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POVZETEK 

Diplomsko delo je namenjeno učiteljem tehnike in tehnologije, elektrotehnike, robotike, vsem 

ljubiteljem robotike in tistim, ki si prizadevajo za izboljšave v kurikulumu in v učnih načrtih s 

področja tehnike.  

Teoretični del je razdeljen na več poglavij. V drugem poglavju diplomskega dela je podan pregled 

slovenskega učnega načrta s področja tehnike, najprej obvezni nato še izbirni predmeti. V tretjem 

poglavju je predstavljen koncept interesnih dejavnosti, naštete so nekatere tehniške dejavnosti, ki se 

izvajajo v slovenskih šolah. Podan je pregled tekmovanj s področja tehnike, ki se jih učenci osnovnih 

šol lahko udeležijo, opisanih je tudi nekaj mednarodnih tekmovanj, katerih so se najuspešnejši 

slovenski učenci že udeležili. Prav tako je podan pregled poletnih šol in taborov, ki jih organizira 

ZOTKS in so namenjeni učencem in mladim, ki jih zanima področje tehnike. V četrtem in petem 

poglavju sledi pregled šolskih in izvenšolskih dejavnosti s področja tehnike na Hrvaškem. Naštete so 

le nekatere od dejavnosti, ki se jih učenci lahko udeležijo.  

Kot empirični del diplomskega dela so v šestem poglavju razdelani odgovori intervjuvanih učiteljev. V 

sedmem poglavju je podana primerjava šolskih in izvenšolskih tehniških dejavnosti v Sloveniji in na 

Hrvaškem. Raziskava nakazuje, da je potek dejavnosti s tehniškega področja v veliki meri odvisen od 

pripravljenosti in iznajdljivosti učitelja, saj so sredstva, tako čas kot material, omejena.  
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CURRICULAR AND EXTRACURRICULAR TECHNICAL ACTIVITIES 

IN SLOVENIA AND CROATIA 

ABSTRACT 

This thesis is meant for teachers of technology and technical education, electrical engineering, 

robotics, for all robotics fans and all those who endeavour to improve the curriculum in the field of 

technical education. 

The theoretical part extends over several chapters. The second chapter of the thesis brings a review of 

the Slovenian syllabus of technical education, first in compulsory subjects and then in optional ones. 

The third chapter presents the concept of extracurricular activities, and lists some of the extracurricular 

technical activities available at schools in Slovenia. It includes an overview of the technical 

competitions for children to participate in, and also describes some of the international competitions 

where the most successful Slovenian pupils have competed. The chapter concludes with a list of 

summer courses and camps organised by the Association for Technical Culture of Slovenia (ZOTKS) 

for pupils and students interested in technical sciences. The fourth and fifth chapter present the 

curricular and extracurricular technical activities in Croatia, listing some of the activities that children 

can attend. 

The empirical part of the thesis starts in chapter six with an analysis of interviews with teachers. 

Chapter seven compares the curricular and extracurricular activities in Slovenia and Croatia. The 

research indicates that the technical activities largely depend on the engagement and resourcefulness 

of the teachers, since both time and material resources are very limited. 
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1. UVOD 

Smernice sodobne didaktike poudarjajo, da je za učenje ključnega pomena aktivnost učencev, 

večinski del vloge učitelja pa je na oblikovanju dejavnosti in usmerjanju učencev k lastni 

aktivnosti. Pouk je organiziran za učence, zato jim je potrebno učno snov približati na način, 

da so jim dejavnosti zanimive in da pri pouku aktivno sodelujejo. Eden od najučinkovitejših 

primerov aktivnega sodelovanja učencev je projektno delo, ki presega tradicionalni pouk. 

Kompetence, ki jih pridobi učenec, so rezultat njegove lastne aktivnosti. Pomembna prednost 

je metoda aktivnega učenja, ki spodbuja učence k odkrivanju in izgrajevanju lastnega znanja, 

spretnosti in veščin. [1] 

Učenci naj bi odkrivali znanstvene resnice z lastnim razmišljanjem in praktičnim delom, ne pa 

le shranjevali podatke, ki so jim servirani s strani učitelja. Učitelj naj bi poskrbel za pripravo 

učnega okolja ter sprožil in usmerjal ustvarjalno pridobivanje znanja. Projektna metoda dela 

od učitelja zahteva nekoliko več vnaprejšnjega dela – priprava literature, navodil, usmeritev. 

Naloga učitelja je torej, da omogoči učencem ustrezne pogoje za učenčevo lastno aktivnost ter 

jih nato spodbuja in usmerja pri delu. S takšnimi pristopom odklanjamo tako imenovani 

pasivni pouk in pozdravljamo aktivni pouk, ki učencem omogoča razvijanje svojih 

sposobnosti za kompleksen in uspešen nastop v realnem okolju. [1]  

Za nemoteno in učinkovito delo učitelja in učencev je potrebno poučevanje ciljno in 

organizirano načrtovati. Cilji morajo biti primerni razvojni stopnji, biti morajo skrbno 

premišljeni in načrtovani, da se smotrno zasnujejo zanimive naloge, preko katerih učenci 

pridobivajo nova spoznanja. Naloga učnega načrta je, da so cilji in učne vsebine prilagojeni, 

razvrščeni in primerno stopnjevanji glede na vrsto in stopnjo šolanja. V določeni meri so 

rešene tudi organizacijske in metodične usmeritve, ki naj bi učitelju olajšale delo. [2] 

S pregledom obeh kurikulumov in učnih načrtov ter z zbranimi podatki iz intervjujev želimo 

oceniti učne načrte, spoznati podobnosti in razlike med tehniškimi dejavnostmi v Sloveniji in 

na Hrvaškem, pridobiti mnenja nekaterih učiteljev in podati predloge za izboljšavo. 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 

Tehnika je področje, s katerim se veliko srečujemo v vsakdanjem življenju in se ves čas nadgrajuje. Z 

novim raziskovanjem nam vsak dan odpira nove možnosti in rešitve. Vsem spremembam težko 

sledimo. 
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Tehnični napredek in njegove strukturne spremembe, z njimi pa tudi modificirane ali povsem 

nove poklicne kvalifikacije, narekujejo reforme učnega načrta. Nadaljnji razvoj terja nenehno 

prilagajanje in izpopolnjevanje, med drugim tudi učnih načrtov, ki so ključni za vsako šolsko 

reformo.  

S pregledom kurikulumov in učnih načrtov ter z zbranimi podatki iz intervjujev želimo 

spoznati podobnosti in razlike pri šolskih in izvenšolskih tehniških dejavnostih v Sloveniji in 

na Hrvaškem, pridobiti mnenja nekaterih učiteljev in podati predloge za izboljšavo učnih 

načrtov.  

1.2 NAMEN, CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Namen diplomskega dela je preučiti šolske in izvenšolske tehniške dejavnosti, s poudarkom 

na robotiki, v Sloveniji in na Hrvaškem. Ob tem pa želimo tudi na podlagi strukturiranega 

intervjuja oceniti stanje, primerjati teorijo s prakso ter podali predloge za izboljšavo. 

1.2.1 CILJI 

C1: Pregledati in primerjati učni načrt ter nekatere interesne dejavnosti v Sloveniji in na 

Hrvaškem. 

C2: Podati nekaj predlogov za prenovo učnega načrta glede na analizo intervjujev. 

1.2.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V1: V katerih elementih sta kurikuluma držav podobna in v katerih različna? 

V2: V kolikšni meri učitelji izvajajo pouk v skladu s cilji iz učnega načrta? 

V3: V kolikšni meri so zagotovljena materialna sredstva za izvajanje šolskih in izvenšolskih 

tehničnih dejavnosti v Sloveniji? 

V4: V kolikšni meri so zagotovljena materialna sredstva za izvajanje šolskih in izvenšolskih 

tehničnih dejavnosti na Hrvaškem? 

V5: Na kakšne načine učitelji obveščajo in usmerjajo učence glede nadaljnjega šolanja in o 

možnih poklicnih poteh? 

V6: Kakšno je mnenje učiteljev o izbirnih predmetih s področja tehnike? 
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V7: Kako se z leti spreminja interes učencev za izbirne predmete s področja tehnike? 

1.3 METODE RAZISKOVANJA 

V diplomskem delu je uporabljen deduktivni pristop. Prva metoda je deskriptivna. Najprej so 

uporabljene metode raziskovanja literature in virov. Z zbranimi podatki je uporabljena 

komparativna metoda raziskovanja. Pri analizi pridobljenih podatkov in intervjujev je 

uporabljena kavzalna neeksperimentalna metoda. Pri analizi intervjujev je uporabljena metoda 

analize in sinteze, glede na manjše število intervjuvancev pa tudi metoda generalizacije.  

Vzorec je sestavljen iz konkretne populacije in je neslučajnosten. Vsebuje intervjuje s petimi 

učitelji tehničnih dejavnosti. 

Pri zbiranju podatkov sta uporabljena strukturirani intervju in analiza dokumentov. 

Pri obdelavi podatkov o izbirnih predmetih slovenskih šol je uporabljena kvantitativna 

obdelava, in sicer frekvenčna distribucija (grafi, tabele). Pri obdelavi podatkov, pridobljenih z 

intervjuji, je uporabljena kvalitativna obdelava podatkov. 

1.4 PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ 

V drugem delu diplomskega dela je predstavljena vsebnost tehniških vsebin v slovenskih 

učnih programih. Najprej napravimo pregled za obvezni, nato še za izbirni del dejavnosti. 

Sledi poglavje o interesnih dejavnostih oziroma popoldanskih aktivnostih, ki zajemajo tudi 

tekmovanja, poletne šole, tabore in podobne dejavnosti. V četrtem poglavju sledi pregled 

hrvaškega učnega načrta, najprej obveznih vsebin, nato izbirnega dela. Samostojno poglavje 

obravnava interesne dejavnosti na Hrvaškem. Analiza rezultatov intervjujev z učitelji ter 

predlogi učiteljev za izboljšave so zapisani v šestem poglavju. V sedmem poglavju je podana 

strnjena primerjava šolskih in izvenšolskih tehniških dejavnosti. Osmo poglavje je namenjeno 

diskusiji in analizi ciljev diplomskega dela.  



4 
 

2 PREGLED SLOVENSKEGA UČNEGA NAČRTA 

Otroci vstopajo v devetletno osnovno šolo v starosti od 5 let in 8 mesecev do 6 let in 8 

mesecev ter z vstopom pridobijo status učenca. Od šolskega leta 2008/2009 poteka 

izobraževanje v vseh slovenskih šolah po devetletnem osnovnošolskem programu. Učenec 

zaključi osnovnošolsko izobraževanje, ko uspešno konča deveti razred. Pouk se začne 1. 

septembra in traja do 24. junija. Pouk v šolskem letu traja največ 38 tednov, in sicer po 5 dni 

v tednu. Če je tako določeno v letnem delovnem načrtu šole, lahko izjemoma traja pouk tudi 6 

dni v tednu. [3] 

Učni predmeti po razredih z določenim številom ur so določeni po predmetniku (Preglednica 

1). Za uresničitev učnega načrta je potrebno izvesti 95 % vseh predpisanih ur. Za vsak 

predmet, bodisi iz predmetnika bodisi izbirni, je napisan in objavljen učni načrt, ki je 

dostopen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport [4] in vsebuje 

opredelitev predmeta, splošne cilje, operativne cilje, standarde znanja in didaktična oziroma 

specialnodidaktična priporočila. V učnih načrtih obveznih predmetov in nekaterih izbirnih 

predmetov so določene tudi vsebine. 

Predmetnik OŠ je bil sprejet na 23. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje 

(SSSI), dne 17. 12. 1998, ter usklajen s spremembami Zakona o osnovni šoli (ZOŠ – 2011, 

2012) na 153. seji SSSI, dne 13. 12. 2012, in na 162. seji SSSI, dne 13. 2. 2014, s ponovnimi 

spremembami ZOŠ (2013). [3, 5] 

Program devetletne osnovne šole podaja možnost za razširitev programa skozi celotno 

devetletno izobraževanje. To so neobvezni izbirni predmeti, za katere se učenec lahko odloči 

ob začetku šolskega leta in ko jih izbere, ti za učenca predstavljajo obvezni del za tisto šolsko 

leto, večletne izbirne predmete pa lahko učenec prekine ob zaključku šolskega leta. Razširjeni 

program ponuja možnosti izbire prvega tujega jezika že v prvem razredu, izbiro drugega 

tujega jezika od četrtega razreda dalje, v drugem triletju (od četrtega do šestega razreda) pa 

tudi umetnost, računalništvo, šport in tehniko. Za omenjene neobvezne izbirne predmete so 

objavljeni učni načrti na strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. [3] 

V pričujočem poglavju je podan pregled učnih načrtov iz drugega in tretjega triletja s 

področja tehnike, tako obveznih predmetov kot tudi izbirnih vsebin. Najprej obvezne vsebine 

s področja tehnike, med katere štejemo tudi tehniške dneve, saj so za vse učence obvezni. V 
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nadaljevanju sledi pregled izbirnih vsebin s področja tehnike, med katerimi izbirajo učenci, če 

se je njihova šola odločila, da jih izvaja in ponuja kot izbirne predmete. 
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PREGLEDNICA 1: PREDMETNIK DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE V SLOVENIJI [3] 
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2.1 OBVEZNI PREDMETI 

Obstoječi učni načrti za obvezne predmete, ki izhajajo iz učnega načrta iz leta 1998/1999, so 

bili posodobljeni leta 2008 ter popravljeni in objavljeni leta 2011. Vse učne načrte najdemo 

tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. [6] 

V učnem načrtu je vsak predmet opredeljen, podani so splošni in operativni cilji ter vsebine. 

Učni načrt določa minimalne in temeljne standarde znanja, ki naj bi jih učenec osvojil. 

Podana so tudi didaktična priporočila za posamezni predmet. 

2.1.1 NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

Predmet naravoslovje in tehnika se izvaja v drugem triletju, in sicer v 4. in 5. razredu po tri 

ure tedensko, skupaj 210 ur, kot je razvidno iz predmetnika (Preglednica 1). Že iz naslova 

predmeta je razvidno, da se področji naravoslovja in tehnike prepletata. Tretjina vseh teh ur 

(70) je namenjena tehniki, kar naj bi znašalo 35 ur letno. [3] 

Predmet je usmerjen v razvoj in nadgradnjo temeljnega naravoslovnega in tehniškega znanja, 

spretnosti in stališč. Učenci svoje znanje in spretnosti uporabijo za razumevanje, razlago in 

reševanje različnih situacij in vprašanj s področja naravoslovja in tehnike. 

V ospredju, kot splošni cilj, je poznavanje in razumevanje temeljnih naravoslovnih in 

tehnoloških konceptov ter njihova uporaba pri razlaganju naravoslovnih in tehnoloških 

pojavov, uporaba ustrezne terminologije, delo s podatki, oblikovanje mnenj ter razvijanje 

eksperimentalnih spretnosti in metod raziskovanja. [7] 

Pri pregledu učnega načrta so vredna omembe tudi didaktična priporočila, v katerih piše, da je 

učiteljeva ključna vloga ustvarjanje spodbudnega učnega okolja in situacij, ki omogočajo 

učencem odkrivanje, izgrajevanje in oblikovanje (spo)znanj ter razvijanje kritičnosti in 

odgovornosti. Vodilo za oblikovanje šolskih ur je ustvariti pogoje, kjer učenci lahko ohranjajo 

naravoslovno radovednost in željo po učenju, razvijajo svoj način učenja in se ob vsem tem 

učijo samostojnega raziskovanja. Učenci naj bi razvijali metodo znanstvenega raziskovanja, 

samostojno načrtovali, izvajali in interpretirali pridobljene podatke. Učiteljeva vloga je 

ključnega pomena pri prvih poskusih načrtovanja, sčasoma pa naj bi postala predvsem 

usmerjevalna. Pouk naj bi temeljil na aktivnem usvajanju znanja, učenci naj bi bili, kolikor je 

le mogoče, aktivni udeleženci in ne pasivni prejemniki serviranega znanja. [7] 
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2.1.2 TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 

Predmet tehnika in tehnologija (TiT) je nadaljevanje predmeta naravoslovje in tehnika. Spada 

v obvezni del predmetnika v šestem, sedmem in osmem razredu. V šestem razredu sta 

predpisani dve uri tedensko, medtem ko je v ostalih dveh razredih, sedmem in osmem, 

predmetu tehnika in tehnologija namenjena le ena šolska ura tedensko, kar skupaj znaša 140 

ur v programu osnovne šole (glej Preglednica 1). [3] 

Predmet je zasnovan tako, da učenci ob opazovanju resničnega sveta odkrivajo probleme, za 

katere iščejo idejne rešitve, jih oblikujejo, si ob tem pridobivajo nova znanja in spretnosti, 

razvijajo svoje sposobnosti in oblikujejo svoj pogled na naravo in vlogo v njej. Predmet 

opredeljujejo štiri področja, ki se pri pouku prepletajo in jih učenci spoznavajo predvsem s 

svojo dejavnostjo: 

 tehnična sredstva (obdelovalna orodja in stroji, energetski pretvorniki, sistemi za prenos 

energije, gibanja, za sprejemanje, obdelavo in prenos informacij idr.),  

 tehnologija (oblikovanje, preoblikovanje, odrezovanje, spajanje, obdelava površine idr.), 

 organizacija dela (analiziranje problema, razvoj izdelka) in 

 ekonomika (vrednotenje izdelkov in dela). [8] 

Posamezna področja, na katere lahko razdelimo predmet tehnika in tehnologija, naj bi učenci 

usvajali s projektnimi nalogami. Projektno nalogo lahko razčlenimo v tri glavne faze:  

 iskanje rešitve problema in oblikovanje ideje ter predstavitev ideje, 

 izdelava tehnične in tehnološke dokumentacije, dopolnjevanje znanja, izdelava predmeta 

in ugotavljanje uporabnosti ali delovanja izdelka ali konstrukcije, 

 vrednotenje dela in rezultatov dela, izračun cene izdelka. [8] 

2.1.3 TEHNIŠKI DNEVI 

V poglavje obveznih vsebin moramo uvrstiti tudi tehniške dneve, ki po predmetniku za 

osnovne šole (Preglednica 1) spadajo med dneve dejavnosti in so s tem obvezni del 

nacionalnega kurikuluma. V prvi triadi so po predmetniku predpisani trije tehniški dnevi 
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letno, v sledečih dveh triadah pa so po predmetniku to kar štirje dnevi letno. Splošni cilji dni 

dejavnosti so: 

 utrjevanje in povezovanje znanja, pridobljenega pri posameznih predmetih in predmetnih 

področjih, 

 uporaba znanja in njegovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem, 

 medsebojno sodelovanje in odzivanje na aktualne dogodke v družbenem okolju. 

Vsebino in organizacijsko izvedbo določa posamezni šolski kurikulum (letni delovni načrt 

šole), saj področja oziroma vsebinski sklopi niso predpisani po Nacionalnem kurikulumu, 

podanih je le nekaj predlogov. Predpisani so cilji za posamezne dni dejavnosti in za tehniške 

dni jih lahko povzamemo v sledečih dveh povedih. Za tehnični problem, baziran v poznano 

okolje, naj bi učenci oblikovali rešitev, jo preverili in poskušali izboljšati obstoječe tehnične 

rešitve. Ob tem naj bi uporabljali nove informacijske tehnologije. [9] 

Koncept dni dejavnosti sta sprejela Nacionalni kurikularni svet na svoji 22. seji dne 23. junija 

1998 in Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje (SSSI) na svoji 19. seji 

dne 15. oktobra 1998. [9] 

2.2 IZBIRNI PREDMETI 

Zakon o osnovni šoli (ZOsn-UPB3) [5] v svojem 17. členu, ki govori o izbirnih predmetih, 

določa: 

»Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz 

izbirnih predmetov družboslovno-humanističnega sklopa in naravoslovno-tehničnega sklopa. 

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz posameznega sklopa. V okviru 

družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni 

pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike. 

Učenec med izbirnimi predmeti izbere tri predmete, od tega največ dva predmeta iz 

posameznega sklopa. 
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Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pa lahko učenec v 7., 8. in 9. razredu izbere le dva 

izbirna predmeta, od tega enega iz družboslovno-humanističnega in enega iz naravoslovno-

tehničnega sklopa.« [5] 
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Učenec se odloči za izbirni predmet, ki za njega postane obvezen, prav tako je tudi ocenjen. 

Za vse izbirne predmete so napisani učni načrti. Vsaka šola se odloči, katere predmete bo 

ponudila učencem kot izbirni del obveznih vsebin. V spodnji preglednici (Error! Reference 

source not found.2) je pregled izbirnih predmetov s področja tehnike za pretekla leta s 

številom šol, ki jih izvajajo. 

PREGLEDNICA 2: IZVAJANJE OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN S PODROČJA TEHNIKE PO 

LETIH 
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Iz grafičnega prikaza spodaj lahko razberemo le dva padca krivulje, in sicer leta 2007/2008 in leta 

2015/2016. Če dva rahla padca zanemarimo, se število šol, ki ponujajo predmete obveznih izbirnih 

vsebin s področja mehatronike, iz leta v leto povečuje. 
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SLIKA 1: GRAFIČNI PRIKAZ ŠOL, KI SO IZVAJALE OBVEZNE IZBIRNE VSEBIN S 

PODROČJA MEHATRONIKE PO LETIH 
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V spodnji preglednici je pregled izbirnih predmetov s področja tehnike za pretekla leta s 

številom učencev.  

PREGLEDNICA 3: ŠTEVILO UČENCEV OBVEZNIH IZBIRNIH TEHNIŠKIH PREDMETOV PO 

LETIH 
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Od začetka izvajanja predmetov je opaziti le dva rahla padca, in sicer v letih 2010/2011 in 

2015/2016. 

Iz priloženega lahko zaključimo, da z leti število šol, ki ponujajo izbirne predmete 

elektrotehnika, robotika v tehniki in elektronika z robotiko, iz leta v leto narašča, s tem pa se 

povečuje tudi interes učencev za te predmete.  

2.2.1 PROJEKTI IZ FIZIKE IN TEHNIKE 

Učenci lahko predmet projekti iz fizike in tehnike, ki spada med naravoslovno-tehnične, 

izberejo v 9. razredu osnovne šole, ker je pouk fizike v osnovni šoli dostikrat abstrakten, velik 

del učencev pa potrebuje za uspešno razmišljanje in predstavo stik s konkretno situacijo. 

Vsestranska uporaba tehnike v vsakdanjem življenju omogoča uporabo vsakomur dostopnih 

tehničnih pripomočkov za preverjanje zakonitosti fizike. Pri tem naj bi jih vodil opisani 

predmet. Kot je razvidno iz preglednice (Preglednica 2), je predmet še v povojih in se ni 

razširil na večje število šol, ki bi ga izvajale. [10] 

2.2.2 ELEKTROTEHNIKA 

Elektrotehnika je enoletni tehnični izbirni predmet, ki ga učenci lahko izberejo v 8. ali 9. 

razredu osnovne šole. [11]  

Učenci, ki se odločijo za izbirni predmet elektrotehnika, pridobivajo temeljna znanja o 

proizvodnji, prenosu in porabi električne energije. Predmet je zasnovan tako, da so učenci 

večino časa aktivni in ob lastnem delu pridejo do ugotovitev in spoznanj. Učenci pri delu 

uporabljajo priročnike in druge vire, ob konstruiranju iščejo lastne rešitve, se učijo 

organiziranosti in samostojnosti, prav tako tudi vrednotenja svojega prispevka in vrednosti 

svojih izdelkov. Posebna pozornost je namenjena varnemu delu, učenci naj bi delali z 

napetostmi do 12 V, največja dovoljena je 24 V. Predmet je vsebinsko najbolj povezan s 

predmeti naravoslovje in tehnika, tehnika in tehnologija ter fizika. [11] 

Sklopi, po katerih lahko razdelimo predmet, so sledeči:  

 električni krog in učinki električnega toka (električni krog, smer električnega toka, viri 

električne napetosti, delo in moč, električne napeljave v stanovanju), 

 pridobivanje električne energije (viri električne energije, varstvo okolja), 
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 električni stroji in naprave (elektromotor, generator, transformator). 

V specialnodidaktičnih priporočilih piše, da je najustreznejši način izvajanja pouka z dvema 

združenima urama. Pouk naj bi bil organiziran z izvajanjem celovitejših projektov, pri katerih 

imajo učenci možnost razvijanja ustvarjalnosti s tem, da učitelj ustvari pogoje, učenci pa, 

kolikor je le mogoče, samostojno najdejo pot do rešitve. [11] 

2.2.3 ROBOTIKA V TEHNIKI 

Robotika v tehniki je enoletni tehnični izbirni predmet, ki ga učenci lahko izberejo v 8. ali 9. 

razredu. [13] V ospredju predmeta je konstruiranje modelov računalniško krmiljenih strojev 

in naprav. Poudarek je na specifičnih značilnostih robotike, konstrukciji robotskih rok, 

elektronskem krmiljenju, računalniškem krmiljenju, senzorjih in povratnem delovanju na 

krmiljenje. Učenci spoznajo različna področja, v katerih ima robotika pomembno vlogo, in 

ugotavljajo prednosti računalniško vodene proizvodnje. [14] 

Predmet je razdeljen po temah: 

 pregled računalniško krmiljenih strojev in naprav, 

 računalniško krmiljenje podnožja robotske roke (ena prostorska stopnja), 

 krmiljenje s povratnim delovanjem (računalniška regulacija), 

 model robotske roke (tri prostorske stopnje), 

 modeli računalniško krmiljenih strojev in naprav, 

 dodatne vsebine (koračni motor, analogni senzorji, vloga tranzistorja, analogni izhod, 

tranzistor v vlogi stikala in zveznega krmiljenja, elektromagnetni rele). 

Prav tako kot pri predmetu elektrotehnika, je najustreznejši način izvajanja pouka z dvema 

združenima urama. Pouk naj bi bil organiziran z izvajanjem celovitejših projektov, pri katerih 

imajo učenci možnost razvijanja ustvarjalnosti s tem, da učitelj ustvari pogoje, učenci pa, 

kolikor je le mogoče, samostojno najdejo pot do rešitve. Učitelj usmerja učence in jih vodi do 

rešitve problema postopoma. Učenci iščejo rešitve za problem, dopolnjujejo znanje (učiteljeva 

razlaga, besedilna gradiva, drugi viri), ideje uresničijo z gradnjo modelov, preizkusijo njihovo 

delovanje in vrednotijo ustreznost rešitev. Gradnike elektronike se obravnava projektno, 

njihove lastnosti in uporabo učenci spoznajo ob reševanju problema. Izhodišče predmeta je v 
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resničnem svetu, ker pa je delovanje robotov prezahtevno za neposredno analizo delovanja, 

kot tudi iz varnostnih razlogov, se za ponazarjanje osnovnih sestavin realne naprave uporabi 

modele. Pri projektnem delu se učence usmerja k medsebojnemu sodelovanju in glede na to, 

da se pri projektni nalogi v večjem delu organizira delo v parih ali skupinah, je smotrno 

upoštevati različne interese učencev, tako da se ob delitvi nalog upošteva zanimanje 

posameznega učenca, ob tem pa ta ne glede na zanimanje, ki ga goji do posameznega 

področja, doseže vsaj minimalne cilje na ostalih področjih. [14] 

2.2.4 ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO 

Predmet je namenjen predvsem motivaciji učencev za nadaljnje izobraževanje na področju 

elektronike in njene uporabe. Učenje naj bi bilo zastavljeno tako, da je čim bolj aktivno in 

motivacijsko, zatorej so naloge izbrane iz vsakdanjika. Ker naj bi bilo delo eksperimentalno, 

se pri uri sestavljajo sistemi in opazuje njihovo delovanje. S tem se spodbuja kreativnost in 

kritična presoja učencev. Ob sestavljanju in predvsem opazovanju delovanja se učenci 

postopoma spoznajo s posameznimi elementi in njihovo nalogo (tranzistor, dioda, 

kondenzator, usmernik). Učenci se ob tem urijo v reševanju problemov, v veščini opazovanja 

in sklepanja. Ob opazovanju delovanja in iskanju pomanjkljivosti, predvsem pa pri iskanju 

izboljšav, nadgrajujejo svoje znanje preko sestavljanja novih, izboljšanih sistemov. [15] 

Učenci ob praktičnem delu spoznajo: 

 delovanje osnovnih elektronskih vezij, 

 digitalno in analogno izražanje podatkov, 

 fizikalne in tehnične lastnosti senzorjev,  

 osnove regulacije in vedenja procesov, 

 osnovne pojme informatike in prenašanja podatkov, 

 povezanost elektronike in robotike s fiziko in matematiko. [15] 

2.2.5 OBDELAVA GRADIV: KOVINE, LES IN UMETNE SNOVI 

V učnem načrtu za izbirne predmete obdelave gradiv (lesa, umetnih sovi in kovin) piše, da 

omogočajo učencem spoznavanje lastnosti posameznih materialov in pridobivanje praktičnih 

znanj pri uporabi orodij za njihovo obdelavo. Pri projektih so učenci aktivni in z lastnim 
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delom pridejo do ugotovitev in spoznanj, pri delu uporabljajo priročnike in druge vire, ob 

konstruiranju iščejo lastne rešitve, se učijo organiziranosti in samostojnosti, prav tako pa tudi 

vrednotenja svojega prispevka in vrednosti svojih izdelkov. Posebna pozornost je namenjena 

varnemu delu. [16] 

Z aktivnimi učnimi metodami in oblikami dela, kjer je uveljavljen projektni način dela s 

praktičnim delom, se dosega naslednje globalne cilje:  

 boljše razumevanje okolja z vidika tehničnih in tehnoloških rešitev, ki jih obdajajo, 

 usmerjanje radovednosti v iskanje, razvrščanje tehničnih in tehnoloških postopkov, 

potrebnih za izdelavo določenega predmeta, 

 kritično vrednotenje tehnične in tehnološke rešitve, 

 zbiranje tehnične naprave glede na tehnične in ekološke značilnosti, neodvisno od 

reklame, 

 iskanje boljše tehnološke rešitve v domačem in poklicnem okolju, 

 ustvarjalno sodelovanje v skupini, 

 pravilna in varna uporaba delovnih pripomočkov pri oblikovanju materialov, 

 upoštevanje ciljev skupine in hkrati različnosti posameznikov, 

 povezovanje tehničnih znanj z drugimi vedami in  

 razumevanje sveta kot celote. 

Učenci spoznavajo principe oblikovanja, načrtovanja, obdelovalne postopke, ugotavljajo 

lastnosti materialov, izbirajo ustrezna orodja in stroje. Ob obdelavi materialov se naučijo tudi 

pravilno poimenovati in varno uporabljati posamezna orodja, stroje, lepila, premaze in spojne 

elemente.  

Vsak predmet je posebej opredeljen (obdelava lesa, obdelava umetnih snovi, obdelava kovin), 

določeni so cilji in vsebine, opisane so dejavnosti, navedeni so standardi znanja (temeljni in 

minimalni) in podana so didaktična priporočila. [16] 



18 
 

Učenci lahko predmet obiskujejo eno, dve ali vsa tri leta. Vsebinsko se programi 

posameznega razreda vežejo na predmet tehnika in tehnologija in so prilagojeni otrokovim 

sposobnostim. Zajemajo poznavanje, analizo in uporabo materialov, ki jih učenec v 

predvideni starosti že lahko obdeluje. [16] 

2.2.6 TEHNIKA, DRUGA TRIADA 

Nekatere izbirne predmete lahko učenci izberejo že v drugem triletju osnovnošolskega 

izobraževanja. Ti izbirni predmeti niso obvezni, vendar ko se učenec odloči zanj, to postane 

predmet kot vsak drugi ter se zanj beleži prisotnost, dobi se tudi kakšna domača naloga in 

seveda ocena. Na tem mestu naj omenim predmet tehnika, kot neobvezni izbirni predmet.  

Pri izbirnem predmetu tehnika učenci drugega triletja poglabljajo, razširjajo in nadgrajujejo 

predmeta naravoslovje in tehnika ter tehnika in tehnologija. Predmet predstavlja načine, 

sredstva in organizacijske oblike spreminjanja narave ter učinke nanjo, kar v ustvarjalnem 

delovnem procesu pomeni preoblikovanje in oblikovanje naravnih in umetnih gradiv v novo 

obliko. Predmet je razdeljen na več tematskih sklopov: papirna gradiva, les, umetne snovi, 

konstrukcije in izbirne vsebine. [17] 

V učnem načrtu so predlagane vsebine in zapisani operativni cilji ter določeni standardi 

znanja. Podana so tudi didaktična priporočila, v katerih piše, da je pomembna maksimalna 

aktivnost učencev vse od načrtovanja, med izdelavo in do vrednotenja opravljenega dela. Ob 

celotnem delovnem procesu se učenci učijo o varnem in zdravem načinu dela, o varnih in 

zdravju neškodljivih delovnih navadah ter o varovanju svojega in zdravja drugih. Najbolje je, 

da so izdelki vezani na učenčevo okolje, da so zanimivi in da omogočajo ustvarjalni prispevek 

učenca. Delovni procesi pri tehniki zahtevajo daljši strnjen čas, zato je priporočljivo, da pouk 

poteka v združenih urah. [17] 
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3 POPOLDANSKE AKTIVNOSTI / INTERESNE 

DEJAVNOSTI V SLOVENIJI 

Pomemben del vseživljenjskega učenja so interesne dejavnosti. Organizirane so izven 

šolskega pouka kot razširjeni program šole z namenom omogočanja odkrivanja in razvijanja 

učenčevih interesov. Učence praktično uvajajo v življenje in s tem usposabljajo na koristno in 

kakovostno preživljanje prostega časa. Vsi programi so prostovoljni. Šola z izborom 

mentorjev
1
 interesnih dejavnosti pomaga pri izboru in oblikovanju programa. Financiranje 

interesnih dejavnosti, določenih po predmetniku devetletne osnovne šole, je po Zakonu o 

organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotovljeno iz sredstev državnega 

proračuna. V primeru, da šola v dogovoru z ustanoviteljico (občino) ponudi učencem večje 

število ur interesnih dejavnosti, se to obravnava kot nadstandard in v tem primeru dodatne ure 

financira občina. Del stroškov za nadstandardni program lahko krijejo tudi starši, seveda s 

soglasjem. [18] 

Letni delovni načrt posamezne osnovne šole določa program interesnih dejavnosti za tekoče 

leto, za katere se zainteresirani učenci lahko odločijo. Posamezna šola program interesnih 

dejavnosti načrtuje po svojih zmožnostih (pogoji za izvedbo, povezava z okoljem, interes 

učencev). Interesne dejavnosti so prostovoljne in za njih ni predpisanih učnih načrtov. To 

pomeni, da ni določenih standardov znanj, ki jih učenci morajo doseči, prisotnost se ne beleži, 

prav tako se v nobeni dokumentaciji ne beleži učenčev napredek – učenci za svoje delo niso 

ocenjeni. [18] 

Kot je že zgoraj navedeno, vsaka šola ponuja svoj nabor interesnih dejavnosti, zatorej je 

naštetih le nekaj primerov dejavnosti s področja tehnike, ki so se izvajale v tem šolskem letu v 

nekaterih šolah. Ustvarjanje iz papirja, ustvarjanje z lesom, izdelki za šolski bazar, začetni in 

nadaljevalni modelarski krožek, tehnični krožek, prometni krožek, fotografski krožek, lego 

krožek, robotika za najmlajše ter robotika in elektronika z robotiko so le nekatere izmed 

interesnih dejavnosti s področja tehnike, ki jih organizirajo različne šole po Sloveniji. 

V okviru krožkov se tekmovanj udeležijo predvsem uspešnejši učenci. S tem so še dodatno 

motivirani za čim bolj učinkovito in nadaljnje delo.  

                                                             
1
 Mentor interesnih dejavnosti je oseba, ki načrtuje, usmerja in evalvira potek interesnih dejavnosti. Naziv ni 

povezan z nazivom, pridobljenim pri napredovanju učiteljev. 
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3.1 DOMAČA TEKMOVANJA 

Večino tekmovanj organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS). Učenci se lahko 

udeležijo tudi raznih predavanj, ki jih organizira ta zveza. 

3.1.1 ZVEZA ZA TEHNIČNO KULTURO SLOVENIJE  

Leta 1948 je začela delovati Ljudska tehnika Slovenije, ki se je leta 1972 preimenovala v 

Zvezo organizacij za tehnično kulturo Slovenije ali ZOTKS. Danes ima zveza status društva v 

javnem interesu in se povezuje s številnimi sorodnimi organizacijami v tujini. Vizija ZOTKS 

je uperjena v ideje in znanja prihodnosti z razvijanjem mladih raziskovalcev v kreativne in 

inovativne posameznike, ki bi s svojim delovanjem prispevali k trajnostnemu razvoju, 

reševanju okoljskih problemov, ohranjanju in razvoju zdravega naravnega okolja ter 

spodbujanju visoke življenjske ravni tako posameznikov kot družbe v celoti. [19] 

Zveza za tehnično kulturo Slovenije pokriva več področij: tehnika (elektronika, robotika, 

konstruktorstvo in tehnologija obdelave materialov), kemija, biologija, logika, 

konstruktorstvo, modelarstvo, kmetijstvo in računalništvo.  

Pregled tekmovanj, ki jih je organizirala ZOTKS v šolskem letu 2015/2016, po področjih: 

 Mladi tehniki 

Tekmovanje mladih tehnikov osnovnih šol s prilagojenim programom poteka že 39 let. Na 

tekmovanju se tekmovalci pomerijo v obdelovanju različnih materialov, konstruktorstvu in 

načrtovanju. 

 Konstruktorstvo 

Sodelujoči tekmujejo v trinajstih različnih kategorijah, v katerih iščejo rešitve za male 

tehnične probleme. 

 Modelarstvo 

Na tekmovanju lahko sodelujejo učenci OŠ. Razpisane tekmovalne panoge so: letalsko 

modelarstvo, raketno modelarstvo, ladijsko modelarstvo, avtomodelarstvo, 

radiogoniometriranje.  

 Od projekta do objekta – poletna šola FGG 
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 Jesenske delavnice LEGO 

 Tehnologije in računalništvo: 

 računalniški pokal LOGO za otroke vrtca in prvega triletja OŠ, 

 z miško v svet za šole s prilagojenim programom, 

 z računalniki skozi okna za šole z nižjim izobrazbenim standardom, 

 tekmovanje iz znanja računalništva – programiranje za OŠ, 

 internet prihodnosti in internet stvari (do 18 let), 

 tekmovanje v oblikovanju oziroma pripravi sporočil in predstavitev OŠ in SŠ, 

 tekmovanje spletnih mest za OŠ in SŠ, 

 tekmovanje iz digitalne fotografije za OŠ in SŠ, 

 tekmovanje v oblikovanju besedil s programom Word in predstavite v programu 

PowerPoint za OŠ s prilagojenim programom, 

 tekmovanje v 3D programiranju, 

 tekmovanje iz robotike za OŠ in SŠ. 

Podrobnejši vpogled v tekmovanje iz robotike za OŠ:  

Tekmovalci sestavijo model računalniško krmiljene naprave, napišejo računalniški program 

zanj in ga preizkusijo. Narišejo skico modela in označijo povezave z vmesnikom. [20] 

Tekmovanje poteka po sledečem programu. Tekmovalci dobijo okviren opis lastnosti in 

delovanja za model računalniško krmiljene naprave. Sestavijo model naprave po opisanih 

stopnjah in posamezne komponente naprave povežejo z vhodno-izhodnimi funkcijami 

vmesnika. Napišejo računalniški program in ga preizkusijo. Narišejo skico modela, iz katere 

so razvidne povezave motorjev, lučk stikal in senzorjev z vmesnikom. Predvidijo možnosti 

nadgradnje modela in jih opišejo, če imajo dovolj časa, pa lahko nadgradnjo tudi izvedejo. 

Delovanje izdelka predstavijo komisiji. [20] 
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Osnova za gradnjo modela računalniško krmiljene naprave je sestavljanka (Fischer, Lego ali 

podobno), ki vsebuje dva motorčka, gradnike, ki v povezavi z motorčkoma omogočajo 

gibanje v dveh prostostnih stopnjah (recimo vrtenje in premo gibanje, premo gibaje v dveh 

dimenzijah, vrtenje okoli dveh osi), eno lučko, dve mehanski stikali, en svetlobni senzor, 

računalniški vmesnik, ki omogoča neodvisno krmiljenje dveh motorčkov (vrtenje v eno in 

drugo smer ter mirovanje), neodvisno prižiganje ene lučke ter priključitev dveh mehanskih 

stikal in enega svetlobnega senzorja. Za svetlobni senzor je potreben analogni vhod. [20] 

Orientacijski primeri nalog, ki jih lahko organizator določi za tekmovanje: zapornica na 

parkirišču, garažna vrata, robotska roka z dvema prostostnima stopnjama, dvigalo, mobilni 

robot na dveh kolesih z možnostjo vožnje naprej, nazaj in zavijanjem, sončne celice, ki se 

obračajo proti svetlobi, model viličarja, ki se vozi naprej in nazaj in omogoča tudi dviganje in 

spuščanje predmeta, in druge. [20] 

Seveda pa obstajajo tudi druga tekmovanja, ki so pod okriljem drugih organizacij. 

3.1.2 MARIBORSKI ROBOTSKI IZZIV 

Mariborski robotski izziv je tradicionalna celodnevna prireditev, ki združuje državna 

tekmovanja v robotiki za osnovnošolce, srednješolce in študente. Državno tekmovanje 

ROBObum, ki zajema ROBOsled in ROBOCupJunior, se tradicionalno izvaja skupaj z 

državnim tekmovanjem za študente in dijake RoboT. Organizator tekmovanja ROBObum je 

Inštitut za robotiko na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v 

Mariboru v sodelovanju s šolami, ki izvedejo regijska predtekmovanja. [21] 

ROBObum je odprto tekmovanje, katerega so se udeležile tudi nekatere ekipe iz bližnjih 

držav: Madžarske, Italije, Hrvaške in Slovaške. [21] 

ROBOsled je robotsko tekmovanje za osnovnošolce, kjer morajo ekipe učencev zgraditi 

mobilnega robota in z njim tekmovati v vožnji po progi, označeni s črno črto na beli podlagi. 

Učenci se pri tem seznanijo z različnimi elektronskimi in mehanskimi oziroma mehatronskimi 

komponentami. V procesu gradnje robota se naučijo tudi spajkanja elektronskih komponent, 

mehanskega sestavljanja in vrtanja. ROBOsled je tako v prvi vrsti izobraževanje na 

interdisciplinarnem področju mehatronike. Tekmovanje se v osnovni šoli navezuje na predmet 

fizika in izbirne predmete s področja tehnike. [21] 
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RoboT je tekmovanje z mobilnimi roboti v vožnji po labirintu. Udeleženci se pomerijo v 

vožnji z lastno konstruiranimi roboti po labirintu z več kot 15 m poti. Tekmovanje je 

namenjeno dijakom in študentom in se izvaja že šestnajst let. [22] 

Tekmovanje RoboCupJunior (RCJ) je namenjeno učencem osnovnih šol in dijakom srednjih 

šol ter je del svetovnega robotskega tekmovanja RoboCupJunior. Vsi roboti na tekmovanju 

RoboCupJunior morajo voziti avtonomno. Organiziranih je več disciplin: reševanje, ples, 

nogomet. Tekmovanje je ciljno naravnano: 

 spodbujanje in širjenje spoznavanja gradnje, delovanja in programiranja inteligentnih 

avtonomnih robotov med osnovnošolci in dijaki ter njihovimi učitelji, 

 pridobivanje praktičnega znanja in sposobnosti za reševanje problemov, 

 učenje postopkov projektnega dela, 

 krepitev motivacije za pridobivanje novih, poglobljenih znanj in usposabljanje za 

poklice s področja naravoslovja in tehnike, 

 popularizacija robotike in mehatronike. 

Tekmovanje se izvede v več razredih, ki se določijo z vsakoletnim razpisom tekmovanja, 

skladno z razredi tekmovanja na svetovnem robotskem tekmovanju RoboCupJunior (RCJ). V 

Sloveniji se tekmovanje RCJ deli na dva dela, in sicer za osnovnošolce RoboCupJunior OŠ in 

za srednješolce do dopolnjenega 18. leta RoboCupJunior SŠ. [23] 

Najboljše ekipe z državnih tekmovanj se pomerijo na odprtih tekmovanjih v tujini. Slovenska 

ekipa je letos na tekmovanju Avstrija Open osvojila drugo mesto v kategoriji nogomet. Le 

nekatere od najboljših ekip z državnega tekmovanja RoboCupJunior si pridobijo pravico do 

udeležbe na svetovnem tekmovanju RoboCupJunior.  

3.2 MEDNARODNA TEKMOVANJA 

Mednarodnih tekmovanj s področja robotike je veliko. V diplomskem delu je opisanih le 

nekaj. Področje robotike je vedno bolj aktualno, temu primerno se širi tudi število in obseg 

tekmovanj. Znotraj posamičnih tekmovanj je tudi vedno več kategorij. 
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3.2.1 ROBOCUP 

RoboCup je mednarodno tekmovanje iz robotike, katerega cilj je predstavitev robotike in 

umetne inteligence. Začelo se je leta 1997 na Japonskem in vsako leto poteka v drugem 

mestu. RoboCup je vodilno tekmovanje z najpestrejšo ponudbo tekmovalnih kategorij z 

inteligentnimi roboti. Glede raziskovanja in izobraževanja ga lahko uvrstimo med pomembne 

dogodke s področja tehnologije. Vsebuje interdisciplinarna znanja pri reševanju problemov 

predvsem iz robotike, umetne inteligence, informatike kot tudi mehaničnih in elektrotehničnih 

ter ostalih vsebin. Najpopularnejša kategorija je nogomet, znotraj katerega roboti igrajo v 

različnih ligah. Skozi leta izvajanja tekmovanja so se dodajale nove discipline, kot so: 

inteligentni roboti kot asistenti na reševalnih misijah (sledenje črti ob izogibanju preprek) in 

inteligentni roboti kot asistenti v gospodinjstvu in v industrijskih proizvodnjah. Letos je bila 

predstavljena nova generacija inteligentnih gospodinjskih robotov. Vizija federacije RoboCup 

je, da do leta 2050 humanoidni roboti igrajo nogometno tekmo s svetovnim prvakom in jo 

tudi zmagajo. [24] 

Tekmovalce RoboCup lahko razdelimo v dve veliki skupini RoboCup Major in 

RoboCupJunior.  
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PREGLEDNICA 4: ROBOCUP PO LETIH (ZA LETO 2015 MED PREGLEDOM VIROV 

AVTORICA NI NAŠLA PODATKA, PRAV TAKO NI ŠE ZNAN TOČEN PODATEK ZA TEKOČE 

LETO) 

 

Že 20. RoboCup se je v letošnjem letu odvijal v Leipzigu od 30. 6. 2016 do 4. 7. 2016, na 

najem pa je tekmovalo 3500 udeležencev iz več kot 45 držav. [25] 

3.2.2 ROBOCUPJUNIOR 

Tekmovanje RoboCupJunior (RCJ), ki poteka na svetovni ravni, je namenjeno učencem 

osnovnih in srednjih šol. Spodnja starostna meja ni določena, medtem ko je zgornja meja 

18 let. Dodatno se deli ob starosti 14 let v dve skupini. Mlajši (angl. primary) so do vključno 

14 let. Če katerikoli od članov ekipe dopolni do datuma tekmovanja 15 let, celotna ekipa 

tekmuje v drugi skupini (angl. secondary). Ekipa mora imeti več kot enega in največ štiri 

člane. [23] 

Trenutne kategorije, v katerih se pomerijo tekmovalne skupine:  

 nogomet, 

 reševanje, 
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 nastop (ples). 

Slovenija se je tekmovanja že udeležila. Prav tako Hrvaška. 

Tekmovanje poteka od leta 2000 v sklopu tekmovanja RoboCup. 

3.2.3 LIGA FIRST LEGO  

FIRST (angl. For Inspiration & Recognation of Science & Technology – za navdih in 

priznanje znanosti in tehnologije) je organizacija, ki jo je leta 1989, ustanovil Dean Kamen za 

pomoč mladim pri razvoju strasti za znanost, tehniko, tehnologijo in matematiko. V povezavi 

s skupino LEGO organizira tekmovanja robotov. [26] 

V ligi FIRST LEGO (FLL) je več kategorij:  

 Junior FIRST LEGO League (Jr.FLL), 6–9 let;  

 FIRST LEGO League (FLL), 9–14 let; 

 FIRST TECH Challenge (FTC), 14–18 let; 

 FIRST Robotic Competition, 14–18. 

Za ligo FIRST LEGO je vsako leto razpisana tema, na katero se navezuje vsakoletno 

tekmovanje. Glede na temo so razpisane naloge, ki jih morajo izdelani roboti opraviti. V 

spodnji preglednici (Preglednica 5) je seznam tem po letih in številu ekip. 

PREGLEDNICA 5: TEME LIGE FIRST LEGO PO LETIH [26] 

Leto Tema 
Število 

ekip 
Opis nalog 

1999 First Contact 975 

Problem je bil osredotočen okoli skupine astronavtov, ki 

so obtičali v vesoljski postaji. Naloga je vključevala 

dostavljanje kisika (penaste krogle) na različne dele 

igralnega polja. 

2000 Volcanic Panic 1540 

V izzivu so imeli roboti naloge, vezane za izbruh vulkana, 

med drugim: reševanje znanstvenika, narediti barikado za 

mesto pred vulkanskim kamenjem, vgraditev senzorjev 

plina, pridobivanje vzorcev iz zabojev. 

2001 Arctic Impact 1902 

Naloge robotov v tematskem sklopu Arktika so bile 

pridobivanje sodov z zdravili in reševanje mini figur 

znanstvenikov pred polarnimi medvedi. 
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2002 City Sights 3001 

Roboti so izvrševali naloge, kot so čiščenje kamnov z 

nogometnega terena, zbiranje strupenih sodov, dostava 

hrane, aktivacija mlina na veter, in ostale naloge, povezane 

z mestom. 

2003 Mission Mars 4331 

Navdih za temo Misija Mars je bila resnična odprava na 

Mars z raziskovalnimi roboti. Tekmujoče ekipe so morale 

oblikovati in zgraditi robote, ki so reševali probleme, kot 

sta: odstranjevanje kamenja s sončnih celic, da bi 

zagotovili osnovno oskrbo z energijo, ter zbiranje vzorcev 

prsti s puščavskih tal. 

2004 No Limits 5859 

Osrednja tematika so bili različni robotski sistemi za 

pomoč invalidom. Naloga robotov je bila pokazati, kako 

rešiti dane probleme na zadovoljiv način. 

2005 Ocean Odyssey 7501 

Izvajalci so v morski tematiki reševali naloge, kot so 

lociranje potopljene ladje, namestitev raziskovalne 

podmornice, čiščenje razlitja ladijskega tovora. 

2006 Nano Quest 8847 

Izziv je bil z uporabo nanotehnologije razviti nekaj, kar bi 

izboljšalo življenje bodisi na področju medicine, 

računalništva ali okoljske problematike. 

2007 Power Puzzle 10941 

Tema tega izziva so bili alternativni viri energije, vseboval 

pa je naloge, kot so premikanje daljnovodov in goriva ter 

sajenje dreves. 

2008 Climate Connections 13705 

Izziv je bil osnovan na preteklosti, sedanjosti in 

prihodnosti Zemljinega podnebja. Študenti so morali 

raziskati podnebni problem iz svojega okolja, najti rešitev 

in jo predstaviti. Poiskati so morali še eno območje, ki si 

deli isti problem. Naloge robotov so bile med drugim: 

premikanje žog, koles, računalnikov, postavljanje nasipov 

in podobno. 

2009 Smart Move 14725 

Osrednja tema je bil učinkovit transport. Naloge robotov 

so vključevale parkiranje, dostopanje, izogibanje oviram, 

varnost. 

2010 Body Forward 16762 

Izziv je vseboval raziskovanje najmodernejših 

biomedicinskih tehnik za odkrivanje inovativnih rešitev 

problemov, kot so: popravljanje poškodb, premagovanje 

genetskih predispozicij, maksimiranje telesnega potenciala 

z namenom srečnejšega in bolj zdravega življenja.  

2011 Food Factor 18323 

Tema je temeljila na izboljševanju kakovosti živil z 

iskanjem rešitve za preprečevanje okužbe živil. Naloge so 

vključevale odstranjevanje bakterij, dostavo hrane in 

hlajenje. 

2012 Senior Solutions 20430 
Naloga je bila najti načine, kako pomagati starejšim v 

vsakdanjem življenju z izboljšanjem kvalitete življenja. 

2013 Nature's Fury 20000 

Izziv je bil usmerjen na raziskovanje spektakularnih 

neviht, potresov, valov in drugih vremenskih katastrof. 

Ekipe so odkrivale rešitve za primere, ko se naravne 

katastrofe srečajo z življenjskim prostorom ljudi. 
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2014 
World Class – 

Learning Unleashed 
25000 

Tema je bila najti načine zbiranja znanja in učenja 

spretnosti. To vključuje učenje kakršnekoli spretnosti pri 

katerikoli starosti. 

2015 Trash Trek 29000 Naloga je bila najti boljše načine ravnanja s odpadki. 

2016 Animal Allies 28000+ 
Letos so tema živalski zavezniki. Kaj vse bi bilo mogoče, 

ko se naučimo pomagati drug drugemu? 

 

3.3 POLETNE ŠOLE 

V Sloveniji so organizirane poletne šole, raziskovalni tabori in razne delavnice pod okriljem 

Zveze za tehniško kulturo Slovenije (ZOTKS). Mladinske raziskovalne tabore in poletne šole, 

ki se jih lahko udeležijo osnovnošolci, dijaki in študentje, organizirajo že od leta 1967, 

predvsem v času poletnih počitnic. Mladini prijazna znanost je skupni naziv aktivnosti, ki so 

namenjene predvsem mladim, ki želijo več, kot jim ponujajo šolske klopi. 

Raziskovalno delo in znanstveni pristop k reševanju problemov sta temelja raziskovalnih 

taborov, medtem ko so ustvarjalne poletne šole namenjene dodatnemu usposabljanju in 

razvijanju spretnosti. Mladim je tako ponujena dodatna možnost za pridobivanje znanja in 

razvijanje lastnih sposobnosti. Z udeležbo na zgoraj omenjenih dogodkih mladi uvidijo, kako 

poteka znanstveno-raziskovalno delo, dobijo predstavo, kaj ponuja svet znanosti in tehnike, se 

učijo uporabiti svoja znanja v praksi, vadijo predstavljanje lastnih idej in izdelkov, imajo 

pomoč pri razvijanju lastnih spretnosti in potencialov, predvsem pa imajo možnost za 

kakovostno preživljanje prostega časa. 

S področja tehnike in tehnologije naj omenim naslednje dogodke tega leta:  

3.3.1 POLETNI TABOR INOVATIVNIH TEHNOLOGIJ (OD 2011) 

ZOTKS na Fakulteti za elektrotehniko UL (Univerza v Ljubljani) v sodelovanju s Fakulteto 

za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM (Univerza v Mariboru) ter Fakulteto za 

računalništvo in informatiko UL že več let organizira Poletni tabor inovativnih tehnologij. V 

tednu dni ustvarijo uporabne izdelke. Poleg poučnih in zabavnih delavnic obiščejo nekaj 

visokotehnoloških podjetij in ustanov. Letos so pripravili 18 tematskih delavnic za mlade od 

5. razreda osnovne šole do 3. letnika srednje šole. Delavnice, ki se jih lahko udeležijo 

osnovnošolci: električna vozila (s polnilno postajo na sončne celice), elektrika v človeškem 

telesu, internet prihodnosti, LEGO viharniki (LEGO Mindstorms EV3), moja prva spletna 
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stran, nikoli v temi, od elektronov do zvezd, pametni avtomobil, pirati s kamero, robotski 

vojščaki (mobilna in industrijska robotika), rumba – poglej, prisluhni in počisti (umetna 

inteligenca v avtonomnih mobilnih robotih), s tehnologijo do prvaka (vrhunski športni 

rezultati z uporabo znanosti in tehnologij za zaznavanje gibanja), sam svoj video krojač 

(video montaža), satelitski vohuni (prisluškovalna naprava), Scratchmojstri (programiranje z 

orodjem SCRATCH), sončno – brez oblačka (domača vremenska postaja), svetloba v gibanju 

(LED trak, barve in utripi po glasbi). [27] 

3.3.2 POLETNA ŠOLA »OD PROJEKTA DO OBJEKTA« 

V sklopu poletne šole sodelujoči računalniško načrtujejo objekt s sodobnimi inženirskimi 

programi, mehansko preizkusijo zasnovano konstrukcijo s fizikalnimi modeli in izvedejo 

terenske vaje z uporabo strokovne laboratorijske opreme in merilnimi instrumenti. Udeleženci 

sodelujejo pri gradnji pravega objekta ter zaključijo tabor s slavnostno otvoritvijo. [28] 

3.3.3 POLETNA ŠOLA MODELARSTVA 

Med poletno šolo so sodelujoči izdelali in preizkusili model motornega čolna za prosto vožnjo 

v cilj s podvodnim pogonom. Model je v celoti lesen in ima vgrajen elektromotor in 

nastavljivo krmilo. Izdelali so tudi ploščatega deltoidnega zmaja in letalca iz papirja. [29] 

3.3.4 JESENSKE LEGO DELAVNICE 

V LEGO delavnicah so izdelovali sončne in vetrne elektrarne z gradniki lego. Elektrika je 

shranjena v akumulator električnega vozila, za katerega so iskali konstrukcijske izboljšave. 

[30] 

3.3.5 POLETNA ŠOLA ELEKTRONIKE IN ROBOTIKE 

ZOTKS je v sodelovanju z Društvom za razvoj tehniškega izobraževanja (DRTI) organizirala 

Poletno šolo robotike in Poletno šolo računalništva že leta 2009, od naslednjega leta pa 

vsakoletno Poletno šolo elektronike in robotike. Šola je potekala tudi mednarodno kot del 

evropskega projekta InFiRo, v katerem so poleg Slovenije sodelovale tudi Hrvaška, Romunija 

in Turčija. 

Tudi v letu 2016 je bila pod vodstvom dr. Slavka Kocijančiča, predsednika DRTI, 

organizirana Poletna šola elektronike in robotike, namenjena učencem predmetne stopnje 

osnovnih šol, ki jih zanima omenjeno področje. Udeleženci so se lahko prijavili v 3 različne 

delavnice: 
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 delavnica iz robotike (osnovna raven)  

Udeleženci so se seznanili s prvimi koraki v računalniškem programiranju robotov v 

programskih okoljih Visual Basic in Bascom za mikrokrmilnike AVR. Sestavljali so 

robote in modele naprav oz. mehanizmov po lastni zamisli ter se tako seznanili s 

temeljnimi principi delovanja strojev in mehanizmov, obenem pa prek uporabe 

senzorjev in pogonov različnih motorjev na zanimiv način spoznali nekaj osnov 

elektrotehnike in fizikalnih osnov delovanja robotov. Zaključno delo je bila izdelava 

lastnega izdelka. 

 delavnica iz elektronike (osnovna raven) 

Izkustveno srečanje udeležencev z elektronskimi komponentami preko sestavljanja 

vezja za reševanje preprostih nalog. Udeleženci so delovanje vezij delno simulirali z 

računalniškim programom, seznanili so se s programiranim delovanjem 

mikrokrmilnikov in integriranih vezij. Poletno šolo so zaključili z lastnim projektom, 

pri katerem so vezja tudi spajkali in predstavili končni rezultat na zaključni prireditvi. 

 delavnica elektronike z robotiko (raziskovalna raven) 

Skupino so sestavljali udeleženci z izkušnjami na področju elektrotehnike in robotike 

(npr. udeležba na pretekli poletni šoli). Z vsakim od kandidatov za to skupino se je 

predhodno uskladilo področje raziskovalnega dela, v sklopu te delavnice pa je bilo še 

bolj kot pri delavnicah na osnovni ravni poudarjeno samostojno delo, pri katerem so 

mentorji večinoma v vlogi svetovalcev, usmerjevalcev. 

Šola je potekala zadnji teden v juniju, razpisana mesta pa so bila zapolnjena v manj kot 

mesecu dni, zato so organizatorji razpisali dodatna mesta. Iz tega lahko sklepamo, da je 

zainteresiranih potencialnih udeležencev iz leta v leto več. [31] 
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4 PREGLED HRVAŠKEGA UČNEGA NAČRTA 

V prvi razred osnovne šole se vpisujejo otroci, ki so v tekočem letu do 1. aprila dopolnili 6 let. 

Osnovna šola traja osem let in je razdeljena na razredni pouk za učence od prvega do četrtega 

razreda in predmetni pouk za učence od petega do osmega razreda. Šolsko leto se začne 1. 

septembra in traja do 31. avgusta. Za tekoče leto minister predpiše datum začetka in konca 

pouka, delovne dni in trajanje šolskih počitnic. Zaradi posebnosti pouk traja 180 delovnih dni. 

Po šolskem kurikulumu je določen predmetnik (glej Error! Reference source not found.) in 

učni načrti. Vzgojno-izobraževalno delo v osnovni šoli se uresničuje z obveznim in izbirnim 

delom vsebin ter dopolnilnim in dodatnim poukom za učence. [32] 

S predmetnikom je določeno število ur posameznega predmeta, izbirnih predmetov, 

dodatnega in dopolnilnega pouka, tedensko in po letih. Učni načrti obveznih in izbirnih 

predmetov iz predmetnika vsebujejo ključne komponente: opis predmeta, cilje, naloge in 

vzgojno-izobraževalne vsebine ter predpisana znanja, ki naj bi jih učenci dosegli tekom 

izobraževanja. Učni načrti so pisani po razredih in razdelani po temah. [32] 
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PREGLEDNICA 6: PREDMETNIK OSEMLETNE OSNOVNE ŠOLE NA HRVAŠKEM [32] 

 

 



33 
 

Na Hrvaškem poteka celovita kurikularna reforma, saj želijo končne rezultate izobraževanja 

izboljšati in posodobiti celoten izobraževalni sistem. S kurikularno reformo bi šolski sistem 

postal bolj podoben slovenskemu, saj je v predlogu devetletno šolanje. [33] 

4.1 OBVEZNI PREDMETI 

Obvezni del vsebin se navezuje na obvezno vključevanje otrok, starih od šest do petnajst let, v 

vzgojno-izobraževalni sistem osnovne šole. 

4.1.1 TEHNIŠKA KULTURA 

Tehniška kultura (hr. tehnička kultura) je predmet, v katerem se združujejo splošna tehnično-

tehnološka znanja in razvijajo kreacije na podlagi pridobljenih znanj iz različnih predmetov in 

področij. Pri tem se razvija aktivno sodelovanje, delovna disciplina in odgovornost učencev. 

Vsebine so razdeljene na šest tem: kultura in vzgoja, izobraževanje, usposabljanje, ustvarjanje 

tehnologije, podjetništvo ter raziskovanje in ustvarjanje. Cilj poučevanja tehniške kulture je 

zgraditi delaven, podjeten in ustvarjalen tehniško-tehnološki način razmišljanja in usposobiti 

učence za prepoznavanje in uporabo tehničnih izdelkov v življenjskem okolju. Splošna naloga 

predmeta je usmeriti učence na uporabo celotnega znanja iz tehnike in tehnologije ter 

razvijanje tehniške kulture, ki sestoji iz znanja in delovanja. Ocenjuje se, da se pri izvajanju 

predmeta tehniška kultura uporablja izključno naslednje tri delovne metode: delo učenca v 

tehničnem ugotavljanju spoznavanja vsebine s skupinskim delom, delo učenca s praktičnim 

delom na preprostih tehničnih izdelkih posamezno ali v skupini, delo učenca na projektni 

konstrukcijski nalogi v skupini ali samostojno. [32] 

4.2 IZBIRNI PREDMETI 

Izbirni predmeti so sklop ponujenih predmetov, izmed katerih učenec po lastnem izboru 

določi predmet, ki zanj postane obvezni predmet za to šolsko leto. Cilj izbirnih predmetov je 

možnost izbire v kreiranju vzgojno-izobraževalnega procesa in poglabljanje znanja in 

sposobnosti na tistem področju, za katerega učenec kaže povečano zanimanje. [32] 

Kot je razvidno iz predmetnika (Preglednica 6), učenec od petega do osmega razreda izbere 

izbirni predmet izmed tistih, ki jih ponuja šola. Tedensko sta to dve uri, letno skupaj 70 ur 

izbirnega predmeta. [32] 
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Izbirni predmeti, ki so na voljo v večini šol, so: verouk od 1. razreda osnovne šole, prvi tuj 

jezik od 1. razreda osnovne šole ter informatika od 5. do 8. razreda osnovne šole. Izbirni 

predmeti s področja tehnike se ne izvajajo na nobeni od hrvaških šol, se pa zato učenci, ki jih 

to področje zanima, lahko vključijo v razne izvenšolske dejavnosti s področja tehnike, bodisi 

klube mladih tehnikov ali krožke robotike.  

4.2.1 TEHNIŠKI IZBIRNI PREDMETI 

V hrvaškem kurikulumu piše, da so izbirni programi dopolnitev temeljnemu programu. 

Učencem se s tem omogoča spoznavanje osnov sodobne tehnike in tehnologije s posebnih 

področij in pridobivanja praktičnih znanj glede na njihove želje in sposobnosti. S tem je 

učencu omogočena izbira programov, ki so potrebni za njihovo nadaljnje šolanje in/ali bi z 

njimi osvojili koristna znanja in veščine. Učenci jih lahko izberejo na predmetni stopnji glede 

na osebni interes, seveda le, če je to v zmožnosti šole. Izbirni programi se izvajajo neprestano 

tekom šolskega leta po dve uri v tednu, kar znese 70 ur letno. Izbirni program se izvaja v 

skupini po največ 15 učencev po 2 šolski uri skupaj. Šola lahko ponudi enega ali več 

programov. Pomembno je poudariti, da se s svobodnim odločanjem za vsebine povečuje 

motivacija učencev. [32] 

Na Hrvaškem trenutno ne obstajajo izbirni predmeti s področja tehnike. Obstajajo pa klubi 

mladih tehnikov, kjer se zbirajo, izobražujejo in ustvarjajo učenci, ki jih zanimajo tehniške 

vsebine. Učenci za delo ob koncu leta niso ocenjeni. Približno 55 % hrvaških šol aktivno 

izvaja programe klubov mladih tehnikov in s tem učence pripravlja in usposablja za 

tekmovanja. Več o klubih mladih tehnikov v naslednjem poglavju o izvenšolskih dejavnostih 

s področja tehnike na Hrvaškem.  
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5 IZVENŠOLSKE DEJAVNOSTI NA HRVAŠKEM 

Izvenšolske dejavnosti so najučinkovitejša oblika preprečevanja neprimernega obnašanja, 

hkrati pa usmerijo učenca v aktivno in samostojno raziskovalno učenje. Dejavnosti so 

načeloma povezane z določenim šolskim predmetom ali pa so interdisciplinarne narave. 

Načini in metode realizacije izvenšolskih aktivnosti so pretežno praktično delo ali projektna 

naloga, raziskovalni tip vzgojno-izobraževalnega dela, terenskega pouka in/ali drugih aktivnih 

didaktično-metodičnih pristopov. Prakticiranje izvenšolskih dejavnosti je za učenca izbirno, 

torej se samostojno odloči za vključevanje, kar ohranja željo po večjem uspehu in poveča 

motivacijo za učenje v svobodnejšem učnem okolju. 

Na tem mestu je primerno omeniti tudi delo z nadarjenimi učenci, za katere je omogočeno 

individualno delo na projektih in nalogah s strokovnim vodenjem. Hrvaški šolski sistem 

nadarjenim učencem omogoča tudi vključevanje v posebne občasne vzgojno-izobraževalne 

programe znotraj same šole, obstajajo pa tudi posebne šole – glasbene, baletne, likovne in 

podobni programi, ki se občasno organizirajo kot tako imenovane poletne šole, sobotne šole, 

programi specializacije in podobno. [32] 

Tehnično področje med izvenšolskimi aktivnostmi, naštetimi v kurikulumu, je tehnična 

ustvarjalnost, ki jo lahko razdelimo na mnoge vsebine, kot so tehnične inovacije, tehnike 

modeliranja in gradnje, maketarstvo in druge. [32] 

5.1 KLUB MLADIH TEHNIKOV 

Sodelovanje v izvenšolskih dejavnostih je prostovoljno. Izvenšolske dejavnosti zajemajo 

sistematično zbiranje učencev v tehničnih sekcijah in klubih mladih tehnikov (hr. klub mladih 

tehničara). Praviloma potekajo in so organizirani v prostorih šole po preizkušenih programih 

in v sodelovanju z društvi tehniške kulture (hr. udruge tehničke kulture). Več klubov tvori 

skupnost, skupnosti se občinsko povezujejo v zveze. Najvišje nacionalno telo tehniške kulture 

na Hrvaškem je Hrvaška skupnost tehniške kulture (hr. Hrvatska zajednica tehničke kulture). 

Klubi mladih tehnikov so se začeli ustanavljati leta 1995. V klub mladih tehnikov se lahko 

včlanijo profesorji, učenci in tudi starši. Primeri nekaterih dejavnosti, ki se izvajajo v klubih 

mladih tehnikov od petega do osmega razreda: programski jezik LOGO, programski jezik 

Basic, programski jezik C (osnovni in napredni tečaj), programski jezik Pascal, 

avtomodelarska šola (začetni in nadaljevalni tečaj), mala akademija inovatorjev, program 

robotike, konstruktorstvo. [34] 
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Hrvaška robotska zveza (hr. Hrvatski robotički savez) je najvišje nacionalno telo tehniške 

kulture na področju robotike, njena dejavnost pa je pomembna za zunanje izobraževanje, 

razvoj in promocijo robotike v Republiki Hrvaški. Člani zveze so društva in inštitucije, 

katerih delo je pomembno za napredovanje robotike in tehniške kulture v Republiki Hrvaški. 

[35] 

5.2 MEDNARODNA TEKMOVANJA 

V letu 2011 se je prva ekipa mladih robotikov udeležila tekmovanja v tujini. Ko je Hrvaška 

zveza robotikov videla, da so mladi zainteresirani in uspešni na področju robotike, so se 

začela organizirati tudi domača tekmovanja. [36]  

5.3 DOMAČA TEKMOVANJA 

Domača tekmovanja, ki se jih ekipe učencev z mentorji lahko udeležijo, so tekmovanje 

mladih tehnikov, Robokup, Hrvaška liga robotikov in Robotska alka. 

5.3.1 HRVAŠKA SKUPNOST TEHNIŠKE KULTURE 

Hrvaška skupnost tehniške kulture organizira razne delavnice in tekmovanja, katerih se lahko 

učenci udeležijo: 

 tekmovanje mladih tehnikov 

Tekmovanje mladih tehnikov se letos odvija že 58. leto. Udeleženci tekmujejo najprej 

na šolski ravni, regionalno in nato še na državni ravni. Področja, v katerih se pomerijo 

tekmovalci: maketarstvo in modelarstvo (5. razred), graditeljstvo (6. razred), obdelava 

gradiva (7. razred), strojne konstrukcije (7. razred), elektrotehnika (8. razred), 

elektronika (8. razred), fotografija (5.–8. razred), radioorientacija (5.–8. razred), 

raketno modelarstvo (5.–8. razred), letalsko modelarstvo (5.–8. razred), robotsko 

reševanje žrtve (5.–8. razred). Tekmovanje sestoji iz treh delov: pisno preverjanje 

znanja ter izdelava izdelka – praktično delo in predstavitev dela. [37] 

 modelarstvo (modelarska liga)  

Modelarska liga je ekipno tekmovanje učencev s področja modelarstva/maketarstva. 

Tekmovanje je nastalo s ciljem spodbujanja učencev za izvenšolsko 

pridobivanje/zbiranje tehniških znanj in veščin, motorike, kreativnosti, inovativnosti, 
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skupinskega dela, usmeritve učencev v nadaljnje tehniško izobraževanje itd. Učenci 

tekmujejo na lokalni ravni, najboljši z lokalnih tekmovanj se udeležijo enega izmed 

osmih področnih in udeleženci z najboljšimi rezultati s področnih tekmovanj se 

udeležijo državnega tekmovanja iz modelarstva. [38] 

5.3.2 ROBOKUP 

Robokup je ekipno tekmovanje v robotiki za učence osnovnih šol s cele Hrvaške, ki poteka od 

leta 2008 zadnjo soboto v januarju. V sklopu tekmovanja obstaja tudi kategorija za najmlajše 

RoboStart (razredna stopnja in predšolski otroci). Na letošnjem tekmovanju se je pomerilo 

več kot 30 ekip s hrvaških osnovnih šol, in sicer v dveh kategorijah: električni krog ter 

konstrukcija in programska naloga. Tekmovanja se lahko udeležijo tudi ekipe iz drugih držav. 

[39] 

5.3.3 HRVAŠKA LIGA ROBOTIKOV 

Po uspešni udeležbi na tekmovanjih v tujini, mariborskega ROBObuma in tekmovanja 

RoboCup Istanbul 2011, se je izvršni odbor Hrvaškega društva za robotiko (hr. Hrvatsko 

društvo za robotiku) odločil za uvedbo podobnih tekmovanj na državni ravni. Tekmovanje 

nosi naslov Hrvaška liga robotikov (hr. Hrvatska liga robotičara – Hrvatskog društva za 

robotiku (HLR-HDR)). Cilj tekmovanj je oblikovanje ekip učencev iz različnih občin 

Republike Hrvaške, da se skozi tekmovanja usposobijo za sodelovanje na mednarodnih 

tekmovanjih, kot je RoboCupJunior. Tekmovalci so stari od osem do sedemnajst let. 

Tekmovanja so odprtega tipa, tako da se lahko prijavijo tudi ekipe iz drugih držav. [40] 

5.3.4 ROBOTSKA ALKA 

Ideja tekmovanja Robotska alka (hr. Robotička alka) je nastala ob združitvi tradicije in 

robotike. Sama ideja je stara že desetletje. S tehnologijo na novo interpretira tradicijo in v sebi 

nosi vizijo tehnološkega turnirja robotskih konjev in jahačev. Robotska alka (junior) je uvod v 

idejo. Cilj je zainteresirati mlade za robotsko viteštvo, jih preko legend uvesti v razburljiv svet 

svetlobnih naprav, kjer se domišljija pretvarja v otipljivo resničnost. [41] 

Tekmovalne ekipe po treh učencev iz osnovnih šol izberejo ime ekipe ter izdelajo po enega 

viteškega robota (alkarja) s predpisanimi dimenzijami. Izvršni sistem robota sestavljajo vozilo 

(mobilna robotska platforma), nadzorna postaja in senzorji, video sistem (ena ali več kamer z 

brezžično video povezavo do nadzorne postaje, in upravljavec kopija (z minimalno dvema 

SSG z neodvisno krmilno povezavo do nadzorne postaje). Tekmujejo roboti z enakimi 
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pogonskimi sestavi (vrsta motorja in konstrukcija koles). Izvedba obsega avtonomno in 

teleoperacijsko robotiko. Prva vključuje uporabo avtonomnih mobilnih sistemov pri dnevni 

svetlobi, sledenje črti s pomočjo infrardečega senzorja, sledenje hodniku steze z uporabo 

ultrazvočnih senzorjev ter reagiranje na zvočni signal. Teleoperacijski del vsebuje brezžični 

prenos kontrolnih podatkov nadzorne postaje do mobilnega sistema, brezžični video prenos 

podatkov (analogno-digitalni) mobilnega sistema do nadzorne postaje ter začetni trening 

ciljanja preko monitorja na sistemu z zunanjimi motnjami (teleprezentacija). Glede na to, da 

se tekmovanje praviloma izvaja zunaj, na sončni svetlobi, imajo tekmovalci pravico do treh 

poskusnih voženj za preizkušanje proge ter prilagajanje senzorjev in programa. Na robota se 

montira video sestav organizatorja, zato morajo imeti roboti univerzalno spojnico za montažo 

video sestava. Tekmovalec upravlja robota, ki se giblje z največjo hitrostjo po progi. Po 

sredini proge je zalepljen črn trak (Slika 3), ki je namenjen avtomatskemu gibanju robota 

alkarja. [41] 
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SLIKA 3: PROGA ZA ROBOTSKO ALKO 

Robot mora pridi do konca steze znotraj časovnega okvira, ki ga določi organizacijski odbor 

Robotske alke junior (v prvotni verziji je bilo to deset sekund). Robot je opremljen s kopjem 

(določena dolžina in premer), s katerim upravlja jahač (tekmovalec). Robot tekmo začne s 

spuščenim kopjem, ki se dvigne na dveh tretjinah dolžine proge. Brez ustavljanja mora alkar s 

svojim kopjem zadeti alko (obroč), ki visi na višini 20 do 30 cm. Cilj je zadeti alko v notranji 

krog, saj ta prinaša tri točke. Dva obroča alke sta povezana s tremi kraki, kot kaže spodnja 

slika (Slika 4). [41] 
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SLIKA 4: OBROČ (ALKA) PRI ROBOTSKI ALKI. Z 1, 2 IN 3 SO OZNAČENA POLJA GLEDE 

NA ŠTEVILO TOČK, KI JIH DOBI TEKMOVALEC Z ZADETKOM V POSAMEZNO POLJE. 

Ko zadane alko, se robot vrne na mesto ciljanja, spusti alko na tla in se umakne v hangar. 

Vsaka ekipa ima na voljo tri vožnje, za vsakega člana ekipe po eno. Število možnih točk je 

devet. Zmaga ekipa, ki zbere največ točk. V primeru enakega števila točk se za zmago 

potegujoči pomerijo v ponovni ekipni vožnji. [41] 

Robotska alka v Avstraliji:  

Po vrhunskih rezultatih na svetovnem prvenstvu RoboCup 2011 je Hrvaška robotska zveza 

(hr. Hrvatski robotički savez) dobila povabilo za sodelovanje na odprtem prvenstvu 

RoboCupJunior Avstralija 2015. V sklopu programa so bile organizirane delavnice, na katerih 

je hrvaška reprezentanca imela priliko seznaniti prisotne učence s svojim znanjem iz robotike 

preko predstavitve tekmovanja Robotska alka, ki se odvija na Hrvaškem. [36] 

5.3.5 PROMET (HAK) 

Tekmovanje učencev osnovnih šol v poznavanju prometnih predpisov in varnostnih pravil v 

prometu poteka vsako leto. Tekmovanje sestavljata teoretični in praktični del. V teoretičnem 

delu učenci pokažejo pisno znanje o prometnih predpisih in varnostnih pravilih, v praktičnem 

delu pa se pomerijo v vožnji kolesa po točno določenih pravilih. Sodelujejo lahko učenci, stari 

od 10 do 12 let. [42] 

5.4 DELAVNICE IN POLETNE ŠOLE 

Hrvaška skupnost tehniške kulture organizira razne delavnice in poletne šole. Vsaka članica 

zveze organizira svoje delavnice in poletne šole, ki so namenjene mladim, ki jih zanima 

področje tehnike. Na tem mestu so naštete in na kratko opisane le nekatere. 
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5.4.1 ROBOTIKA ZA NADARJENE OSNOVNOŠOLCE  

Delavnice robotike na temo izdelave robotske konstrukcije s senzorji in uvodnim delom v 

elektrotehniko in elektronike so namenjene učencem 5. in 6. razreda osnovne šole. Hrvaška 

skupnost tehniške kulture že osem let organizira ta program s ciljem omogočiti nadarjenim 

učencem petih in šestih razredov, da pridobijo praktične kompetence, popularizirati robotiko 

in avtomatiko ter s tem vzpodbuditi tudi ostale učence in mentorje k vključevanju ekip in 

posameznikov na tekmovanja s področja robotike. [43] 

5.4.2 POLETNA ŠOLA TEHNIČNIH AKTIVNOSTI 

Poletna šola tehničnih aktivnosti temelji na projektnem delu udeležencev. Lanski izziv je bila 

izdelava Robobube, avtonomnega robota, ki se premika s tremi pari nog. Izdelava Robobube 

je obsegala različna področja tehnike: modelarstvo, elektrotehniko in avtomatiko. [44] 

5.4.3 ZIMSKE DELAVNICE  

Center tehniške kulture Osijek organizira zimske delavnice s področja tehnike za 

osnovnošolce na teme: daljinski nadzor, razstavi-sestavi računalnik, konstruktorstvo, 

avtomodelarstvo, robotika (ROBOpro), primeri robotike (programska jezika LOGO in C), 

mala šola industrijske in mobilne robotike. Center tehniške kulture Osijek je zelo aktiven tudi 

v drugih letnih časih, še posebej med šolskimi počitnicami. Že 14. leto potekajo delavnice tudi 

med poletnimi počitnicami. Udeleženci se lahko udeležijo različnih delavnic. Tako so letos 

med drugim izdelali tudi model 3D tiskalnika. [45] 

5.4.4 DELAVNICA LEGO DIZAJN IN MALA ŠOLA ROBOTIKE 2015 

Center tehniške kulture Reka v času počitnic organizira različne delavnice in predavanja. Naj 

jih naštejemo nekaj: delavnica robotike; zimska, spomladanska in polenta šola s področja 

tehnike in informatike, Bodi++ (delavnice programiranja, robotike in 3D modeliranja) in še 

mnoge druge. [46] 

5.4.5 POLETNI TABOR ROBOTIKE  

V mestu Vrboska, na otoku Hvaru je od 22. do 29. avgusta 2015 v organizaciji Hrvaške 

robotske zveze potekal poletni tabor robotike. Na taboru je sodelovalo 50 mladih robotikov iz 

Varaždina, Zagreba, Splita, Supetra, Pučišća, Bola, Starega Grada, Hvara, Vrboske in Jelse. 

Udeleženci so bili razdeljeni v skupine, katerih naloge so bile prilagojene starosti, 

sposobnostim in željam. Začetniki so sestavljali različne modele konstrukcij iz sestavljank 



42 
 

Fischer. Starejši so naredili in programirali risalnik (angl. plotter), ki je z uporabo flomastrov 

različnih barv risal risbe z morskimi motivi. Umetnine, ki so nastale s pomočjo robotov so 

bile javnosti ponujene na dražbi. Udeleženci tabora so se tudi pripravljali na tekmovanje iz 

robotske alke. Na poletnem taboru so sodelovali tudi naprednejši robotiki, udeleženci 

tekmovanja RoboCup iz preteklega leta. Na taboru so se pripravljali na tekmovanje v 

Avstraliji. Javnosti so predstavili robotski nogomet. Po uvodnem delu so se udeleženci 

napotili na izdelavo robota za vožnjo skozi labirint. Zadnja dva dneva sta bila namenjena 

predstavitvi javnosti, ki je bila najbolj navdušena nad robotsko alko in dražbo risb, v katero so 

se množično vključili. [36]  
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6 INTERVJUJI IN REZULTATI 

V sklopu empiričnega dela so bili opravljeni intervjuji s tremi učitelji tehnike iz Slovenije in 

dvema učiteljema tehnike s Hrvaške. Intervjuvanci so bili ciljno izbrani. Vsi slovenski 

intervjuvanci izvajajo izbirne predmete s tehniškega področja, prav tako so mentorji učencem 

za vsaj eno izvenšolsko dejavnost s tehniškega področja. Intervjuvanki s Hrvaške sta obe 

aktivni in uspešni na področju tekmovanj osnovnošolcev iz robotike. Strukturirani intervjuji 

so priloženi v prilogi, prav tako odgovori intervjuvanih učiteljev. V pričujočem poglavju so 

razdelani odgovori intervjuvancev.  

6.1 POUČEVANJE TEHNIKE V ŠOLI 

Intervjuvanci so različnih starosti in njihove izkušnje prav tako variirajo od enega do 25 let 

izkušenj. Učitelji izvajajo pouk v skladu s cilji iz učnega načrta in učni načrt jim je v oporo. 

Skozi intervju smo izvedeli, da se učnih ciljev držijo, lahko rečemo, v popolnosti, če pa jim 

ostane kaj časa, ga porabijo za vsebine, ki učence še posebej zanimajo. Vsi učitelji so mnenja, 

da je ur, namenjenih tehniki, premalo. Še posebej slovenski učitelji niso zadovoljni z 

dejstvom, da tehnika v zadnjem letu osnovnega šolanja ni obvezni predmet.  

6.1.1 PREDLOGI ZA PRENOVO UČNEGA NAČRTA 

Predlog enega učitelja je, da bi z razredne stopnje odstranil vsebine o lesu, saj gre večinoma 

za zlaganje in lepljenje, ter prenesli vsebine papirja iz 6. razreda na razredno stopnjo. Tako bi 

lahko prenesli tudi tematiko profilov in z njimi povezane konstrukcijske naloge (npr. izdelava 

papirnatega mostu, ki zdrži 2 kg), kar bi zagotovo motiviralo tudi boljše učence, hkrati pa bi 

bile te naloge lahko izvedljive. Z urami v 9. razredu bi v obliki samostojnih projektov učencev 

lahko izvedli sintezo znanj o gradivih (les, umetne snovi in kovine) ter jih dopolnili s 

preprostimi elektronskimi komponentami (upor, dioda, lučke, magneti, elektromagneti, morda 

še kondenzator in tranzistor), s čimer bi učenci pridobili praktična znanja za razumevanje 

fizikalnih in kemijskih procesov. Po njegovem mnenju manjka tudi tematika lepil in sodobnih 

materialov (karbonska vlakna in nanotehnologija). Ostali učitelji so mnenja, da bi z vsaj eno 

uro tedensko v devetem razredu lahko obravnavali vsebine s področja elektronike in 

elektrotehnike. 

Profesorici s Hrvaške ne bi izpustili ničesar. Ena bi dodala več praktičnega dela (v 5. in 6. 

razredu več dela s konstrukcijskimi zbirkami Lego ali Fischer), več izdelave tehničnih 
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stvaritev, več vaj iz robotike in elektrotehnike. Druga bi dodala v osmi razred vsaj štiri ure 

robotike, da učenci sami sestavijo in programirajo robota (od posameznih delov do delujočega 

robota). Obe učiteljici menita, da je ur premalo, da je premalo poudarka na aktivnem delu 

učencev in premalo uporabe orodij. Največja prepreka so materialna sredstva in 

neopremljenost šol, v katerih učita, saj nimajo niti tehniške učilnice in pouk tehnike poteka v 

običajnem razredu, v katerem se poučujejo tudi ostali predmeti, da o orodjih in strojih ne 

govorimo. Ena od učiteljic bi omogočila učencem diferenciacijo.  

Zadovoljivost materialnih sredstev za doseganje ciljev iz predmetov s področja tehnike je 

odvisna od šole in njenega vodstva. Veliko je odvisno tudi od iznajdljivosti samega 

profesorja, ki predmete s področja tehnike izvaja. Povzamemo lahko, da je v slovenskih šolah 

za doseganje ciljev iz učnega načrta namenjena zadovoljiva količina materialnih sredstev, 

medtem ko na Hrvaškem pri intervjuvanih učiteljicah nimajo niti tehniške učilnice, da o 

strojih sploh ne govorimo. Za izvenšolske aktivnosti s področja tehnike pa učitelji velikokrat 

improvizirajo. Na primer za krožek robotike je prispevala delno šola, delno starši, nekaj 

potrebnega materiala so si izposodili. Ena od učiteljic je mentorica ekipi, ki se je letos uvrstila 

na svetovno prvenstvo v robotskem tekmovanju RoboCupJunior, in glede na rezultate gredo 

na svetovno prvenstvo z zelo borno opremo – imajo namreč dva delujoča robota, na katerih se 

učenci učijo in izpopolnjujejo. Potek učnih ur in splošni program, ki ga izvaja šola, je v veliki 

meri odvisen od improvizacije in iznajdljivosti mentorjev/učiteljev.  

6.2 TEHNIŠKI DNEVI 

Glede tehniških dni so se slovenski intervjuvanci strinjali, da so smiselni, je pa za dobro 

organiziran tehniški dan potrebnega veliko organizacijskega dela in priprav. Za kakovostno 

izpeljavo so potrebni ljudje, prostor in denar, česar ob varčevalnih ukrepih primanjkuje. 

Učenci so po besedah profesorjev zainteresirani in dobro motivirani za delo. Na šolah izvajajo 

tehniške dni v okviru praktičnih delavnic, ki se navezujejo na učne vsebine. Te vključujejo 

tudi oglede podjetij v bližnji okolici in sodelovanje z zunanjimi inštitucijami, s čimer učence 

tudi obveščajo o možnih poklicnih poteh. Glede kontinuiranega projektnega tedna so mnenja, 

da bi bilo organizacijsko lažje, vendar so predlagali, da bi ga bilo bolje organizirati v prvem 

polletju.  

Na Hrvaškem po nacionalnem kurikulumu ni predpisanih tehniških dni, vsaka šola določi 

dneve aktivnosti, kot je na primer dan vode. Na dnevih dejavnosti učenci šol intervjuvanih 
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profesoric izdelujejo plakate, preglednice in podobno ter temo predstavijo, obiščejo pa tudi 

lokalno podjetje. Obe sta mnenja, da pri pogojih, v katerih se nahajata, ne bi bilo smiselno 

uvesti tehniških dni, še večji nesmisel pa bi bilo glede na opremljenost podaljševanje pouka za 

dva tedna. V primeru, da so šole bolje opremljene in da bi bili učenci aktivni, se pridružujeta 

ideji.  

Vsi intervjuvanci se počutijo poklicani obveščati in usmerjati učence glede poklicnih in 

zaposlitvenih možnostih. Kot je že v prejšnjem odstavku zapisano, učence obveščajo o 

lokalnih možnostih glede zaposlitve z obiskom bližnjih podjetij ob tehniških dnevih. Nekateri 

učitelji o možnih poklicnih poteh obveščajo učence tudi ob vsaki obdelani temi posebej. Ko, 

bolj pozorni učitelji, opazijo večje zanimanje in uspešnost posameznega učenca na določenem 

področju, ga spodbujajo in usmerjajo v nadaljnje izobraževanje v tej smeri. 

6.3 IZBIRNE VSEBINE 

Vsi intervjuvani slovenski profesorji izvajajo izbirne predmete s področja tehnike. Interes učencev je 

velik in profesorji so mnenja, da so se učenci večinoma sami odločili za izbirni predmet. Ocene so pri 

izbirnih predmetih nekoliko višje kot pri rednem pouku, vendar naj bi bile realne, saj so pridobljene na 

osnovi praktičnega dela učencev. Eden od treh profesorjev je zaupal, da včasih prilagodi zahtevnost 

glede na skupino, da interes učencev ne bi upadel. Intervjuvanci soglašajo, da so izbirni predmeti 

smiselni. Glede učnih načrtov izbirnih predmetov za tehniko so učitelji mnenja, da so dobro napisani, 

da puščajo učitelju široke možnosti za izvedbo in motiviranje učencev. Eden od intervjuvancev je 

mnenja, da je učni načrt premalo zahteven. Učitelji se strinjajo, da nacionalno preverjanje znanja iz 

izbirnih predmetov ne bi bilo smiselno. Prav tako so mnenja, da bi bilo potrebno ukiniti tudi obstoječe 

nacionalno preverjanje iz obveznih vsebin. Pri izbirnih vsebinah bi profesorji spremenili število 

učencev v skupini, dostopnost materiala za pouk in opremo za izvajanje, eden od profesorjev bi 

odpravil prepoved dela z določenimi stroji (stružnica) in dodal nove materiale (epoksidne smole).  

Hrvaški profesorici sta mnenja, da bi bilo smiselno uvesti izbirne predmete s področja tehnike, če bi 

imeli zagotovljena osnovna sredstva in opremo za delo. 

6.4 IZVENŠOLSKE AKTIVNOSTI 

Na šolah, kjer poučujejo intervjuvani profesorji, so organizirane popoldanske aktivnosti s področja 

tehnike, ki jih izvajajo tudi sami, kot na primer robotika, priprave na tekmovanje RoboBum, 

RoboSled, pomoč pri ligi FIRST LEGO (FLL), modelarstvo. Za določeno izvenšolsko dejavnost je 

namenjena ena do dve uri tedensko. V večini primerov učitelji za izvenšolske dejavnosti posvetijo 

veliko več časa od predpisanega in plačanega, povprečno od 4 do 6 ur, pred tekmovanji tudi veliko 



46 
 

več. Učenci so zelo zainteresirani predvsem za robotiko, problemi so s prezasedenostjo učencev in 

usklajevanja urnika s profesorjem. Število učencev tudi hitro upade, ko pride do omembe stroškov za 

material. Od vpisanih jih na začetku včasih nekaj odpade, tisti pa, ki ostanejo, so zelo aktivni in visoko 

motivirani. S svojimi učenci se intervjuvani profesorji udeležujejo tudi tekmovanj, v večini primerov 

so učenci bolj motivirani za delo, če imajo možnost tekmovanja. Intervjuvana profesorica iz slovenske 

šole že vrsto let sodeluje pri pripravah na tekmovanja iz robotike (RoboBum) in s svojimi učenci je 

dosegla visoke uvrstitve, tudi prva mesta. Že nekaj let pa sodeluje v mednarodnem projektu FLL. Tudi 

tam so osvojili dobre rezultate. Slovenski profesorji so seznanjeni s poletnimi šolami, ki jih organizira 

ZOTKS, in nekateri od njihovih učencev so že sodelovali na poletni šoli. Nekateri od profesorjev so že 

sodelovali pri organizaciji tekmovanja s področja tehnike za osnovnošolce (FLL in Mladi tehniki). 

Tudi hrvaški profesorici izvajata izvenšolske dejavnosti s področja tehnike, predvsem robotiko 

(priprave na RoboCupJunior), konstruktorstvo, RoboPro, tekmovanje mladih tehnikov, priprave za 

tekmovanje iz poznavanja prometa (HAK), robotsko alko. Ena od hrvaških profesoric že več let 

sodeluje s svojimi učenci na različnih tekmovanjih s področja tehnike. Obe profesorici sta s svojimi 

učenci zelo uspešni tudi v robotiki, saj so se uvrstili na svetovno prvenstvo RoboCupJunior, kar 

pomeni, da so pobrali prva mesta na državnem tekmovanju in bili izbrani s strani organizatorja 

RoboCupJunior, da se udeležijo svetovnega prvenstva.  
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7 PRIMERJAVA ŠOLSKIH IN IZVENŠOLSKIH 

TEHNIŠKIH DEJAVNOSTI V SLOVENIJI IN NA 

HRVAŠKEM 

Oglejmo si primerjavo šolskih in izvenšolskih tehničnih dejavnosti po različnih vidikih. 

7.1 PRIMERJAVA ŠOLSKIH TEHNIŠKIH DEJAVNOSTI 

Medtem ko sta v prejšnjih poglavjih razdelana sistema za vsako državo posebej, je na tem 

mestu narejena primerjava šolskih tehničnih dejavnosti.  

7.1.1 OSNOVNOŠOLSKI SISTEM 

Obvezno izobraževanje se v Sloveniji začne s 6 leti, medtem ko na Hrvaškem otroci v tej 

starosti vstopajo v malo šolo, ki je sicer obvezna za vse otroke, ki bodo v naslednjem letu 

vpisani v 1. razred, ni uvrščena v osnovnošolsko izobraževanje. V prvi razred vstopajo otroci 

na Hrvaškem leto pozneje, in sicer s sedmimi leti. Osnovna šola v Sloveniji traja leto dlje, in 

sicer devet let, medtem ko na Hrvaškem še vedno traja osem let. Tu je smiselno omeniti, da je 

v predlogu nacionalnega kurikuluma Hrvaške tudi obvezno 9-letno osnovno šolanje. Glavna 

razlika je torej ta, da osnovnošolsko izobraževanje v Sloveniji traja eno leto več. 

Kot razliko moramo omeniti tudi delitev osnovnošolskega izobraževanja. V Sloveniji so to 

triletni ciklusi (3 + 3 + 3), medtem ko se na Hrvaškem uporablja delitev na razredno in 

predmetno stopnjo (4 + 4). Tudi v Sloveniji se sicer uporablja delitev na razredno in 

predmetno stopnjo, a razredna traja od prvega do petega razreda, predmetna pa od šestega do 

devetega razreda. 

V Sloveniji so po predmetniku v zadnjem triletju obvezni izbirni predmeti, in sicer 2 uri 

tedensko (v posebnih primerih 3 ure tedensko). Vsaka šola mora po kurikulumu ponuditi vsaj 

3 predmete izbirnih vsebin z družboslovno-humanističnega področja in vsaj 3 z naravoslovno-

tehniškega področja. Šola sama določi, katere predmete bo dala učencem na razpolago. Za 

obvezne izbirne predmete so napisani učni načrti. S tehniškega področja lahko izdvojimo 

predmete obdelava gradiv (les, umetne mase in kovine), robotika, elektrotehnika, elektronika 

v robotiki ter projekti iz fizike in tehnike.  

Na hrvaškem izbirni predmeti niso del obveznih aktivnosti učencev. Obstajajo izbirni 

predmeti, vendar se ne izvaja nobeden s tehniškega področja. Večina hrvaških šol ponuja 
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naslednje izbirne predmete: verouk (od 1. razreda dalje), drugi tuj jezik (od 4. razreda dalje) 

in informatika (od 5. razreda dalje). 

7.1.2 ŠTEVILO UR PREDAVANEGA PREDMETA 

V Sloveniji se predmet tehnika in tehnologija izvaja v treh razredih – v 6. razredu po dve 

šolski uri tedensko, v 7. in 8. razredu pa le po eno učno uro na teden, kar skupno nanese 140 

ur v osnovni šoli (glej predmetnik: Preglednica 1). 

Na Hrvaškem se predmet tehniška kultura izvaja na predmetni stopnji od petega do osmega 

razreda po eno uro tedensko, kar skupno znaša 140 ur v programu osnovnošolskega 

izobraževanja (glej predmetnik: Preglednica 6). 

Iz sledečega lahko zaključimo, da je število obveznih ur šolskih tehniških dejavnosti v obeh 

državah enako.  

Tu bi bilo smiselno omeniti, da se v slovenski devetletni osnovni šoli v 4. in 5. razredu izvaja 

tudi predmet naravoslovje in tehnika v obsegu treh ur tedensko, kjer je tretjina ur namenjena 

tehniki. Tretjina ur bi bila ena ura tedensko, kar pomeni dodatnih 70 ur s tehniškega področja 

v celotnem osnovnošolskem izobraževanju. S tega vidika se učenci slovenskih šol spoznajo s 

tehniškimi vsebinami tudi pred tako imenovano predmetno stopnjo. Če upoštevamo tudi 

razredno stopnjo osnovnošolskega izobraževanja, lahko zaključimo, da je Slovenija v 

prednosti glede obveznih ur s področja tehnike v obveznem izobraževanju. Ne smemo pa 

pozabiti tehničnih dni, ki spadajo v obvezne vsebine. Ker pa za tehniške dneve ni predpisanih 

dejavnosti niti podanih vsebin, je kvaliteta tehničnih dni odvisna predvsem od organizatorjev.  
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7.1.3 PRIMERJAVA UČNIH NAČRTOV 

V spodnji preglednici je podana strnjena primerjava učnih načrtov obeh držav po vsebinskih 

sklopih. 

PREGLEDNICA 7: STRNJENA PRIMERJAVA UČNIH NAČRTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH 

ZA SLOVENIJO IN HRVAŠKO 

SLOVENIJA HRVAŠKA 

ČLOVEK IN USTVARJANJE 

Učenci se spoznajo s pravilnim ravnanjem v 

tehnični delavnici, organizacijo in 

vzdrževanjem delovnega prostora skozi 

celotno izvajanje predmeta. Velik pomen je 

na varnosti pri delu. Vpliv tehnike na okolje, 

varčevanje z gradivi in energijo, uporaba 

sekundarnih gradiv. Delo kot organiziran 

proces z osnovami delitve dela. Poznavanje 

podjetij in obrtnikov v domačem okolju. 

Učenci spoznajo življenjska okolja in 

njihove lastnosti ter vlogo tehnike v njih. 

Učenci se spoznajo s standardiziranim in 

organiziranim delom. Spoznavanje interesa 

za izobraževanje in delo na tehniško-

tehnološkem področju. 

DOKUMENTACIJA 

Učenci berejo izdelano tehnično in 

tehnološko dokumentacijo. Samostojno 

izražajo zamisli, zato je poudarek na risanju 

skic. Uporabljajo ročna in računalniška 

grafična orodja za predstavitev predmetov in 

teles v pravokotni in izometrični projekciji, 

kar zajema tudi kotiranje. 

Poznajo orodja in norme pri tehničnem 

risanju. Risanje, kotiranje geometrijskih 

teles. Predstavitev predmetov in teles v 

pravokotni in izometrični projekciji. Risanje 

shem električnih sklopov. Uporaba 

simbolov in kotiranje v gradbeništvu. 

GRADIVA IN OBDELAVE (TEHNOLOGIJA) 
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Papirna gradiva, les, umetne mase in kovine. 

Učenci spoznavajo lastnosti z 

eksperimentiranjem, poustvarjanjem in ob 

izdelavi predmetov, kjer spoznajo tudi 

orodja in stroje za obdelavo. 

Papirna gradiva, les, umetne mase in 

kovine. Učenci spoznajo vrste, lastnosti, 

postopke obdelave ter uporabo posameznih 

gradiv.  

TEHNIČNA SREDSTVA 

Učenci spoznajo osnovne elemente naprav in 

strojev (vzvod, členek, ročica, ležaj, gonila) 

ob proučevanju tehničnih predmetov. 

Osnovno znanje o električnem krogu 

pomaga učencem razumeti delovanje 

električnih naprav. Spoznajo vsakdanje 

primere računalniško krmiljenih naprav. 

Utemeljijo zahteve po motorjih. Učenci 

proučujejo gonila in na podlagi ugotovitev 

gradijo modele. 

Učenci spoznajo osnovne elemente naprav 

in strojev ter njihovo delovanje. Izdelajo 

enostaven električni sklop. Spoznajo 

električno napeljavo v hiši, hladilnik, 

električni grelec vode in električne elemente 

v avtomobilu. Izdelovanje in upravljanje 

robota. 

RAČUNALNIK IN KRMILJENJE, RAČUNALNIŠKO PODPRTA PROIZVODNJA 

(INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA) 

Učenci pridobijo osnovna znanja in 

sposobnosti za delo z računalnikom. 

Uporaba računalnika kot pripomočka za delo 

(CAD, Kalkulacije). Izdelava tehnične in 

tehnološke dokumentacije (CAD). Učenje z 

didaktičnimi programi. Računalnik pri 

krmiljenju naprav CAD/CAM. 

Učenci spoznajo osnovne dele računalnika 

in njegovo delovanje. Uporabljajo programe 

za oblikovanje besedil, preglednic in 

izdelovanje predstavitev. Uporaba interneta, 

pisanje elektronske pošte. 

PROMET 
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Učenci obnovijo pravila ravnanja na poti v 

šolo in domov. Poudarek je na varnostni 

opremi kolesa. Proučijo električne kroge na 

kolesu. Spoznajo principe delovanja kolesa, 

kolesa z motorjem ter gonila na kolesu. 

Spoznajo prometni kodeks. 

Učenci obnovijo pravila ravnanja na poti v 

šolo in domov. Prepoznajo znake in vedo, 

kako se obnašati v skladu s prometnim 

predpisi. 

ENERGETIKA 

Ni posebnega sklopa, vendar lahko najdemo 

določene cilje iz drugih sklopov, ki 

pokrivajo to področje. Učenci spoznajo 

obnovljive in neobnovljive vire energije. 

Spoznajo tudi generator. 

Učenci spoznajo delo in energijo. 

Izkoriščanje vodne energije in toplotne 

energije – hidroelektrarne in 

termoelektrarne. Obrazložitev uporabe 

transformatorja. 

EKONOMIKA 

Učenci spoznajo razvojni, proizvodni in 

prodajni ciklus predmeta ter osnovne 

elemente za izračun vrednosti izdelka in 

določitev cene. Vidijo vpliv posameznega 

elementa na višino cene. 

 

 

Primerjava učnih načrtov je narejena na podlagi primerjav vsebinskih sklopov. Slovenski učni 

načrt je razdeljen na sklope, podobno lahko razdelimo tudi hrvaški učni načrt.  

V zgornji tabeli lahko najdemo veliko podobnosti. Glede na delitev na tematske sklope v 

slovenskem učnem načrtu manjka energetika, pri hrvaškem učnem načrtu pa pogrešamo 

ekonomiko.  
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V tematskem sklopu človek in ustvarjanje najdemo veliko podobnosti: vloga tehnike, 

organizacija, spoznavanje svojih sposobnosti, spoznavanje svojih interesov, poznavanje 

podjetij in obrti v domačem okolju. 

Pri tematskemu sklopu dokumentacija je glavna razlika v uporabi programa ciciCAD, ki je v 

uporabi v slovenskih šolah, medtem ko na hrvaškem tehnično risanje v celoti izvajajo na 

klasičen način z uporabo dveh trikotnih ravnil. 

Največja razlika pri tematskem sklopu gradiva in obdelave je v izdelavi predmetov. Večina 

hrvaških šol namreč ni primerno opremljena za delo, kakršno bi si želeli tako učenci kot 

učitelji. Dodatna prepreka je v številu učencev pri pouku tehnike, saj skupine na hrvaških 

šolah niso deljene, kakor je to praksa v Slovenji (po kurikulumu je pri pouku TiT največje 

število učencev 15). Na Hrvaškem je poleg obveznega delovnega zvezka priložena mapa, v 

kateri so na pol narejeni izdelki, tako da lahko tudi učenci šol, ki niso primerno opremljene, 

dosežejo zadane cilje iz učnega načrta. 

Pri tematskem sklopu tehnična sredstva učenci hrvaških šol spoznajo električno napeljavo v 

hiši, hladilnik in električni grelec vode. Spoznajo pa tudi elemente robotike oz. izdelovanje in 

upravljanje robota, česar v slovenskem učnem načrtu ni. 

Pri sklopu informacijske tehnologije obstaja kar nekaj razlik. V slovenskem učnem načrtu pri 

pouku TiT uporaba računalnika temelji na uporabi programov v vezi z vsebinami s področja 

tehnike: uporaba programa ciciCAD za tehnično in tehnološko dokumentacijo, uporaba 

programa Kalkulacije za izračun cene izdelka ter računalnik pri krmiljenju naprav 

CAD/CAM. V hrvaškem učnem načrtu je program informacijskih tehnologij bolj splošen, saj 

se navezuje na poznavanje delov računalnika, poznavanje delovanja računalnika, oblikovanje 

besedil, preglednic in uporabe programov za predstavitve. Prav tako se pri pouku tehniške 

kulture učenci hrvaških šol spoznajo z uporabo interneta in pošiljanjem elektronskih sporočil. 

Računalnik uporabljajo tudi kot orodje za programiranje pri izdelavi robota. 

Sklop o prometu je v slovenskem učnem načrtu bolj obsežen. Večji poudarek je na temi kolo: 

varnostna oprema, električni krogi, princip delovanja in gonila. 

Na temo energetike v slovenskem učnem načrtu ne obstaja poseben sklop, vendar lahko 

izberemo določene cilje iz drugih sklopov, ki pokrivajo to področje. Učenci spoznajo 
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obnovljive in neobnovljive vire energije ter generator. V hrvaškem učnem načrtu, za razliko 

od slovenskega, učenci spoznajo delo in energijo ter transformator. 

V hrvaškem učnem načrtu sklopa o ekonomiki ni, prav tako niso zapisani posamezni cilji s 

tega področja. Po slovenskem učnem načrtu se učenci spoznajo z razvojnim, proizvodnim in 

prodajnim ciklusom predmeta, spoznajo osnovne elemente za izračun cene izdelka in njihov 

vpliv na višino cene izdelka. 

7.1.4 OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

Obvezni izbirni predmeti s področja tehnike so zastopani le v slovenskih šolah. Na Hrvaškem 

se v tem letu ni izvajal noben izbirni predmet s tehniškega področja. 

7.2 IZVENŠOLSKE TEHNIŠKE DEJAVNOSTI 

Izvenšolske dejavnosti so organizirane v vseh šolah. Kakšen izbor imajo učenci, je odvisno od 

šole same. Glede izvenšolskih dejavnosti s področja tehnike je predvsem odvisno od 

aktivnosti in motivacije učiteljev, ki so na posamezni šoli zaposleni. Koliko časa bodo učitelji 

posvetili učencem, kako so motivirani za delo, katere dejavnosti bodo organizirali in še veliko 

dejavnikov vpliva na izvajanje posameznih izvenšolskih dejavnosti. Po pregledu virov in iz 

informacij, zbranih z intervjuji, lahko zaključimo, da je interes učencev razmeroma velik. 

Tako na slovenskih kot tudi na hrvaških šolah se izvajajo naslednje izvenšolske dejavnosti: 

obdelava gradiva, konstruktorstvo, modelarstvo, tehnične inovacije, robotika, elektronika in 

podobno. Učenci so najbolj motivirani za delo, če imajo možnost tekmovanja. V obeh 

državah se učenci udeležujejo raznih tekmovanj s področja tehnike in robotike. Najboljši 

učenci so se pomerili tudi na svetovnih tekmovanjih. Tudi to leto se ekipe iz obeh držav 

pripravljajo na svetovno tekmovanje RoboCupJunior, in sicer slovenska ekipa v disciplini 

nogomet, hrvaška ekipa pa v kategoriji nastop (ples).  
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8 DISKUSIJA 

Z opravljenimi intervjuji s profesorji tehnike smo pridobili nekaj informacij o šolskih in 

izvenšolskih aktivnostih s področja tehnike v osnovnih šolah v Sloveniji in na Hrvaškem. 

Pridobili smo tudi nekaj predlogov za prenovo učnega načrta glede obveznega dela in tudi 

izbirnih predmetov.  

8.1 REALIZACIJA CILJEV 

Kaj vse smo izvedeli o šolskih in izvenšolskih tehniških aktivnostih, ki potekajo na osnovnih 

šolah v Sloveniji in na Hrvaškem, je zapisano v nadaljevanju. 

C1: Pregledati in primerjati učni načrt ter nekatere interesne dejavnosti v Sloveniji in 

na Hrvaškem. 

Učni načrti za posamezne predmete s področja tehnike v slovenskih osnovnih šolah so 

pregledani v drugem poglavju. Nekatere interesne dejavnosti, ki se izvajajo v Sloveniji, so 

opisane v tretjem poglavju. V četrtem poglavju je pregledan hrvaški učni načrt, v petem 

poglavju pa so opisane nekatere izvenšolske dejavnosti, ki se izvajajo na hrvaških šolah. 

Primerjava šolskih in izvenšolskih dejavnostih je podana v sedmem poglavju.  

C2: Podati nekaj predlogov za prenovo učnega načrta glede na analizo intervjujev. 

S pomočjo intervjujev smo med drugim dobili tudi nekaj predlogov za prenovo učnega načrta. 

Analiza intervjujev je podana v šestem poglavju, kjer so predstavljeni tudi predlogi za 

spremembe.  

8.2 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Odgovori na raziskovalna vprašanja so podani v šestem poglavju pri analizi intervjuja in v 

sedmem poglavju pri primerjavi šolskih in izvenšolskih tehniških dejavnosti v obeh državah. 

V1: V katerih elementih sta kurikuluma držav podobna in v katerih različna? 

Podobnosti in razlike so opisane v sedmem poglavju diplomskega dela v prvem podpoglavju 

primerjave šolskih tehniških dejavnosti. 

V2: V kolikšni meri učitelji izvajajo pouk v skladu s cilji iz učnega načrta? 
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V kolikšni meri se učitelji držijo učnega načrta oz. izvajajo pouk v skladu s cilji iz učnega 

načrta, je zapisano v analizi intervjujev v šestem poglavju. 

V3: V kolikšni meri so zagotovljena materialna sredstva za izvajanje šolskih in 

izvenšolskih tehniških dejavnosti v Sloveniji? 

Na vprašanje, v kolikšni meri so zagotovljena sredstva za izvajanje šolskih in izvenšolskih 

tehniških dejavnosti, najdemo odgovor v analizi intervjujev v šestem poglavju. 

V4: V kolikšni meri so zagotovljena materialna sredstva za izvajanje šolskih in 

izvenšolskih tehniških dejavnosti na Hrvaškem? 

Na vprašanje, v kolikšni meri so zagotovljena sredstva za izvajanje šolskih in izvenšolskih 

tehniških dejavnosti, najdemo odgovor v analizi intervjujev v šestem poglavju. 

V5: Na kakšne načine učitelji obveščajo in usmerjajo učence glede nadaljnjega šolanja 

in o možnih poklicnih poteh? 

Informacije o načinih obveščanja in usmerjanja učencev glede nadaljnjega izobraževanja in 

možnih poklicnih poteh najdemo v analizi intervjujev v šestem poglavju. 

V6: Kakšno je mnenje učiteljev o izbirnih predmetih s področja tehnike? 

O mnenjih učiteljev glede izbirnih predmetov s področja tehnike beremo v šestem poglavju 

pri analizi intervjujev. 

V7: Kako se z leti spreminja interes učencev za izbirne predmete s področja tehnike? 

Kako se z leti spreminja interes učencev za izbirne predmete s področja tehnike je razvidno iz grafa, ki 

se nahaja v drugem podpoglavju drugega poglavja. 
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9 ZAKLJUČEK 

Vse razvitejše države dajejo vedno več poudarka tehniškemu izobraževanju mladih, saj se 

zavedajo, da je za gospodarsko stanje države pomemben tehnološki napredek in da 

potrebujejo določen odstotek temu primerno motiviranih in izobraženih državljanov. Tudi 

Slovenija in Hrvaška se počasi pomikata v tej smeri, vendar je tehniško področje, tako 

kvantitativno kot kvalitativno, še vedno premalo zastopano. 

Po opravljenih intervjujih z učitelji, ki so bili ciljno izbrani, lahko zaključimo, da so učenci 

pripravljeni delati, če le imajo primerno spodbudo in motivacijo. Večji problem je motivirati 

učitelje, da se odločijo za izvajanje omenjenih obveznih izbirnih predmetov ali izvenšolskih 

dejavnosti s področja mehatronike, čeprav se po podatkih, ki so predstavljeni v diplomskem 

delu, stanje v Sloveniji počasi izboljšuje. 

Zanimivo bi bilo napraviti raziskavo, kako motivirati učitelje za izvajanje izbirnih predmetov: 

robotike v tehniki, elektronike v robotiki in elektrotehnike in/ali izvenšolskih aktivnosti z 

omenjenih področij. 
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11 PRILOGE 

11.1  INTERVJU S SLOVENSKIMI PROFESORJI 

STRUKTURIRAN INTERVJU S SLOVENSKIMI PROFESORJI  

1. Delo/leta poučevanja tehnike 

2. Ali pouk izvajate v skladu s cilji iz učnega načrta? Vam je učni načrt v oporo ali vas 

omejuje? Koliko se držite učnega načrta? 

3. Kaj menite o številu ur, ki so po predmetniku namenjene tehniki? V zadnjem (9.) 

razredu tehnika ni obvezni predmet. Kakšno stališče imate o tem? 

4. Katere teme iz učnega načrta bi izpustili ali skrajšali? Kaj menite, katere teme bi bilo 

smiselno dodati v učni načrt? 

5. Kaj menite o učnem načrtu in na splošno o kurikulumu? Kaj bi spremenili, če bi imeli 

možnost? 

6. Ali je namenjeno dovolj materialnih sredstev za doseganje ciljev iz predmetov s 

področja tehnike bodisi za obvezni del ali izvenšolske aktivnosti? 

 

Tehniški dnevi 

7. Kako vi vidite tehniške dneve (število, obsežnost, delo, organizacija, smiselnost, 

učenčev profit …)? 

8. Kakšne tehniške dneve organizirate na vaši šoli? 

9. Na Hrvaškem so objavili predlog novega kurikuluma, v katerem se pouk podaljšuje za 

2 tedna, ki sta namenjena projektnim dnem. Od tega je en kontinuiran teden namenjen 

projektnemu tednu v drugem polletju. Ostalih 5 dni pa vsaka šola razporedi po svoje 

(lahko kot še en projektni teden, lahko kot posamični projektni dnevi). Menite, da bi 

bilo v Sloveniji smiselno uvesti kontinuiran projektni teden? 

10. Se počutite poklicani obveščati in usmerjati učence glede poklicnih – predvsem 

lokalnih – možnostih? 

 

Izbirne vsebine 

11. Ali izvajate izbirne predmete s področja tehnike? 

12. Katere predmete izvajate (elektronika, robotika, elektrotehnika, obdelava gradiv)? 

13. Koliko je vpisanih? 

14. Ali so se učenci sami odločili za izbirni predmet s področja tehnike (morda se občuti 

pritisk staršev, sošolcev)? 

15. Kako bi opisali interes učencev za izbirne predmete iz tehnike? 

16. Kakšna je povprečna ocena pri izbirnih predmetih s področja tehnike? (Kakšne so 

povprečne ocene ostalih izbirnih predmetov? Ali se vam zdi, da ocene niso realne, 

morda, da se bolj ocenjuje prisotnost in delo, ne pa rezultata …?) 

17. Kaj menite o izbirnih predmetih? So smiselni? Kako se učenci odzivajo, kako so 

motivirani za delo v primerjavi z obveznim delom in v primerjavi z izvenšolskimi 

aktivnostmi? 

18. Kaj menite o učnem načrtu za izbirne vsebine s področja tehnike? Katere vsebine bi 

bilo smiselno skrajšati/ukiniti, katere bi bile po vašem mnenju učencem bolj 

potrebne/zanimive? 

19. Ali bi bilo smiselno napraviti NPZ iz izbirnih predmetov? 
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20. Kaj bi spremenili, če bi imeli možnost? 

 

Popoldanske aktivnosti / interesne dejavnosti 

21. So na vaši šoli organizirane popoldanske aktivnosti s področja tehnike? 

22. Ali Vi izvajate kakšne popoldanske aktivnosti s področja tehnike? 

23. Koliko časa je namenjenega za določeno izvenšolsko aktivnost s področja tehnike? 

24. Koliko je zainteresiranih za omenjene aktivnosti? 

25. Kako bi opisali interes učencev pri izvenšolskih aktivnostih s področja tehnike? Kako 

so motivirani za delo – tudi v primerjavi z obveznimi in izbirnimi vsebinami? 

26. Ali se z učenci udeležujete tekmovanj s področja tehnike? Če imate izkušnje, lahko 

kaj več poveste o tekmovanjih (priprave, kvalifikacije, kategorije …)? 

27. Ali so učenci bolj motivirani, če imajo možnost tekmovanja? 

28. So bolj zainteresirani učenci seznanjeni s poletnimi šolami, ki jih organizira ZOTKS? 

29. Ste kdaj s svojimi učenci sodelovali na poletni šoli, poletnem taboru ali drugih 

delavnicah v času počitnic? 

30. Ste Vi kdaj organizirali tekmovanje ali delavnice s področja tehnike za osnovnošolce? 

31. Kaj Vi menite o interesnih dejavnostih? 

 

Imate sami kaj dodati? 

 

Hvala za Vaš čas. 

Lep pozdrav, 

Natalija 

 

11.2  ODGOVORI INTERVJUVANIH UČITELJEV TEHNIKE IZ 

SLOVENIJE 

11.2.1 S. J. 

1. Delo/leta poučevanja tehnike 

25 let 

2. Ali pouk izvajate v skladu s cilji iz učnega načrta? Vam je učni načrt v oporo ali vas 

omejuje? Koliko se držite učnega načrta? 

Pouk izvajam v skladu z predpisanim učnim načrtom in se ga tudi držim. Kljub 

vsemu pušča veliko svobode v obliki izbirnih vsebin, ki jih lahko izvajam le v 6. 

razredu, kjer je 70 planiranih ur letno. V primerjavi s 7. in 8. razredom to ni mogoče 

zaradi preobsežnega učnega načrta oziroma prej zaradi premalo planiranih ur, le 

35 na šolsko leto.  

3. Kaj menite o številu ur, ki so po predmetniku namenjene tehniki? V zadnjem (9.) 

razredu tehnika ni obvezni predmet. Kakšno stališče imate o tem? 
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Spremembe v šolskem sistemu so predmetu tehnika in tehnologija zmanjšale število 

ur za 1/3. Določene vsebine pa so hkrati prestavljene v nižje razrede osnovne šole. S 

tem se je izgubila preglednost nad delom, pa tudi kvaliteta, kljub sodelovanju po 

vertikali. Nekatera mnenja, da Slovenija ne potrebuje tehničnega in tehnološkega 

razvoja, pa našo družbo postavljajo v podrejen položaj, ob bok nerazvitim državam. 

4. Katere teme iz učnega načrta bi izpustili ali skrajšali? Kaj menite, katere teme bi bilo 

smiselno dodati v učni načrt? 

Nimamo kaj izpustiti ali skrajšati. Že tako so oklestili vsebine in ure.  

V 9. razred bi bilo dobro vrniti TiT, vsaj eno uro na teden, kjer bi obravnavali 

vsebine s področja elektronike, elektrotehnike in računalništva.  

5. Kaj menite o učnem načrtu in na splošno o kurikulumu? Kaj bi spremenili, če bi imeli 

možnost? 

Glej odgovore pri vprašanjih 1 in 4. Menim, da ni potrebno ničesar spreminjati. 

6. Ali je namenjeno dovolj materialnih sredstev za doseganje ciljev iz predmetov s 

področja tehnike bodisi za obvezni del ali izvenšolske aktivnosti? 

Problemi so z doseganjem ciljev v opremi šolskih učilnic, v številu ur za utrjevanje, 

velikosti skupin oz. številu učencev v razredih, ki se ne delijo, pri praktičnem delu je 

čutiti potrebo po sodelovanju s pomočnikom – laborantom, ki ga pri TiT nimamo. 

Prav posebno delo zahteva tudi delo z učenci, ki imajo dodatno strokovno pomoč, in 

z učenci Romi. Takšnih učencev je v nekaterih skupinah tudi štiri do pet. Velika 

odgovornost je predvsem varnost pri delu.  

 

Tehniški dnevi 

7. Kako vi vidite tehniške dneve (število, obsežnost, delo, organizacija, smiselnost, 

učenčev profit …)? 

Tehniških dni je po načrtu za učence od 6. do 9. razreda skupaj 16. Vse organizirava 

učiteljici TiT. Če želiva, da so kvalitetno izpeljani, je s samo organizacijo veliko 

dela. Kar nama predstavlja dodatno obremenitev. To delo se ne šteje k učni obvezi in 

se s tem počutiva v neenakovrednem položaju z nekaterimi drugimi učitelji na šoli. 

Kadar je tehniški dan zasnovan na praktičnem delu, je zelo težko pridobiti učitelje za 

sodelovanje. 

Bolje bi bilo, da bi učenci imeli več ur tehnike in tehnologije od 6. do 9. razreda. Na 

splošno je interes učencev za tehniške dni velik, predvsem ker vedo, da se bo delalo 

praktično, da se bo nekaj novega dogajalo, da bodo šli na kakšne oglede ter da ne 

bo spraševanja in ocenjevanja. 

8. Kakšne tehniške dneve organizirate na vaši šoli? 

Tehniške dneve organiziramo večinoma na šoli v okviru praktičnih delavnic, 

projektov, ki se po razredih navezujejo na učne vsebine. Te vključujejo tudi oglede 

podjetij v naši okolici in obisk tehniškega muzeja Bistra v času dni elektrotehnike. 
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Na primer: projektni tehniški dan, ki sem ga organizirala z medpredmetno povezavo 

po vertikali in horizontali je na temo MERJENJE, kjer si učenci sami izberejo po dve 

do tri delavnice. Vsi učitelji na šoli so praktično vpeti v ta TD.  

9. Na Hrvaškem so objavili predlog novega kurikuluma, v katerem se pouk podaljšuje za 

2 tedna, ki sta namenjena projektnim dnem. Od tega je en kontinuiran teden namenjen 

projektnemu tednu v drugem polletju. Ostalih 5 dni pa vsaka šola razporedi po svoje 

(lahko kot še en projektni teden, lahko kot posamični projektni dnevi). Menite, da bi 

bilo v Sloveniji smiselno uvesti kontinuiran projektni teden? 

Se mi zdi, da je s stališča organizacije pouka na šoli to velik problem. Učitelji so 

potrebni za spremstva, delavnice in podobno. Število učiteljev je omejeno in bi bilo 

težko vse skupaj uskladiti. Hkrati so že zdaj logistične težave z avtobusi ob koncih 

šolskega leta zaradi zasedenosti prevoznikov z izleti. Tudi različni dogodki, na katere 

peljemo otroke, se ne dogajajo vsi v enem tednu.  

Na naši šoli se kontinuirano odvijajo dnevi dejavnosti v tednu otroka, to je v prvem 

tednu oktobra. 

10. Se počutite poklicani obveščati in usmerjati učence glede poklicnih – predvsem 

lokalnih – možnostih? 

Da. Pri pouku vključujemo poklice in sposobnosti v okviru učnih vsebin. Učence 7. 

razredov vključujemo v obisk različnih podjetij in tovarn s področja tehnologij lesa 

in umetnih snovi. Priložnost si imamo v domačem okolju ogledati podjetja, ki se 

ukvarjajo z razvojem in proizvodnjo elektronskih modulov ter elektromehanskih 

elementov za elektronsko industrijo. Povabimo na šolo poklicne in srednješolske 

programe iz ožjega okoliša, ki predstavijo svoje poklice in nato izvedejo še delavnice 

s področja izdelave izdelka iz lesa, gradbeništva in računalništva. Z učenci 9. 

razredov pa obiskujemo srednje šolske centre (Krško in Novo mesto), kjer spoznajo 

poklice preko praktičnih delavnic (mehatronik, strojnik, lesar, gradbenik …).  

 

Izbirne vsebine 

11. Ali izvajate izbirne predmete s področja tehnike? 

Da. Na naši šoli sva dve učiteljici za TiT. Izbirne predmete s področja TiT izvajam 

sama. Vsako leto imam najmanj tri skupine obdelave gradiv – les, umetne snovi in 

kovine ter eno skupino robotike v tehniki. Pred dvema letoma sem izvajala tudi IP 

elektrotehnika ter risanje v geometriji in tehniki.  

12. Katere predmete izvajate (elektronika, robotika, elektrotehnika, obdelava gradiv)? 

Izbirni predmeti so po učnih načrtih dobro zastavljeni. Interes učencev je dokaj 

velik. Problem je, ker učitelji tehnike in tehnologije ne moremo ponuditi učencem 

toliko predmetov, kot bi učitelji to želeli, saj se z večjim številom ponujenih 

predmetov TiT učenci razpršijo. Na koncu se odloča o izbirnih predmetih med vsemi 

predmeti, ki jih ponuja šola. Tisti izbirni predmeti, ki imajo majhno število 

prijavljenih učencev se ne realizirajo. Interes pri učencih za IP TiT bi bil večji, če 

starši nekaterih učencev ne bi menili, da so predmeti s področja športa bolj 

pomembni.  
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Neobveznega izbirnega predmeta (NIP) nimamo ponujenega ravno zaradi 

razpršenosti učencev. Med NIP imamo na naši šoli ponujen šport, računalništvo in 

tuji jezik.  

13. Koliko je vpisanih? 

Od 9 do 24 učencev. 

14. Ali so se učenci sami odločili za izbirni predmet s področja tehnike (morda se občuti 

pritisk staršev, sošolcev)? 

Včasih se čuti pritisk staršev ali sošolcev. 

15. Kako bi opisali interes učencev za izbirne predmete iz tehnike? 

Interes je velik. 

16. Kakšna je povprečna ocena pri izbirnih predmetih s področja tehnike? (Kakšne so 

povprečne ocene ostalih izbirnih predmetov? Ali se vam zdi, da ocene niso realne, 

morda, da se bolj ocenjuje prisotnost in delo, ne pa rezultata …?) 

Povprečna ocena s področja tehnike je med 3,5 in 4,5. Za druge predmete nimam 

podatkov. Ocene se mi zdijo realne, ocene so pridobljene na osnovi praktičnega dela 

učencev. Izbira izbirnega predmeta ali pa prisotnost nima, vsaj pri meni, 

nikakršnega vpliva. Učenci izberejo določen izbirni predmet glede na svoje interese, 

zato se pa tudi v glavnem potrudijo za svoje izdelke. 

17. Kaj menite o izbirnih predmetih? So smiselni? Kako se učenci odzivajo, kako so 

motivirani za delo v primerjavi z obveznim delom in v primerjavi z izvenšolskimi 

aktivnostmi? 

Učenci so zelo zainteresirani. Motivirani so že s svojimi pričakovanji, da nekaj 

ustvarjajo, raziskujejo, odkrivajo … 

18. Kaj menite o učnem načrtu za izbirne vsebine s področja tehnike? Katere vsebine bi 

bilo smiselno skrajšati/ukiniti, katere bi bile po vašem mnenju učencem bolj 

potrebne/zanimive? 

Učni načrt dopušča veliko svobode učiteljem, tako da ga ne bi spreminjala. 

19. Ali bi bilo smiselno napraviti NPZ iz izbirnih predmetov? 

Ne. 

20. Kaj bi spremenili, če bi imeli možnost? 

Opremo za pouk, število učencev v skupini, dostopnost do materiala za pouk … 

 

Popoldanske aktivnosti / interesne dejavnosti 

21. So na vaši šoli organizirane popoldanske aktivnosti s področja tehnike? 

Interesnih dejavnosti TiT trenutno na predmetni stopnji ne izvajamo, ker smo učitelji 

in učenci obremenjeni s polnim urnikom pouka in drugimi dejavnostmi na šoli (od 

pedagoških konferenc, različnih sestankov, izobraževanja do projektov idr.). V 



67 
 

okviru interesne dejavnosti bom mogoče letos razpisala delavnico za nadarjene 

učence s področja TiT. Nekoč sem izvajala fotografski krožek.  

22. Ali Vi izvajate kakšne popoldanske aktivnosti s področja tehnike? 

Priprave na tekmovanje iz znanja robotike, ROBObum-ROBOsled, priprava razstave 

tehniških izdelkov za tekoče šolsko leto. Pomoč pri FLL-ju. 

23. Koliko časa je namenjenega za določeno izvenšolsko aktivnost s področja tehnike?  

Odvisno, včasih manj do 20 ur, včasih do 35 ur. Ure niso sistematizirane. Lahko jih 

prikažem le za koriščenje ur v času počitnic. 

24. Koliko je zainteresiranih za omenjene aktivnosti? 

Nekateri učenci bi prišli z veseljem, vendar je problem s prezasedenostjo učencev pa 

tudi z uskladitvijo z urnikom učitelja. Število pa tudi hitro pade, ko pride do omembe 

stroškov za material.  

25. Kako bi opisali interes učencev pri izvenšolskih aktivnostih s področja tehnike? Kako 

so motivirani za delo – tudi v primerjavi z obveznimi in izbirnimi vsebinami? 

/ 

26. Ali se z učenci udeležujete tekmovanj s področja tehnike? Če imate izkušnje, lahko 

kaj več poveste o tekmovanjih (priprave, kvalifikacije, kategorije …)? 

Ja, že vrsto let se udeležujemo tekmovanja s področja znanja iz robotike, ROBObum. 

Učence sem pripravljala izven urnika po predhodnem dogovoru, tako da prihajajo 

nazaj v šolo v popoldanskem času ali na predure. Udeležujemo se področnega 

tekmovanja in do zdaj smo se vedno uvrstili vsaj z dvema ekipama na državno 

tekmovanje, kjer smo bili uspešni in dosegli visoke uvrstitve – tudi prva mesta.  

Z nadarjenimi učenci sem imela pred štirimi leti mednarodni projekt FLL (FIRST 

LEGO League), ki spodbuja zanimanje mladih za znanost, naravoslovje in 

tehnologijo. Na nivoju države smo bili prvi in smo se udeležili mednarodnega 

tekmovanja FLL v Nemčiji, kjer smo dosegli tretje mesto v kategoriji vrednot in 19. 

mesto v vožnji z robotom od 69 ekip iz 40 držav s celega sveta. Leto za tem smo 

ponovno dosegli odličen rezultat s FLL in odpotovali na tekmovanje v Ameriko.  

V lanskem šolskem letu (2014/2015) smo v okviru TD vse devetošolce vključili v 

evropski izobraževalni projekt Chain reaction v sodelovanju z oddelkom za fiziko in 

tehniko Pedagoške fakultete v Ljubljani.  

27. Ali so učenci bolj motivirani, če imajo možnost tekmovanja? 

So. 

28. So bolj zainteresirani učenci seznanjeni s poletnimi šolami, ki jih organizira ZOTKS? 

Ja, vendar je strošek udeležbe visok. Tako, da ponavadi šola pošlje na poletno šolo 

enega »naj naravoslovca« in mu plača stroške v celoti.  

29. Ste kdaj s svojimi učenci sodelovali na poletni šoli, poletnem taboru ali drugih 

delavnicah v času počitnic? 

Ne. 



68 
 

30. Ste Vi kdaj organizirali tekmovanje ali delavnice s področja tehnike za osnovnošolce? 

Ja. FLL in že pred nekaj časa tudi Mlade tehnike. 

31. Kaj Vi menite o interesnih dejavnostih? 

Glej odgovor 22. 

Imate sami kaj dodati? 

Vsekakor je izhodišče predmeta TiT v resničnem svetu v povezavi teorije s prakso. 

Izvajam ga večinoma s praktičnim delom na delovnih, konstrukcijskih in projektnih 

nalogah. Do rešitev pridemo postopoma od lažjega k zahtevnejšemu. Pomembna je 

organizacija, varnost, priprava delovnega okolja (sredstev, materiala …). Tudi 

bralna pismenost je pomembna za razumevanje navodil, strokovnega besedilnega 

gradiva in branje načrtov. Učimo se prek lastnih izkušenj. Učence spodbujam s 

problemskimi situacijami in vprašanji, ki jih postopoma rešujemo, da dosežemo cilj. 

Dajem prednost kakovosti pred količino in ponujam čim več razmišljanja ne 

receptov. Prizadevam si, da bodo učne vsebine pomembne, aktualne, zanimive, da 

imajo vzgojno-izobraževalno vrednost in da posredujejo socialne, doživljajske, 

delovne in stvarne izkušnje.  

11.2.2 M. G. 

1. Delo/leta poučevanja tehnike 

15 let 

2. Ali pouk izvajate v skladu s cilji iz učnega načrta? Vam je učni načrt v oporo ali vas 

omejuje? Koliko se držite učnega načrta? 

Pouk izvajam v skladu s cilji UN. Žal se ob izbiri zahtevnejšega izdelka (material iz 

gradiv, potrjenih z ministrstva) in odpadanju zaradi dni dejavnosti in NPZ (tega na 

ministrstvu niso predvideli v 35 urnem obsegu ur) večkrat zgodi, da določene 

tematike le površno predelamo. Se pa veliko naučijo iz prakse, tako da delno 

pokrijemo tudi to tematiko. 

3. Kaj menite o številu ur, ki so po predmetniku namenjene tehniki? V zadnjem (9.) 

razredu tehnika ni obvezni predmet. Kakšno stališče imate o tem? 

Vsekakor je ur premalo. Učenci radi izdelujejo izdelke in pogosto jih je potrebno 

preganjati od ure (tega problema pri matematiki ni). Finomotorika se pri 

povprečnem osnovnošolcu zelo slabo razvija, prav tako prostorska predstava, ki sta 

obe močno podprti ravno pri pouku tehnike in tehnologije. Mačehovski odnos države 

oz. ministrstva v preteklosti se že kaže tako v gospodarstvu (pogovor z direktorji 

vodilnih slovenskih podjetij), kjer težko dobijo ustrezne kvalificirane kadre, kot na 

fakultetah, kjer dobijo sicer odlične maturante, ki pa nimajo praktičnih znanj in tako 

težko sledijo strokovnim predmetom ter so v povezavi s tem kasneje težje zaposljivi. 

4. Katere teme iz učnega načrta bi izpustili ali skrajšali? Kaj menite, katere teme bi bilo 

smiselno dodati v učni načrt? 

Predvsem bi z razredne stopnje odstranil les, saj gre večinoma za zlaganje in 

lepljenje, in prenesel vsebine papirja iz 6. razreda na razredno stopnjo. Tako bi 

lahko prenesli tudi tematiko profilov in z njimi povezane konstrukcijske naloge, npr. 
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izdelava papirnatega mostu, ki zdrži 2 kg, ki bi zagotovo motiviral tudi boljše 

učence, hkrati pa bi bile lahko izvedljive. 

Z urami v 9. razredu bi v obliki samostojnih projektov učencev lahko izvedli sintezo 

znanj o gradivih (les, umetne snovi in kovine) ter jih dopolnili s preprostimi 

elektronskimi komponentami (upor, dioda, lučke, magneti, elektromagneti, morda še 

kondenzator in tranzistor), s čimer bi učenci pridobili praktična znanja za 

razumevanje fizikalnih in kemijskih procesov. 

Manjka tudi tematika lepil in sodobnih materialov (karbonska vlakna, 

nanotehnologije). 

5. Kaj menite o učnem načrtu in na splošno o kurikulumu? Kaj bi spremenili, če bi imeli 

možnost? 

Učni načrt je dober, a žal preobsežen (vse je potrebno, le premalo ur je). Predvsem 

bi bilo dobro zagotoviti zadostno število ur. 

6. Ali je namenjeno dovolj materialnih sredstev za doseganje ciljev iz predmetov s 

področja tehnike bodisi za obvezni del ali izvenšolske aktivnosti? 

K sreči je vodstvo naše šole naklonjeno tehniki in tehnologiji, za kar sem jim zelo 

hvaležen. Le tako lahko pouk poteka kvalitetno in nemoteno. 

 

Tehniški dnevi 

7. Kako vi vidite tehniške dneve (število, obsežnost, delo, organizacija, smiselnost, 

učenčev profit …)? 

So smiselni, vendar v manjšem obsegu. Jih je preveč (hkrati z naravoslovnimi, 

kulturnimi in športnimi dnevi), zaradi česar so težave tako z urami rednega pouka, z 

organizacijo pouka ter tudi organizacijo samega tehniškega dneva. Za kvalitetno 

izpeljavo so potrebni ljudje, prostor in denar, česar pa je ob vseh varčevalnih 

ukrepih čedalje manj. 

Učitelj organizator mora pripraviti program za tri (ali celo štiri) razrede hkrati, pri 

čemer mora poleg organizacije še sam izvajati eno od dejavnosti. Porabi se 

ogromno ur, časa in včasih živcev, prizna pa se le toliko pedagoških ur, kolikor je 

čas izvedbe (plus ena). S stališča vložene energije učitelja je to svojevrstni altruizem, 

v katerega te prisili sistem.  

Seveda je hkrati tu še problematika odpadlih ur pouka pri npr. matematiki ali fiziki v 

drugih razredih (7., 8. in 9.), kjer naj bi organizator poučeval tisti dan, pa tega 

seveda ne more (če ima TD s 6. razredi). 

8. Kakšne tehniške dneve organizirate na vaši šoli? 

Zelo pestre: od obiska srednjih šol, premogovnika, obiska podjetij, sodelovanja z 

zunanjimi institucijami pa do raznih delavnic in izdelovanj izdelkov v lastni režiji. 

9. Na Hrvaškem so objavili predlog novega kurikuluma, v katerem se pouk podaljšuje za 

2 tedna, ki sta namenjena projektnim dnem. Od tega je en kontinuiran teden namenjen 

projektnemu tednu v drugem polletju. Ostalih 5 dni pa vsaka šola razporedi po svoje 
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(lahko kot še en projektni teden, lahko kot posamični projektni dnevi). Menite, da bi 

bilo v Sloveniji smiselno uvesti kontinuiran projektni teden? 

Z ukinitvijo nekaterih dni dejavnosti in z ohranjanjem dni počitnic učencev, da. 

Učenci (tudi odrasli) potrebujejo tudi počitek in podaljševanje pouka je po mojem 

mnenju norost (primerjava s Francijo, kjer imajo bistveno več prostih dni 

https://www.schoolholidayseurope.eu/).  

Je pa prav, da je kak dan dejavnosti tudi čez leto, da razbije monotonost (npr. 

športni dan). 

10. Se počutite poklicani obveščati in usmerjati učence glede poklicnih – predvsem 

lokalnih – možnostih? 

To bi morala biti ena od nalog učitelja, seveda ob primerni obveščenosti in 

usmeritvah s strani vodilnih v državi. Jasne vizije in usmeritve v Sloveniji od časa 

osamosvojitve s strani vlade žal še ni bilo (jaz razen »razglabljanja« jasnih dejanj v 

to smer nisem opazil). 

 

Izbirne vsebine 

11. Ali izvajate izbirne predmete s področja tehnike? 

Da. 

12. Katere predmete izvajate (elektronika, robotika, elektrotehnika, obdelava gradiv)? 

Vse (robotiko pravzaprav sodelavec računalničar). 

13. Koliko je vpisanih? 

Zelo različno, od 7 do 20. 

14. Ali so se učenci sami odločili za izbirni predmet s področja tehnike (morda se občuti 

pritisk staršev, sošolcev)? 

Večinoma sami. 

15. Kako bi opisali interes učencev za izbirne predmete iz tehnike? 

So zelo različni (verjetno tudi motivi), večinoma je interes velik. 

16. Kakšna je povprečna ocena pri izbirnih predmetih s področja tehnike? (Kakšne so 

povprečne ocene ostalih izbirnih predmetov? Ali se vam zdi, da ocene niso realne, 

morda, da se bolj ocenjuje prisotnost in delo, ne pa rezultata …?) 

Večinoma so ocene kar dobre, seveda pa se tu pa tam pojavi tudi kaka enka 

(predvsem pri risanju načrtov, kjer motivacija eksponentno upade). Ocene so 

nekoliko višje kot pri rednem pouku, vendar so večinoma kar realne. 

17. Kaj menite o izbirnih predmetih? So smiselni? Kako se učenci odzivajo, kako so 

motivirani za delo v primerjavi z obveznim delom in v primerjavi z izvenšolskimi 

aktivnostmi? 
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Pri izbirnih predmetih so učenci večinoma motivirani. Tisti, ki so sami sebi odveč, 

pa so si odveč tudi pri izbirnih predmetih (ne samo pri tehniki). 

Učence je zaradi kopice šolskih in obšolskih obveznosti zelo težko privabiti k 

interesnim dejavnostim. So pa zato tisti bolj goreči. 

18. Kaj menite o učnem načrtu za izbirne vsebine s področja tehnike? Katere vsebine bi 

bilo smiselno skrajšati/ukiniti, katere bi bile po vašem mnenju učencem bolj 

potrebne/zanimive? 

Pohvalil bi odprtost učnih načrtov s področja tehnike, kar daje res široke možnosti 

za izvedbo in motiviranje učencev. 

19. Ali bi bilo smiselno napraviti NPZ iz izbirnih predmetov? 

V obstoječi obliki bi še redne ukinil, saj rušijo pouk ravno v času zadnjih testov in 

spraševanj rednega pouka ter zaključevanja ocen (še posebej 9. razred).  

Še posebej »neumna« je odločitev, da si učenci MORAJO v okviru pouka ogledati 

rezultate svojega dela na NPZ – interesa praktično ni, odpade pa tako potrebna ura 

matematike, fizike, tehnike …  

So pa NPZ lep pokazatelj kampanjskega dela učencev z različnimi statusi (na NPZ-

jih so rezultati večinoma slabši kot pri rednem poku). 

20. Kaj bi spremenili, če bi imeli možnost? 

NPZ-je bi prestavil na teden po ocenjevalni konferenci ali na začetek leta. Vsekakor 

pa bi jim dal težo, npr. pri vpisu ali vsaj kot oceno pri predmetu. 

 

Popoldanske aktivnosti / interesne dejavnosti 

21. So na vaši šoli organizirane popoldanske aktivnosti s področja tehnike? 

Da. 

22. Ali Vi izvajate kakšne popoldanske aktivnosti s področja tehnike? 

Da. 

23. Koliko časa je namenjenega za določeno izvenšolsko aktivnost s področja tehnike? 

2 uri tedensko. 

24. Koliko je zainteresiranih za omenjene aktivnosti? 

Niha, večinoma od 5 do 10. 

25. Kako bi opisali interes učencev pri izvenšolskih aktivnostih s področja tehnike? Kako 

so motivirani za delo – tudi v primerjavi z obveznimi in izbirnimi vsebinami? 

V začetku jih nekaj odpade, tisti pa, ki ostanejo, so zelo aktivni in visoko motivirani. 

Ti učenci so večinoma motivirani tudi pri rednem pouku. 

26. Ali se z učenci udeležujete tekmovanj s področja tehnike? Če imate izkušnje, lahko 

kaj več poveste o tekmovanjih (priprave, kvalifikacije, kategorije …)? 
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Da. Običajno povabim kar učence iz interesne dejavnosti, saj jih najbolj poznam. 

Včasih pa še koga, ki v tehniškem smislu izstopa. 

27. Ali so učenci bolj motivirani, če imajo možnost tekmovanja? 

Nekateri so. 

28. So bolj zainteresirani učenci seznanjeni s poletnimi šolami, ki jih organizira ZOTKS? 

Nisem opazil, da bi to kaj vplivalo (vsaj noben učenec še ni omenil). 

29. Ste kdaj s svojimi učenci sodelovali na poletni šoli, poletnem taboru ali drugih 

delavnicah v času počitnic? 

Sam sem sodeloval, brez moje prisotnosti pa tudi nekateri učenci. 

30. Ste Vi kdaj organizirali tekmovanje ali delavnice s področja tehnike za osnovnošolce? 

Da. Regijsko tekmovanje na šoli. Tudi delavnice sem že imel. Običajno sodelujem 

tudi v komisijah na regijskem in državnem tekmovanju. 

31. Kaj Vi menite o interesnih dejavnostih? 

So potrebne, saj jih učenci radi obiskujejo, a so ponižujoče plačane s 7 EUR/uro (v 

primerjavi s priporočenimi urnimi postavkami iz dokumenta 

https://www.gzs.si/pripone/oei8062d19150a511a9550a.pdf ali 

http://www.domzamlade.si/gradbena-dela/cene-gradbenih-del-in-storitev-po-

priporocilih-obrtne-zbornice-slovenije-ozs/). 

Imate sami kaj dodati? 

K sreči prihaja čas dopusta – dopusta imamo enako kot ostali, kar doprinašamo z 

dodatnim delom med letom, a je nekaj prednosti:  

– lahko ga koristimo,  

– je v enem kosu,  

– ko greš na dopust, je le še dopust (žal to za vodstvene in nekatere tehnične delavce 

ne velja). 

 

11.2.3 M. K. 

1. Delo/leta poučevanja tehnike 

5 

2. Ali pouk izvajate v skladu s cilji iz učnega načrta? Vam je učni načrt v oporo ali vas 

omejuje? Koliko se držite učnega načrta? 

Učitelji smo dolžni se držati učnih ciljev, če tega ne počnemo, smo v nasprotju s 

šolsko zakonodajo! Ko cilje obdelamo in če je le še dovolj časa, dodam kaj, kar jih 

posebej veseli. 

3. Kaj menite o številu ur, ki so po predmetniku namenjene tehniki? V zadnjem (9.) 

razredu tehnika ni obvezni predmet. Kakšno stališče imate o tem? 
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Katastrofa! Namesto, da bi povečali, so ure zmanjšali. Vsebina se je tudi grozno 

oklestila. 

4. Katere teme iz učnega načrta bi izpustili ali skrajšali? Kaj menite, katere teme bi bilo 

smiselno dodati v učni načrt? 

Odstranil nič. Dodal več ur elektrotehnike. 

5. Kaj menite o učnem načrtu in na splošno o kurikulumu? Kaj bi spremenili, če bi imeli 

možnost? 

/ 

6. Ali je namenjeno dovolj materialnih sredstev za doseganje ciljev iz predmetov s 

področja tehnike bodisi za obvezni del ali izvenšolske aktivnosti? 

Vsako leto improviziramo zaradi pomanjkanja materialov in orodij. In vsako leto je 

nekaj učencev, ki bi hodili k modelarskemu krožku, a ker starši nimajo denarja, šola 

pa ne financira, potem ne hodijo. 

 

Tehniški dnevi 

7. Kako vi vidite tehniške dneve (število, obsežnost, delo, organizacija, smiselnost, 

učenčev profit …)? 

Lahko bi jih bilo več, a spet je tu problem financiranja (starši), kar omejuje, kaj 

lahko počnemo oz. kam lahko gremo. 

8. Kakšne tehniške dneve organizirate na vaši šoli? 

Večinoma so usmerjeni na dogajanje okrog šole oz. ustvarjanje česa, česar pri 

pouku ne bi počeli, npr. lani 3D tisk. 

9. Na Hrvaškem so objavili predlog novega kurikuluma, v katerem se pouk podaljšuje za 

2 tedna, ki sta namenjena projektnim dnem. Od tega je en kontinuiran teden namenjen 

projektnemu tednu v drugem polletju. Ostalih 5 dni pa vsaka šola razporedi po svoje 

(lahko kot še en projektni teden, lahko kot posamični projektni dnevi). Menite, da bi 

bilo v Sloveniji smiselno uvesti kontinuiran projektni teden? 

Organizacijsko bi bilo vsekakor mnogo lažje, čeprav nekatere šole že sedaj 

poizkušamo postaviti dneve dejavnosti za vse razrede na iste datume. 

10. Se počutite poklicani obveščati in usmerjati učence glede poklicnih – predvsem 

lokalnih – možnostih? 

Vsakega učenca ali učenko, ki kaže interes in/ali nadarjenost za tehnične veščine 

usmerjam, da le-te lahko izpopolni, ter seveda tudi večkrat omenim, kateri poklici bi 

bili pravi. To se mi zdi moja dolžnost kot učitelj. 

 

Izbirne vsebine 

11. Ali izvajate izbirne predmete s področja tehnike? 
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Da 

12. Katere predmete izvajate? (elektronika, robotika, elektrotehnika, obdelava gradiv) 

Vse od tega, a ne vedno vsega v istem letu (odvisno od interesa učencev). 

13. Koliko je vpisanih? 

Šola je majhna, zato 10 do 15 učencev. 

14. Ali so se učenci sami odločili za izbirni predmet s področja tehnike (morda se občuti 

pritisk staršev, sošolcev)? 

Do zdaj, kolikor vem, vedno sami. 

15. Kako bi opisali interes učencev za izbirne predmete iz tehnike? 

Premalo interesa, ker za te predmete potrebuješ potrpljenje. 

16. Kakšna je povprečna ocena? (Kakšne so povprečne ocene ostalih izbirnih predmetov? 

Ali se vam zdi, da ocene niso realne, morda, da se bolj ocenjuje prisotnost in delo, ne 

pa rezultata …?) 

Žal, da ne upade interes, moram precej prilagajati zahtevnost glede na trenutno 

skupino, tako da so ocene večinoma med 3 in 5. 

17. Kaj menite o izbirnih predmetih? So smiselni? Kako se učenci odzivajo, kako so 

motivirani za delo v primerjavi z obveznim delom in v primerjavi z izvenšolskimi 

aktivnostmi? 

Žal marsikateri učenec misli, da je izbirni predmet kot krožek, in zato veliko energije 

gre v to, da začnejo delati resno in s tem šele lahko dobijo dobro oceno. 

18. Kaj menite o učnem načrtu za izbirne vsebine s področja tehnike? 

Premalo je zahteven. 

19. Ali bi bilo smiselno napraviti NPZ iz izbirnih predmetov? 

NPZ JE TREBA UKINITI! 

20. Kaj bi spremenili, če bi imeli možnost? 

Odpravil prepoved dela z določenimi stroji (stružnica …) ter novimi materiali 

(epoksidne smole …). 

 

Popoldanske aktivnosti / interesne dejavnosti 

21. So na šoli organizirane popoldanske aktivnosti s področja tehnike? 

Da, modelarstvo. 

22. Ali izvajate kakšne popoldanske aktivnosti s področja tehnike? 

Da, modelarstvo. 

23. Koliko časa je namenjenega za določeno izvenšolsko aktivnost? 



75 
 

1 h tedensko plačana (izvajam pa 4–6 h tedensko prostovoljno). 

24. Koliko je zainteresiranih? 

Žal samo 3–5 letno. 

25. Kako bi opisali interes učencev pri izvenšolskih aktivnostih s področja tehnike? 

Radi delajo in če bi več staršev to podpiralo (deklice) ter da bi lahko več financirali, 

bi jih bilo mnogo več. 

26. Kako so motivirani za delo? 

V začetku je motivacija velika, žal s časom, ko ugotovijo, da je za želen cilj, treba 

vložiti precej dela in predvsem potrpljenja, ta motivacija izgine. 

27. Ali se z učenci udeležujete tekmovanj s področja tehnike? Če da, katerih? 

Ker sem menja, da mora biti model, s katerim tekmuje učenec, izdelek učenca in ne 

mentorja (še manj pa kupljena igrača), gremo na tekmovanje le, če so končali 

pravočasno. Žal zaradi tega se tudi zadnji dve leti nismo udeležili. 

28. So učenci bolj motivirani, če imajo možnost tekmovanja? 

Prvo vprašanje, ko jim to povem: »Kakšne pa so nagrade?« Ko izvedo, pa: »Kako 

bedno. Vsaj kak telefon bi lahko bil. :( « Tako da, ne, niso bolj motivirani zaradi 

tekmovanj. 

29. So bolj zainteresirani učenci seznanjeni s poletnimi šolami, ki jih organizira ZOTKS? 

Seveda so. Takoj ko izvem za kakršne koli delavnice (ZOTKS, FRI …), jih razobesim 

pred učilnico, posameznikom pa dodatno omenim. 

30. Ste kdaj s svojimi učenci sodelovali na poletni šoli, poletnem taboru ali drugih 

delavnicah v času počitnic? 

S svojimi ne, sem pa bil že mentor na ZOTKS taboru. 

31. Ste Vi kdaj organizirali tekmovanje ali delavnice s področja tehnike za osnovnošolce? 

Žal še ne. Če mi časovno čez poletje znese, pa bom mogoče že za naslednje leto 

razpisal nekaj, česar pri nas še ni. 

32. Kaj Vi menite o interesnih dejavnostih? 

Za učence, ki imajo interes, so to odličen vir novih znanj in mi je žalostno slišati, da 

se zmanjšuje število učiteljev, ki le-te izvajajo. 

Imate sami kaj dodati? 

Če bo kdor koli spet spreminjal učni načrt za omenjene tri IP ter rač. IP/NIP, naj 

prosim na lastni koži najprej okusi, kako je poučevati, ko imaš v razredu učence s 

prilagoditvami, saj tudi take zelo zanima obravnavana vsebina, a kaj ko je zaradi 

njihovih sposobnostih doseganje minimalnih znanj na koncu mučno zanje, za učitelja 

ter tudi ostali učenci zaradi tega nimajo tako kvalitetne ure. Da ne bo pomote, ne 

pravim, da je treba nivo spustiti, le neko varovalo bi moralo biti. Sam bi najraje 

videl ločene izbirne predmete za tiste s prilagoditvami in izbirne predmete za ostale. 
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Prav tako predmeta robotika v tehniki in elektronika z robotiko nimata 

učbenikov/DZ oz. kompletov, vsaj ne da bi jaz vedel, kar posledično zagotovo močno 

vpliva na število izvajanj teh predmetov kakor tudi število kandidatov na 

tekmovanjih (npr. letos sva na državnem ZOTKS sodila samo enega za elektroniko), 

saj je vse odvisno od znanja učitelja (če ne bi bil hobi elektronik, verjetno tudi sam 

tega ne bi izvajal). 

Menim, da je zato potrebno čim prej to popraviti in gradivo MORA biti odprto in 

vsebina kompleta narejena kot OpenHadware (Smo vsaj trije, ki smo pripravljeni 

malo pomagati, a prevzeti tega izziva zaradi drugih odprtih projektov si ne upamo). 

 

11.3 INTERVJU S HRVAŠKIMA PROFESORICAMA 

STRUKTURIRAN INTERVJU S HRVAŠKIMA PROFESORICAMA: 

1. Delo/leta poučevanja tehnike 

2. Ali pouk izvajate v skladu s cilji iz učnega načrta? Vam je učni načrt v oporo ali vas 

omejuje? Koliko se držite učnega načrta? 

3. Kaj menite o številu ur, ki so po predmetniku namenjene tehniki? 

4. Katere teme iz učnega načrta bi izpustili ali skrajšali? Kaj menite, katere teme bi bilo 

smiselno dodati v učni načrt? 

5. Kaj menite o učnem načrtu in na splošno o kurikulumu? Kaj bi spremenili, če bi imeli 

možnost? 

6. Ali je namenjeno dovolj materialnih sredstev za doseganje ciljev iz predmetov s 

področja tehnike bodisi za obvezni del ali izvenšolske aktivnosti? 

 

Tehniški dnevi 

V Sloveniji so po kurikulumu predpisani dnevi aktivnosti. To so športni, 

naravoslovni, kulturni in tehniški dnevi. So del obveznega programa osnovne šole, ki 

medpredmetno povezujejo discipline in predmetna področja kot del šolskega 

kurikuluma. Cilj je omogočiti učencem utrjevanje in povezovanje znanja, 

pridobljenega pri posameznih predmetih, uporabljanje tega znanja in njegovo 

nadgrajevanje s praktičnim učenjem. Če se omejimo na tehniške dneve, so to štirje 

dnevi letno za učence od četrtega do devetega razreda. Učenci opazijo tehnični 

problem, ga raziščejo in oblikujejo rešitev. Zbirajo podatke, izmenjujejo izkušnje in 

ideje. Rešitev preverijo in jo skušajo izboljšati. 

 

7. Kako vi vidite tehniške dneve (število, obsežnost, delo, organizacija, smiselnost, 

učenčev profit …)? 

8. V predlogu novega kurikuluma je načrtovano podaljšanje pouka za 2 tedna, da se s 

tem pridobi 10 projektnih dni kot projektni teden v drugem polletju in 5 posamičnih 

projektnih dni, razporejenih skozi šolsko leto (možnost izvajanja kot drugi projektni 

teden). Kako vi gledate na predlagano? 

9. Se počutite poklicani obveščati in usmerjati učence glede poklicnih – predvsem 

lokalnih – možnostih? 

 

Izbirne vsebine 
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V Sloveniji so po kurikulumu predpisane obvezne izbirne vsebine, za katere se učenci 

odločijo v zadnjem triletju osnovnega šolanja. Vsaka šola mora omogočiti najmanj 3 

z naravoslovno-tehničnega in 3 z družbeno-humanističnega področja. Vsak učenec 

izbere najmanj en izbirni predmet z vsakega področja, skupaj največ 3 predmete. S 

področja tehnike so to: obdelava gradiv – les, umetne snovi in kovine, elektrotehnika, 

robotika, elektronika v robotiki ter projekti iz fizike in tehnike. Če sem dobro 

informirana, sta po predmetniku v hrvaških osnovnih šolah tudi predpisani 2 uri 

tedensko za izbirne predmete. Žal pa sem zasledila, da so predmeti, ki jih imajo 

učenci na razpolago, v večini šol le verouk, informatika in drugi tuj jezik. Menite, da 

bi bilo smiselno uvesti tudi v hrvaške osnovne šole izbirne predmete s področja 

tehnike? Kaj menite o izbirnih predmetih? 

 

Popoldanske aktivnosti / interesne dejavnosti 

10. So na šoli organizirane popoldanske aktivnosti s področja tehnike? 

11. Ali izvajate kakšne popoldanske aktivnosti s področja tehnike? 

12. Koliko časa je namenjenega za določeno izvenšolsko aktivnost? 

13. Koliko je zainteresiranih? 

14. Kako bi opisali interes učencev pri izvenšolskih aktivnostih s področja tehnike? 

15. Kako so motivirani za delo? 

16. Ali se z učenci udeležujete tekmovanj s področja tehnike? Če da, katerih? 

17. So učenci bolj motivirani, če imajo možnost tekmovanja? 

18. So bolj zainteresirani učenci seznanjeni s poletnimi šolami in delavnicami, ki jih 

organizirajo Hrvatska zajednica tehničke kulture, Hrvatski robotički savez ali druge 

organizacije? 

19. Ste kdaj s svojimi učenci sodelovali na poletni šoli, poletnem taboru ali drugih 

delavnicah v času počitnic? 

20. Ste vi kdaj organizirali tekmovanje ali delavnice s področja tehnike za osnovnošolce? 

21. Kaj vi menite o interesnih dejavnostih? 

Imate sami kaj dodati? 

Hvala za Vaš čas. 

Lep pozdrav, 

Natalija 

 

11.3.1 L. Š. 

1. Delo/leta poučevanja tehnike 

2 leti. 

2. Ali pouk izvajate v skladu s cilji iz učnega načrta? Vam je učni načrt v oporo ali vas 

omejuje? Koliko se držite učnega načrta? 

Pouk v 90 % izvajam v skladu s cilji iz učnega načrta. Učni načrt mi je temelj, na 

katerem gradim končno podobo ure z improvizacijo. 

3. Kaj menite o številu ur, ki so po predmetniku namenjene tehniki? 
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Ur je vsekakor premalo. Vsaj v zadnjem razredu osnovne šole bi bila potrebna vsaj 

še ena ura tedensko. 

4. Katere teme iz učnega načrta bi izpustili ali skrajšali? Kaj menite, katere teme bi bilo 

smiselno dodati v učni načrt? 

Izpustila ne bi nič. V osmem razredu bi dodala vsaj 4 ure robotike, da učenci lahko 

sestavijo in programirajo delujočega robota sami. Se pravi, da se seznanijo s 

celotnim postopkom od konstruiranja do programiranja delujočega robota. Dodala 

bi tudi še kakšno uro elektronike. 

5. Kaj menite o učnem načrtu in na splošno o kurikulumu? Kaj bi spremenili, če bi imeli 

možnost? 

Omogočila bi učencem diferenciacijo. Ideja o obveznih izbirnih predmetih je 

zanimiva. 

6. Ali je namenjeno dovolj materialnih sredstev za doseganje ciljev iz predmetov s 

področja tehnike bodisi za obvezni del ali izvenšolske aktivnosti? 

Kar se tiče materialnih sredstev, je na naši šoli velik problem, začenši s prostorom. 

Delavnice/učilnice za tehniko nimamo, učilnica je klasična, v kateri ni niti omare za 

pospravljanje nedokončanih izdelkov. Učenci nedokončane izdelke nosijo domov in 

jih na naslednjo uro prinesejo s seboj. V drugi izmeni poteka na naši šoli pouk 

srednje šole, zato se v učilnici ne pušča ničesar. Na šoli nimamo nobenih strojev, 

tudi ostala oprema je borna. Trdim lahko, da materialnih sredstev za doseganje 

ciljev ni dovolj, čeprav je trenutno vodstvo naklonjeno tehniki, vendar spremembe ne 

pridejo čez noč. Tudi kar zadeva izvenšolske dejavnosti, je temelj za delo 

improvizacija, najprej smo si enega robota izposodili, nekaj materiala je priskrbela 

šola, nekaj so donirali starši, nekaj Hrvatski robotički savez. Trenutno razpolagamo 

s tremi roboti, od tega sta 2 delujoča. 

 

Tehniški dnevi 

V Sloveniji so po kurikulumu predpisani dnevi aktivnosti. To so športni, 

naravoslovni, kulturni in tehniški dnevi. So del obveznega programa osnovne šole, ki 

medpredmetno povezujejo discipline in predmetna področja kot del šolskega 

kurikuluma. Cilj je omogočiti učencem utrjevanje in povezovanje znanja, 

pridobljenega pri posameznih predmetih, uporabljanje tega znanja in njegovo 

nadgrajevanje s praktičnim učenjem. Če se omejimo na tehniške dneve, so to štirje 

dnevi letno za učence od četrtega do devetega razreda. Učenci opazijo tehnični 

problem, ga raziščejo in oblikujejo rešitev. Zbirajo podatke, izmenjujejo izkušnje in 

ideje. Rešitev preverijo in jo skušajo izboljšati. 

 

7. Kako vi vidite tehniške dneve (število, obsežnost, delo, organizacija, smiselnost, 

učenčev profit …)? 

Tudi na naši šoli potekajo dnevi aktivnosti. Z učenci obiščemo kamnoseštvo, gasilce 

in podobno. Na dan vode izdelujemo plakate in predstavitve, tako da na koncu, ko 

sešteješ aktivnost učencev, so veliko manj aktivni, kot bi si učitelj želel. 

8. V predlogu novega kurikuluma je načrtovano podaljšanje pouka za 2 tedna, da se s 

tem pridobi 10 projektnih dni kot projektni teden v drugem polletju in 5 posamičnih 
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projektnih dni, razporejenih skozi šolsko leto (možnost izvajanja kot drugi projektni 

teden). Kako vi gledate na predlagano? 

Ideji se pridružujem v primeru, da bi imeli sredstva, da učenci aktivno sodelujejo. 

Glede na trenutno stanje pa sem mišljenja, da to ne bi imelo smisla. 

9. Se počutite poklicani obveščati in usmerjati učence glede poklicnih – predvsem 

lokalnih – možnostih? 

Seveda. Ko opazim, da je učenec talentiran na nekem področju ali da ga neko 

področje še posebej zanima, dam poudarek znanju, ki ga pričakujem od njega v tej 

smeri, seveda pa mora doseči minimalne cilje tudi iz drugih tem. Na tem področju 

posamezniku dajem dodatne naloge, ga usmerjam in se pogovorim o nadaljnjem 

izobraževanju in mogočih zaposlitvah. Prednost majhnega števila učencev je (od 

petega do osmega razreda vsga skupaj 23 učencev), da vsakega dobro poznaš, veš 

katere so močne in katere šibke točke učencev. Osebno dam poudarek na močne 

točke in dajem možnost učencem, da se osredotočijo na to, kar jih zanima in veseli.  

 

Izbirne vsebine 

V Sloveniji so po kurikulumu predpisane obvezne izbirne vsebine, za katere se učenci 

odločijo v zadnjem triletju osnovnega šolanja. Vsaka šola mora omogočiti najmanj 3 

z naravoslovno-tehničnega in 3 z družbeno-humanističnega področja. Vsak učenec 

izbere najmanj en izbirni predmet z vsakega področja, skupaj največ 3 predmete. S 

področja tehnike so to: obdelava gradiv – les, umetne snovi in kovine, elektrotehnika, 

robotika, elektronika v robotiki ter projekti iz fizike in tehnike. Če sem dobro 

informirana, sta po predmetniku v hrvaških osnovnih šolah tudi predpisani 2 uri 

tedensko za izbirne predmete. Žal pa sem zasledila, da so predmeti, ki jih imajo 

učenci na razpolago, v večini šol le verouk, informatika in drugi tuj jezik. Menite, da 

bi bilo smiselno uvesti tudi v hrvaške osnovne šole izbirne predmete s področja 

tehnike? Kaj menite o izbirnih predmetih? 

Tudi na naši šoli so možni izbirni predmeti, katere si omenila. Kot sem že prej rekla, 

sem za diferenciacijo v šoli in menim, da je tehnike premalo. Na naši šoli poučujem 

informatiko kot izbirni predmet, v katerega so vpisani vsi učenci.  

 

Popoldanske aktivnosti / interesne dejavnosti 

10. So na šoli organizirane popoldanske aktivnosti s področja tehnike? 

Da. Robotika. 

11. Ali izvajate kakšne popoldanske aktivnosti s področja tehnike? 

Da, robotiko.  

12. Koliko časa je namenjenega za določeno izvenšolsko aktivnost? 

Namenjeni in plačani sta 2 uri tedensko, vendar z učenci prilagajamo urnike. 

Največkrat se dobimo kar ob sobotah v dopoldanskih terminih, ki ne trajajo samo 2 

uri, ampak večinoma 4–6. Pred tekmovanji tudi po 10 ur tedensko. 
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13. Koliko je zainteresiranih? 

Zainteresiranih je veliko. Ob koncu leta je ostalo 12 učencev.  

14. Kako bi opisali interes učencev pri izvenšolskih aktivnostih s področja tehnike? 

Interes učencev je velik.  

15. Kako so motivirani za delo? 

Učenci so dobro motivirani za delo. Posebna motivacija so potovanja na 

tekmovanja. 

16. Ali se z učenci udeležujete tekmovanj s področja tehnike? Če da, katerih? 

Z učenci se udeležujemo tekmovanj iz robotike. Letos smo na RoboCup Junior 

Austria Open osvojili 2 srebrni medalji in se uvrstili na svetovno prvenstvo v 

kategoriji Robo Dance. 

17. So učenci bolj motivirani, če imajo možnost tekmovanja? 

Da, učence motivira, ko imajo možnost tekmovanja, še posebej, ker se do sedaj na 

tekmovanja potuje, tudi v druge države. To učence še posebej motivira. 

18. So bolj zainteresirani učenci seznanjeni s poletnimi šolami in delavnicami, ki jih 

organizirajo Hrvatska zajednica tehničke kulture, Hrvatski robotički savez ali druge 

organizacije? 

Da, učenci so seznanjeni, vendar je problem v lokaciji. V Splitu se izvaja veliko 

delavnic, ki potekajo med počitnicami in tudi med letom. Problem je v prometni 

povezanosti, saj bi učenci morali najprej z avtobusom (ki vozi samo dvakrat dnevno) 

do mesta Supetar, nato na trajekt in zopet na avtobus do lokacije, prav tako za 

povratek domov. Se pa udeležijo poletnega tabora robotike, ki poteka v Bolu. 

19. Ste kdaj s svojimi učenci sodelovali na poletni šoli, poletnem taboru ali drugih 

delavnicah v času počitnic? 

Sodelovali smo na poletni šoli robotike na Hvaru in poletnem taboru robotike v 

Bolu. Letos bo potekal v Bolu 2. poletni tabor in upam, da bo to postala tradicija, saj 

so učenci zainteresirani. V veliko pomoč so tudi učenci, ki so se že udeležili 

tekmovanj (pred letom, dvema), tudi svetovnih, s področja robotike in sodelujejo kot 

mentorji. Učenci si vzajemno pomagajo in nesebično širijo svoje znanje in izkušnje z 

vsemi udeleženci. 

20. Ste vi kdaj organizirali tekmovanje ali delavnice s področja tehnike za osnovnošolce? 

Sama nisem organizirala, sem pa sodelovala kot mentor. 

21. Kaj vi menite o interesnih dejavnostih? 

Menim, da so interesne dejavnosti smiselne, saj so učencem v veselje in tudi veliko 

novega se naučijo. Še bolje bi bilo, če bi imeli več sredstev, da bi učencem omogočili 

še bolj aktivno učenje, ampak dosedanji dosežki pričajo o temu, da je najvažnejša 

volja. 

Imate sami kaj dodati? 
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11.3.2 D. P. 

1. Delo/leta poučevanja tehnike 

15 let. 

2. Ali pouk izvajate v skladu s cilji iz učnega načrta? Vam je učni načrt v oporo ali vas 

omejuje? Koliko se držite učnega načrta? 

Pouk izvajam večinoma v skladu s cilji iz učnega načrta. Učni načrt mi je bil v 

oporo, z leti izkušenj pa me je začel omejevati v mojem delu. Ciljev iz učnega načrta 

se držim, kolikor morem glede na sredstva in prostor, ki so namenjeni obveznem 

delu. 

3. Kaj menite o številu ur, ki so po predmetniku namenjene tehniki? 

Premalo jih je. 

4. Katere teme iz učnega načrta bi izpustili ali skrajšali? Kaj menite, katere teme bi bilo 

smiselno dodati v učni načrt? 

V 5. in 6. razredu je premalo konstrukcij (zbirke Lego/Fischertechnik), dodala bi več 

vaj iz elektrotehnike (sheme in vezja), v 8. razred bi dodala avtomatiko in robotiko.  

5. Kaj menite o učnem načrtu in na splošno o kurikulumu? Kaj bi spremenili, če bi imeli 

možnost? 

Dodala bi več praktičnega dela, več izdelovanja izdelkov in po možnosti celotno 

izdelavo, ne samo lepljenje in sestavljanje že napol izdelanih stvaritev, ampak glede 

na stanje, v katerem se nahaja naša šola, kjer nimamo niti tehnične delavnice, to žal 

ni mogoče. 

6. Ali je namenjeno dovolj materialnih sredstev za doseganje ciljev iz predmetov s 

področja tehnike bodisi za obvezni del ali izvenšolske aktivnosti? 

Ne. 

 

Tehniški dnevi 

V Sloveniji so po kurikulumu predpisani dnevi aktivnosti. To so športni, 

naravoslovni, kulturni in tehniški dnevi. So del obveznega programa osnovne šole, ki 

medpredmetno povezujejo discipline in predmetna področja kot del šolskega 

kurikuluma. Cilj je omogočiti učencem utrjevanje in povezovanje znanja, 

pridobljenega pri posameznih predmetih, uporabljanje tega znanja in njegovo 

nadgrajevanje s praktičnim učenjem. Če se omejimo na tehniške dneve, so to štirje 

dnevi letno za učence od četrtega do devetega razreda. Učenci opazijo tehnični 

problem, ga raziščejo in oblikujejo rešitev. Zbirajo podatke, izmenjujejo izkušnje in 

ideje. Rešitev preverijo in jo skušajo izboljšati. 

 

7. Kako vi vidite tehniške dneve (število, obsežnost, delo, organizacija, smiselnost, 

učenčev profit …)? 
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Tudi na naši šoli potekajo dnevi aktivnosti. Z učenci obiščemo kamnoseštvo, gasilce 

in podobno. Razen obiskov omenjenih mest dnevi aktivnosti temeljijo na izdelavi 

plakatov in predstavitev zanje. 

8. V predlogu novega kurikuluma je načrtovano podaljšanje pouka za 2 tedna, da se s 

tem pridobi 10 projektnih dni kot projektni teden v drugem polletju in 5 posamičnih 

projektnih dni, razporejenih skozi šolsko leto (možnost izvajanja kot drugi projektni 

teden). Kako vi gledate na predlagano? 

Glede na situacijo to ne bi bilo smiselno. 

9. Se počutite poklicani obveščati in usmerjati učence glede poklicnih – predvsem 

lokalnih – možnostih? 

Da, učence informiram o poklicih ob temah, ki jih obdelamo. 

 

Izbirne vsebine 

V Sloveniji so po kurikulumu predpisane obvezne izbirne vsebine, za katere se učenci 

odločijo v zadnjem triletju osnovnega šolanja. Vsaka šola mora omogočiti najmanj 3 

z naravoslovno-tehničnega in 3 z družbeno-humanističnega področja. Vsak učenec 

izbere najmanj en izbirni predmet z vsakega področja, skupaj največ 3 predmete. S 

področja tehnike so to: obdelava gradiv – les, umetne snovi in kovine, elektrotehnika, 

robotika, elektronika v robotiki ter projekti iz fizike in tehnike. Če sem dobro 

informirana, sta po predmetniku v hrvaških osnovnih šolah tudi predpisani 2 uri 

tedensko za izbirne predmete. Žal pa sem zasledila, da so predmeti, ki jih imajo 

učenci na razpolago, v večini šol le verouk, informatika in drugi tuj jezik. Menite, da 

bi bilo smiselno uvesti tudi v hrvaške osnovne šole izbirne predmete s področja 

tehnike? Kaj menite o izbirnih predmetih? 

Na naši šoli ne potekajo izbirni predmeti s področja tehnike. Učenci, ki jih področje 

tehnike zanima, se lahko pridružijo klubu mladih tehnikov, zatorej ne vidim potrebe 

po izbirnih predmetih s področja tehnike.  

 

Popoldanske aktivnosti / interesne dejavnosti 

10. So na šoli organizirane popoldanske aktivnosti s področja tehnike? 

Da. Fotografija, maketarstvo, modelarstvo, promet, graditeljstvo, robotika.  

11. Ali izvajate kakšne popoldanske aktivnosti s področja tehnike? 

Da. Promet za 5. razrede, graditeljstvo za 6. in robotiko za 7. in 8. razrede. 

12. Koliko časa je namenjenega za določeno izvenšolsko aktivnost? 

Ena ura tedensko. 

13. Koliko je zainteresiranih? 

Učenci so zainteresirani. Sicer jih nekaj na začetku odpade, vendar je število 

zadovoljivo – približno 20 % učencev. 
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14. Kako bi opisali interes učencev pri izvenšolskih aktivnostih s področja tehnike? 

Interes učencev je dober, še posebej v 5. in 6. razredih. Čim mlajši so, toliko bolje.  

15. Kako so motivirani za delo? 

Učenci so dobro motivirani za delo. 

16. Ali se z učenci udeležujete tekmovanj s področja tehnike? Če da, katerih? 

Z učenci se udeležujemo tekmovanj: Tekmovanje mladih tehnikov, RoboAlka, 

Robokup, HAK, tekmovanje iz robotike. 

17. So učenci bolj motivirani, če imajo možnost tekmovanja? 

Da. 

18. So bolj zainteresirani učenci seznanjeni s poletnimi šolami in delavnicami, ki jih 

organizirajo Hrvatska zajednica tehničke kulture, Hrvatski robotički savez ali druge 

organizacije? 

Da. Sodelovali smo na poletni šoli robotike na Hvaru in tudi poletnem taboru 

robotike v Bolu. 

19. Ste kdaj s svojimi učenci sodelovali na poletni šoli, poletnem taboru ali drugih 

delavnicah v času počitnic? 

Glej 19. 

20. Ste vi kdaj organizirali tekmovanje ali delavnice s področja tehnike za osnovnošolce? 

Sama nisem organizirala, sem pa sodelovala kot mentor. 

21. Kaj vi menite o interesnih dejavnostih? 

Menim, da so interesne dejavnosti smiselne, če so omogočeni pogoji za delo. 

Imate sami kaj dodati? 

 


