kot prikazuje slika, 

C. Spreminjanje zobate verige na zobniku B ne vpliva na 

teţavnost,  

ker 

1. je teţavnost odvisna le od spreminjanja zobate verige 

na zobniku A.  

2. pride do spremembe prestavnega razmerja.  

3. vedno prevladuje tisti zobnik, ki ima večji premer. 

4. je na danem mestu ustrezno prestavno razmerje, 

kadar ţelimo imeti največjo teţavnost.  

 

A. Prisotnost vlage v bateriji, 

B. Ţarnica z veliko svetilnostjo,  

C. Ţarnica z optimalno nazivno napetostjo, 
D. Nizka temperatura, 

 

ker 

A. stranico 1 in vodila 5, 

B. stranici 1 in 4,  

C. stranico 4 in dno predala 6, 

D. stranico 4 ali 1 in vodila 5, 

E. dno predala 6 in vodila 5, 

 

1. nimam druge zamisli. 

2. na stranicah ni vodil. 

3. je najmanjša 

verjetnost, da  

aapoškodujemo 

predalnik. 

4. je vseeno, kaj 

nazadnje aamontiramo. 

5. je na tak način 

sestava najlaţja. 

 

ker 

ker 

1. sila uteţi vpliva le na deformacijo ročice. 

2. ni vseeno, na katerem mestu podstavka je nameščena.  

3. dolţina ročice vpliva na silo, ki je potrebna, da se preizkušanec deformira.  

4. pozicija uteţi vpliva na deformacijo. 
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4.1 Kateremu predmetu pripada Z-Y ravninska projekcija? 
 

 

  

 

11.8. NALOGA N3. 4 V MI2 
 

 

( SP_1) 

 

 

( SP_2)  

 

( SP_3) 

 

 

 

( SP_4) 

 

 

 

 

 

( SP_5) 

 

 

 

Vzamem 

akumulatorski vrtalnik 

v roke 

Poiščem gumb za 

vklop 

vklopim 

akumulator vrtalnik 

Priţgemo vrtalnik  Akumulator da 

energijo 

Poţene se notranji 

sistem 

Vrtalnik dela 

akumulator vezje Motorček, ko vrti 

zobnik 

zobnik sveder 

stikalo 

akumulator izklopiš napajanje Pritisneš gumb 
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( SP_6) 

 

 

 

( SP_7)  

 

( SP_8) 

 

 

 

 

 

 

( SP_9) 

 

( SP_10) 

 

( SP_11) 

 

( SP_12) 

 

 

( SP_13) 

 

 

 

 

Vrtalnik primeš v roko Primeš za ročko Nacentriraš na točko 

baterija 

pospraviš 
Po izvrtani 

luknji umakneš 

S telesom si čim bolj 

vstran od vrtalnika 

S palcem pritisneš na 

gumb 

Drţalo  glava sveder 

Odloţim vrtalnik na 

varno mesto  

Ko pridem skozi, 

previdno izvlečem 

vrtalnik in ga ugasnem 

Na vsake toliko časa 

vrtalnik malo izvlečem, 

odpihnem obruske in 

nato vrtam dalje 

Počasi potiskam in 

vrtam 

Začnem z vrtanjem Namerim v ţeljeno 

točko 

Pogledam kaj bom 

vrtala 

Vstavim 

akumulator 

Vzamem vrtalnik v 

roke 

akumulator stikalo motor sveder 

Sveder se 

začne vrteti 
Tok pride do 

svedra 

Tok potuje po 

napravi 

Pritisnem 

stikalo 

sveder zobniki stikalo akumulator Električni tok 

Stikalo za 

not/ven 

Sestaviš 

vrtalnik 

Električni tok akumulator 

uporaba 

Napajanje 

akumulatorja 

Pritisk na gumb – 

sveder se začne 

vrteti 

Zvrtamo luknjo 

v steno 



XXIV 

 

( SP_14) 

 

 

 

( SP_15) 

 

 

 

( SP_16) 

 

 

( SP_17) 

 

( SP_18) 

 

( SP_19) 

 

 

( SP_20) 

 

( SP_21) 

 

 

( SP_22) 

 

 

 

Akumulatorski 

vrtalnik mora 

imeti baterijo, ki 

jo napolnimo 

Da bomo lahko vrtali, 

pritisnemo gumb za pogon 

motorja v vrtalniku, s 

pomočjo katerega se vrti 

glava vrtalnika v kateri je 

Sveder se vrti s meri urinega 

kazalca. Njegovo vrtenje je 

odvisno od motorja, ki ima 

tudi zobnike, ki se vrtijo v 

obratni smeri 

Akumulatorski 

vrtalnik 

Naslonimo na 

podlago 

Pritisk na 

gumb 

Sveder se 

zavrti 

Naredi 

luknjo 

Spust gumba  Vzameš vrtalnik iz 

luknje 

Poloţiš vrtalnik na 

mizo 

Vzamemo 

akumulatorski 

vrtalnik 

Damo akumulator 

v vrtalnik 

Pritisnemo gumb 

za delovanje 
vrtanje  

sveder  motor  akumulator  

Vključiš 

stikalo 

Vrtalnik se začne 

vrteti 

Pritisneš 

stikalo 

Električni tok 

gre v baterijo 

vrtalnika 

Zobniki se 

začnejo vrteti 

Zobniki 

premikajo sveder 

akumulator  gumb vrtalni

k 

Gumb za vţig 

akumulatorskeg

a vrtalnika 

akumulator  zobnik sveder 

Primemo 

vrtalnik v roke 

Poiščemo gumb 

za vklop 

Priţgemo 

vrtalnik 

Zvrtamo 

luknjo 
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( SP_23) 

 

( SP_24) 

 

( SP_25) 

 

 

( SI_1) 

 

 

(SI_2) 

 

(SI_3) 

  

(SI_4) 

 

 

 

 

( SI_5) 

 

( SI_6) 

 

 

 

 

 

akumulator Gred 

elektromotorja 
sveder 

baterija elektromotor gonilo Vpenjalna 

čeljust 

sveder 

baterija Elektronika 

(stikalo,…) 
elektromotor zobniki Vrtalna glava 

Stikalo za 

vklop 
elektromoto

r 

Mehanski 

prenosi, 

vrtalna glava 
sveder 

akumulator reduktor elektromoto

r 

Vpenjalna glava 

baterija elektromoto

r 

Prenosi/menjalnik Vrtalna 

glava 

Električni 

vir 

Delovanje 

majhnega 

elektromotorja 

Vrtanje v 

izdelek 

Motnje 

(segrevanje, zvok, 

…) 

baterija elektromotor zobniki glava 

motor Vir 

napetosti 

Prenos 

vrtenja na 

sveder 

Vrtalna 

glava 
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(SI_7) 

 

 

 

(SI_8) 

 

 

 

11.9. SPSS – AFEKTIVNO PODROČJE MI3  
 
 

 SMER ŠTUDIJA N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Afektivno 
področje 

SI 49 3,4694 1,25999 ,18000 

SP 51 2,0196 1,06752 ,14948 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df 

Sig. 
(2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Afektivno 
področje 

T-test 3,989 ,049 6,217 98 ,000 1,44978 ,23320 ,98700 1,91256 

Aproksimativni 
T-test 

  6,196 94,081 ,000 1,44978 ,23398 ,98522 1,91434 

 

11.10. SPSS – KOGNITIVNO PODROČJE MI3 
 
 

 SMER ŠTUDIJA N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Kognitivno 
področje 

SI 49 4,6122 1,63065 ,23295 

SP 51 2,8627 1,16653 ,16335 

 

 SMER ŠTUDIJA N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Kognitivno 
področje 

SI 49 4,6122 1,63065 ,23295 

SP 51 2,8627 1,16653 ,16335 

 
Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df 

Sig. 
(2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Kognitivno 
področje 

T-test 8,494 ,004 6,189 98 ,000 1,74950 ,28266 1,18857 2,31043 

Aproksimativni 
T-test 

  6,149 86,688 ,000 1,74950 ,28451 1,18397 2,31503 

 

baterija elektromotor Vrtalna glava 

Stikalo za vklop 

baterija gumb ročaj 

sveder 
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11.11. SPSS – AFEKTIVNO IN KOGNITIVNO PODROČJE MI3 
 
 

 SMER 
ŠTUDIJA N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Afektivno in 
kognitivno 
področje 

SI 49 8,0816 2,28980 ,32711 

SP 51 4,8824 1,64496 ,23034 

Independent Samples Test 

 

Levene's 
Test for 
Equality 
of 
Variances t-test for Equality of Means 

F 
Si
g. t Df 

Sig. 
(2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Afekjtivno in 
kognitivno 
področje 

T-test 5,66
3 

,0
19 

8,048 98 ,000 3,19928 ,39750 2,41045 3,98811 

Aproksimativni 
T-test 

  7,997 86,893 ,000 3,19928 ,40008 2,40407 3,99449 

T 

 

11.12. KONČNI MERSKI INŠTRUMENT MI3_01  – ZA BODOČE 

UČITELJE TEHNIKE IN OSTALE POSAMEZNIKE 
 

 
PREDLOG MERSKEGA  INŠTRUMENTA        
 
0. Spol: M     Ţ              Starost:_____ Letnik študija:____ Smer študija:______________________ 
 

2.1 Pred izhodom iz knjiţnice se nahaja polica s številnimi revijami. Ali vas 
kakšna pritegne, da bi jo vzeli v roke in prelistali? Označite največ 3 slike in jih 
rangirajte od 1 (najbolj) do 3 (najmanj).  
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2.2 Tehnološki razvoj je za vas: 
 

 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Izberite trditev v povezavi s predmetom tehnika in tehnologija v OŠ, ki vam 
najbolj ustreza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Če bi ponovno obiskovali OŠ, kateri neobvezni izbirni predmet bi 
obiskovali?  

 

A.   Umetnost.    B.  Računalništvo. C.   Šport.  D.  Tehnika. 

 

2.5 Ali ste med izobraţevanjem v OŠ ali SŠ opravljali katero od naslednjih 
dejavnosti? 

A.  Kot prostovoljec sem pomagal posamezniku pri učni pomoči (iz tehnologije, strojništva, 

elektrotehnike …). 

B.  Zaradi pomanjkanja časa se nisem dodatno izobraţeval. 

C.  Dodatnega izobraţevanja s področja tehnologije bi se udeleţil, če bi mi dopuščal čas. 

D.  Zaradi lastnega interesa sem obiskoval seminarje/tabore/ delavnice/predavanja s tehniškega 

področja. 
E.  Dodatna izobraţevanja me ne zanimajo, saj pridobim zadostno znanje ţe med obveznim 

izobraţevanjem. 
 
E. Drugo:____________________________________________________________________ . 

 
 
 

A. prezahteven, obremenjujoč, 
B. nepomemben, 
C. zanimiv in privlačen, 
D. delno pomemben, 
E. pomemben,  
 
 

1. razumevanje tehnično tehnoloških pojavov zahteva 
posebno znanje/sposobnosti. 
2. se tudi moji starši ukvarjajo s hobiji, ki so povezani s 
tehniko. 
3. je tehnološki razvoj za človeštvo bolj uporaben kot 
škodljiv. 
4.  je v današnjem času veliko več drugih področij 
ţivljenjsko pomembnejših. 

5. je koristno za mojo prihodnost.  

ker 

A.  Ure  tehnike mi niso bile všeč/sem se jih 
izogibal, 
B. Pri tehniki me je pritegnila zlasti zanimiva 
in uporabna vsebina, 
C. Predmet je spodbujal razvoj mojega 
tehničnega in logičnega mišljenja, 
D. Ur tehnike sem se veselil zaradi izdelave 
izdelkov,  

ker 

1. mi tehnika sama po sebi ni bila nikoli pri 
srcu. 
2. pouk ni zahteval veliko truda in učenja. 
3. se nismo naučili/delali nič koristnega. 
4. nam je učitelj podal nezanimivo snov na 
zanimiv način. 
5. smo izdelovali uporabne izdelke. 
6. je znanje koristno, da smo učinkovitejši v 
svetu potrošniških dobrin. 
7. smo lahko izdelovali, kar smo ţeleli 
(svobodna izbira izdelka). 
8. sem bil pri izdelavi izdelkov po mojem 
mnenju uspešen.  
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3.1 Prijatelj izdeluje darilo iz lesa. Pri vrtanju v desko se mu izvrtina vedno 
poškoduje in razcefra. Prosi vas za pomoč. Kako bi mu pomagali? 
 
 

 

 

 

 

3.2 Učencem predstavljate enostavne lesne izdelke. Pritegnete jih tako, da: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Prijatelju pojasnite delovanje (ne uporabo!) akumulatorskega vrtalnika: 
funkcijske sklope smiselno poimenujte in jih zapišite v pravokotnike. 
Pravokotnike med seboj poveţite s puščicami, ki naj predstavljajo njihovo 
funkcijsko odvisnost.  

 

Legenda: 
- - - - - -  -  
Uporabi po  
potrebi 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Ročico zavrtimo v smeri urinega kazalca za 1 obrat. (a) V katero smer se 
zavrti vetrnica?(b) Koliko obratov pri tem naredi (moţnih je več odgovorov)? 
Rdeča puščica prikazuje smer pogleda. 

 

 

 

A. Pokaţem mu in luknjo izvrtam sam, 
B. Izdelek popravim sam, 
C. Pojasnim mu, kako zaobiti teţavo, da bo izdelek 

lahko izdelal sam, 
D. Vodim ga po korakih z navodili, 
E. Samo poslušam, 
F. Priporočim mu, naj se obrne na kolega, 

 

 
1. je tako najhitreje. 
2. vedno tako naredim. 
3. praktičnih izkušenj nimam, vendar 

razumem, v čem je teţava.  
4. nisem dovolj tehniško podkovan. 
5. sam ne znam.  

 

ker 

A. doma poiščete čim več raznolikih lesnih izdelkov, ki jih 

uporabite kot vzorčne izdelke,  

B. doma poiščete čim več različnih lastnih lesnih 

izdelkov,  

C. Uporabite projekcijo s slikami lesenih izdelkov, dodate  

še kakšno zanimivo animacijo, video izrez ...  

D. preloţite delo na drugega, 

E. uporabite izdelke od sodelavca,  

F. sami izdelate nekaj inovativnega,česar še ni na trgu, 

 

1. tudi sami izdelujete izdelke.  

2. imate doma veliko praktičnih 

lesenih izdelkov.  

3. se vam ne da izgubljati časa in 

naredite ravno toliko, da bo v 

redu.  

4. si boste za takšne promocije 

vedno vzeli čas, ker vas dana 

stroka zanima.  

5. imate ravno čas in voljo.  

6. tudi vas slike in animacije bolj 

pritegnejo kot praktičen izdelek.  

ker 

  

  

 

(a) 
  
A. V smeri urinega kazalca, 
 

B. V nasprotni smeri 
AAurinega kazalca. 
 

C. Zaradi različnih velikosti 
AAzobnikov to ni mogoče 
AApredvideti.  

 

(b) 

 
1. Enako kot ročica.  
 

2. 1 obrat več kot ročica.  
 

3. Vsaj 3 x več kot ročica. 
 

4. Manj kot ročica.  
 

5. Vsaj 3 x manj kot ročica. 
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1. je nazivna napetost dokaj nizka. 

2. bo porabila več električne energije.  

3. ohišje baterije ni kakovostno izdelano.  

4. poteka kemijska reakcija na sponkah 

počasneje 

. 

 

3.5 S prijatelji se odpravite na taborjenje v visokogorje. S seboj imate 
baterijsko svetilko. Kaj od navedenega bo v največji meri vplivalo na praznjenje 
baterijskega vloţka?  

 

 

 

3.6 Slika prikazuje model za preizkušanje natezne trdnosti. Deformacija 
preizkušanca (moţnih je več odgovorov):                     

 

 

 

 

3.7 Slika prikazuje mehanizem prestavnega razmerja tipičnega kolesa. V katero 
smer se bo pomaknila veriga na zobniku B, ko bomo ţeleli prestaviti v najtežjo 
prestavo iz dane pozicije 1?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Prisotnost vlage v bateriji, 

B. Ţarnica z veliko svetilnostjo,  

C. Ţarnica z optimalno nazivno napetostjo, 
D. Nizka temperatura, 

 

ker 

A.   je odvisna od dolţine ročice, 

B.   ni odvisna od sile uteţi, 

C.   je odvisna od pozicije uteţi,  

D.   je odvisna od postavitve 

podpore ina podstavek, 

 

A. Od manjšega zobnika proti večjemu, 

B.  Ostala bo na mestu, kot prikazuje slika, 

C. Spreminjanje zobate verige na zobniku B ne vpliva na 

teţavnost,  

ker 

1. je teţavnost odvisna le od spreminjanja zobate verige 

na zobniku A.  

2. pride do spremembe prestavnega razmerja.  

3. vedno prevladuje tisti zobnik, ki ima večji premer. 

4. je na danem mestu ustrezno prestavno razmerje, kadar 

ţelimo imeti največjo teţavnost.  

 

ker 

1. sila uteţi vpliva le na deformacijo ročice. 

2. ni vseeno, na katerem mestu podstavka je nameščena.  

3. dolţina ročice vpliva na silo, ki je potrebna, da se preizkušanec deformira.  

4. pozicija uteţi vpliva na deformacijo. 
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4.0 Slika prikazuje notranji predal. Pri sestavljanju notranjega predala na sliki bi 
nazadnje montirali:  
 

 

 

 

 

4.1 Kateremu predmetu pripada Z-Y ravninska projekcija? 

 

 

  

 

 

 

 

11.13 SPSS – VPLIV SPOLA 
 

 

 Spol N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

AFEK_KOGNI moški 47 8,0851 2,36671 ,34522 

ţenska 53 5,0000 1,68705 ,23173 

 
Independent Samples Test 

 

Levene's 
Test for 
Equality 

of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed
) 

Mean 
Differenc

e 

Std. Error 
Differenc

e 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

AFEK_KOGN
I 

T-test 6,2
87 

,01
4 

7,56
8 

98 ,000 3,08511 ,40764 
2,2761

5 
3,8940

6 

Aproksimativni 
T-test 

  
7,42

0 
82,05

7 
,000 3,08511 ,41579 

2,2579
9 

3,9122
3 

 

 

 

 

A. stranico 1 in vodila 5, 

B. stranici 1 in 4,  

C. stranico 4 in dno predala 6, 

D. stranico 4 ali 1 in vodila 5, 

E. dno predala 6 in vodila 5, 

 

1. nimam druge zamisli. 

2. na stranicah ni vodil. 

3. je najmanjša verjetnost, 

da  aapoškodujemo 

predalnik. 

4. je vseeno, kaj nazadnje 

aamontiramo. 

5. je na tak način sestava 

najlaţja. 

 

ker 


