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POVZETEK 

V magistrskem delu obravnavamo primernost in uspešnost metode učenja s poizvedovanjem za 

namen razvijanja tehniške ustvarjalnosti pri vsebinah tehnike in tehnologije v osnovni šoli. V 

teoretičnem delu magistrskega dela smo raziskali pojme, kot so ustvarjalnost, tehniška ustvarjalnost, 

učenje s poizvedovanjem (PU) in odnos do tehnike in tehnologije (TiT). Povezali smo pojma 

ustvarjalnosti in odnos do tehnike. Namen našega dela je bil ugotoviti, ali učenje s poizvedovanjem 

vsebin optimizacije vodnih in vetrnih turbin, ki sta bili izvedeni na različnih nivojih PU in z različno 

vključenostjo učiteljev, vpliva na tehniško ustvarjalnost in kako. Uporabili smo kvantitativni pristop 

empirično eksperimentalnega pedagoškega raziskovanja, in sicer je v raziskavi sodelovalo 154 

učencev 8. in 9. razreda petih osnovnih šol v šolskem letu 2015/2016. Učenci so se aktivno učili na 

dveh različnih nivojih/zvrsteh učenja s poizvedovanjem, ki sta za področje osnovne šole najbolj 

primerna, in sicer strukturirano in usmerjeno učenje s poizvedovanjem. Za ugotavljanje odnosa in 

izkušenj učencev do tehnike in tehnologije smo uporabili nestandardizirani vprašalnik "Tehnika in 

jaz", medtem ko smo ustvarjalnost testirali s standardiziranim testom z risanjem, imenovanim TCT-

DP. Standardizirani test ustvarjalnosti z risanjem je bil izveden kot pred- in posttest, Tehnika in jaz 

pa kot enkraten test. Na podlagi ugotovitev smo presodili, da so tehniški dnevi, izvedeni z različnimi 

vrstami/nivoji PU, pripomogli k dvigu tehniške ustvarjalnosti. Večji doprinos k ustvarjalnosti je 

prinesla delavnica vsebin Optimizacije vetrnih turbin, kjer so bili učenci le usmerjeni k problemom, 

medtem ko so učenci pri skupini Optimizacija vodnih turbin bili deležni več strukture in večje 

vključenosti učitelja. Učenci so na predtestu ustvarjalnosti v povprečju dosegli 24,18 točk od skupno 

78, medtem ko so na posttestu napredovali na 27,87 točk. Te vrednosti so tudi primerljive z do sedaj 

zmerjenimi dosežki učencev 8. in 9. razreda slovenskih osnovnih šol. Učinek delavnic usmerjenega 

PU na prirastek ustvarjalnosti je statistično značilen (α <0,05) in ocenjen kot zmeren (Cohen d = 

0,54). Na splošno je odnos učencev do vsebin tehnike in tehnologije  okrog povprečja na lestvici s 

srednjo vrednostjo 2,5. Ugotovili smo tudi, da pozitiven odnos do vsebin tehnike in tehnologije (TiT) 

doprinese k razvoju tehniške ustvarjalnosti. Še posebej je pomemben interes za vsebine TiT, ki ima 

močno napovedno vrednost na dvig tehniške ustvarjalnosti (α = 0,01, β = 0,33) in kaže na potrebno 

vzdrževano motivacijo tekom PU ter kot drugi pomemben dejavnik odnosa, zavedanje posledic 

tehnike in tehnologije, ravno tako statistično značilno napove dvig tehniške ustvarjalnosti (α = 0,02, 

β = 0,21).  

Raziskava je pokazala, da ustvarjalni učitelj in njegova vpletenost ni dovolj za učinkovit razvoj 

tehniške ustvarjalnosti pri učencih, medtem ko so primerno artikulirane aktivne oblike učenja lahko 
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primeren vzvod za kreativnost učencev zlasti ob sodobnih in aktualnih vsebinah širšega področja 

tehnologij in spodbudnem učnem okolju. 

 

KLJUČNE BESEDE 

Tehnika in tehnologija, učenje s poizvedovanjem, tehniška ustvarjalnost, odnos učencev do tehnike 

in tehnologije, test ustvarjalnosti z risanjem. 

 

 

  



 

V 

 

Developing technical creativity in 8th and 9th grade elementary school 

pupils using inquiry-based learning 

 

ABSTRACT 

In this master thesis we discuss the adequacy and successfulness of the inquiry-based learning method 

for developing technical creativity in the design and technology classes in primary school. In the 

theoretical part of the thesis we researched the concepts like creativity, technical creativity, inquiry-

based learning and pupils’ attitude towards technology. We connected the concepts of creativity and 

attitude towards technology. The aim of our work was to discover whether the inquiry-based learning 

on the topics of optimizing water and wind turbines which were lectured on different levels of inquiry-

based learning and with different teacher participation had an effect on the technical creativity and 

how. We used the quantitative approach of empirical experimental pedagogical research method; 154 

pupils in 8th and 9th grade from five primary schools in the academic year 2015/16 participated in the 

research. The pupils actively participated in two different levels/genres of inquiry-based learning 

which are the most suitable for primary schools, that is structured and oriented learning with inquiry. 

To assess the pupils’ attitude and experience in design and technology we used a non-standard 

questionnaire “Design and me” while we tested creative thinking with a standard test with drawing 

TCT-DP. The standard test of creative thinking with drawing was carried out as a pre- and post-test; 

while the “Design and me” was a one-time test. Based on the findings we judged that the design days 

at school with different levels/genres of inquiry-based learning help increasing technical creativity. 

The bigger contribution to creativity was from the workshop Optimizing wind turbines where the 

pupils were only oriented towards the problems while the pupils in the workshop Optimizing water 

turbines were given more structure and more teacher participation. The pupils scored in the pre-test 

on average 24.18 points from 78, while they improved on the post-test to 27.87 points. These values 

are comparable with the so-far measured achievements of the Slovene pupils from 8th and 9th grades. 

The effect of the workshops of the directed inquiry-based learning is statistically meaningful (α 

<0.05) and valued as moderate (Cohen d = 0.54). In general, the pupils’ attitude towards design and 

technology is average on the scale with the medium value 2.5. We also established that the positive 

attitude towards design and technology contributes to developing technical creativity. The interest in 

design and technology is especially important since it has a strong predictive value on increase of 

technical creativity (α = 0.01, β = 0.33) and shows that it is necessary to maintain motivation during 

inquiry-based learning and the second important factor of the relationship, being aware of the 
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consequences of design and technology, also statistically meaningfully predict the increase of 

technical creativity (α = 0.02, β = 0.21).  

The research showed that a creative teacher and his/her participation is not enough for an effective 

development of technical creativity with pupils; while the appropriately designed active forms of 

learning can be an appropriate lever for pupils’ creativity, especially with modern and up-to-date 

contents of the wide area of technologies and a stimulative learning environment.                       

 

KEY WORDS 

Design and technology, inquiry-based learning, technical creativity, pupils attitudes towards 

technology, testing creative thinking with drawing  
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1 UVOD 

Tehnika predstavlja naš vsakdan in se razvija tako hitro, kot se razvija družba. Potreba po znanju 

tehnike in inženirstva je vedno večja. Vsak dan se v družbi pojavi tehniški ali tehnološki problem, ki 

ga želimo rešiti čim hitreje, k rešitvi pa v veliki meri pomaga ustvarjalnost, ki jo ima v določeni meri 

vsak posameznik. V okviru tehnološkega problema se je smiselno osredotočiti na tehniško 

ustvarjalnost, ki ji ime nadenemo takrat, ko ljudje ustvarijo novo teorijo, tehnologijo ali idejo. 

Ustvarjalnost v osnovni šoli (OŠ) ne spodbujajo vsi učni predmeti, zato je tehnika in tehnologija (TiT) 

s svojimi metodami aktivnega, na učenca osredinjenega dela in učenja še toliko bolj pomembna.  

Ustvarjalnost pri omenjenem predmetu naj bi krepili predvsem s postavljanjem odprtih problemov, 

iskanjem izboljšav izdelkov in novih funkcionalnosti, razširitvijo področja uporabe izdelka …   

 

1.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Ustvarjalnost oz. ustvarjalni potencial je vpliven dejavnik vzdržnega razvoja katerekoli organizacije, 

kot so izobraževalne, umetniške, znanstvene, industrijske … (Unsworth 2001). Skupaj z inovacijami 

olajša transformacijo vlog posameznikov, skupine ali organizacije na želen nivo ali želeno stanje 

(Rank, Pace in Ferse, 2004). Še več, ustvarjalnost je bila izkazana kot ena izmed prvih treh veščin, 

potrebnih za konkurenčno zaposljivost na trgu dela v 21. stoletju (Avsec in Šinigoj, 2016; Barbot idr, 

2015), in sicer poleg medosebnih veščin komunikacijskih spretnosti ter veščine kritičnega 

razmišljanja in reševanja problemov. Inovativnost bi morala biti ključni produkt ustvarjalnega 

procesa v tehniškem in inženirskem izobraževanju (Avsec in Šinigoj, 2016; Cropley, 2015).  

Tehniška ustvarjalnost se kot ena od domen ustvarjalnosti odraža na različne načine: v konceptualni 

preslikavi izdelka na drugo področje uporabe, redefiniciji, preprostih in naprednih inkrementacijskih 

izboljšavah izdelka, razširitvi rabe, rekonstrukciji in preusmeritvi ter ponovni uvedbi izdelka na 

drugem nivoju uporabe (Cropley, 2015). Tehniška ustvarjalnost je v okviru predmeta TiT večkrat 

omenjena in promovirana, manjkajo pa ključni dokazi o uspešnosti pouka TiT z ozirom na dvig 

ustvarjalnega mišljenja učencev. Še zlasti je viden primanjkljaj na področju inventivnih izdelkov, 

izboljšav izdelkov in procesov, neustrezno učno/delovno okolje ter kognitivna obremenitev na razvoj 

ustvarjalnosti neprimernih organizacijskih oblik in metod pouka  (Avsec in Šinigoj, 2016). Znano je 

tudi dejstvo, da ustvarjalen učitelj na ustvarjalni proces v razredu ima vpliv, ni pa še poznano, kako 

je z razvojem ustvarjalnosti pri aktivnih oblikah učenja, kjer so učenci v središču učnega procesa, 

učitelj pa služi bolj kot usmerjevalec in usklajevalec.   



 

2 

 

Dandanes poznamo veliko načinov poučevanja, vendar kljub temu učitelji še vedno stremijo k 

tradicionalni obliki, saj je zanjo potrebno vložiti najmanj truda, v razredu porabimo najmanj časa in 

rezultati poučevanja so vidni takoj. Vendar pa je smiselno monotonost pouka popestriti z 

induktivnimi metodami, med katere sodi tudi poizvedovalno učenje (PU), saj take oblike od učenca 

zahtevajo večjo miselno aktivnost in ga postavijo v samo središče, hkrati pa omogočajo razvoj 

osebnih in medosebnih veščin ter tehniških sposobnosti za obvladovanje tehnoloških sprememb. 

Avtorji so se ukvarjali z merjenjem ustvarjalnosti z uporabo različnih testov (Torrance, Guilford, 

Wallas in Kogan, Lubart, Urban …). S temi testi so avtorji identificirali nadarjene ljudi. Nekateri so 

iskali sestavine divergentnega mišljenja, drugi so primerjali uspešnost v šoli z ustvarjalnostjo, 

nekateri so iskali povezave med učnimi stili študentov in njihovo ustvarjalnostjo.  PU ima pozitivne 

učinke na znanje in na razvoj veščin in spretnosti raziskovanja, reševanja problemov, ni pa še jasnih 

dokazov o tem, kako učenje s poizvedovanjem vpliva na razvoj tehniške ustvarjalnosti.  

Naša motivacija je ugotoviti vpliv različnih nivojev in zvrsti PU na razvoj tehniške ustvarjalnosti ob 

upoštevanju različne predispozicije (odnos) učencev do vsebin TiT.  

V magistrskem delu se osredotočamo na ugotavljanje primernosti učenja s poizvedovanjem vsebin 

TiT z namenom dopolnitve nabora uveljavljenih aktivnih metod pri poučevanju/učenju TiT, ki bo 

značilno razvijala tudi tehniško ustvarjalnost. Še zlasti je pomembno, da podamo vpogled v koncepte, 

ki omogočajo aktivacijo in razvoj lastnih pobud in konstruktivnega obnašanja/pristopa učencev, ki je 

ključno za prevod ustvarjalnih idej v uspešne inovacije (Avsec in Šinigoj, 2016).  Osredotočamo se 

predvsem na tematiko, primerno za obravnavano v okviru tehniških dni kot odprtem učnem sistemu. 

 

1.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN CILJI 

Raziskovalna vprašanja (RV),  ki smo si jih zastavili, so: 

RV1: Kakšen je učinek PU na tehniško ustvarjalnost? 

RV2: Ali obstajajo razlike med učenkami in učenci glede tehniške ustvarjalnosti in če so, kakšne so? 

RV3: Kako odnos učencev do TiT vpliva na prirastek oz. dvig  ustvarjalnosti? 

 

Zadali smo si tudi nekaj objektnih ciljev (C), ki so: 

C1: Opisati pojme, kot so tehniška ustvarjalnost, učenje s poizvedovanjem in odnos do tehnike. 

C2: Izvedba tehniških dni dveh različnih vsebin (učinkovitost vetrnih turbin in učinkovitost vodnih 

turbin) z dvema različnima načinoma učenja (strukturirano in usmerjeno učenje). 
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C3: Ugotoviti stopnjo začetne ustvarjalnosti in prirastek k ustvarjalnosti po izvedbi PU (pred- in 

posttest). 

C4: Ugotoviti odnos učencev do TiT.  

 

1.3 RAZISKOVALNI PRISTOP IN METODI 

Pri raziskavi smo uporabili kvantitativni raziskovalni pristop.  

Prevladujoči metodi (M): 

M1: Teoretično-kavzalna metoda: proučevanje domače in tuje literature, deskriptivna metoda 

teoretičnih prispevkov, analiza in interpretacija izsledkov. 

M2: Empirična in kavzalna eksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja: metoda anketnih 

vprašalnikov, izvedba strukturiranega učenja s poizvedovanjem in izvedba usmerjenega učenja s 

poizvedovanjem, pred- in posttest ustvarjalnosti z risanjem, ovrednotenje podatkov. 

 

1.4 PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ 

V drugem poglavju predstavimo pojma ustvarjalnost in tehniška ustvarjalnost. Navedli smo več 

definicij, saj zgolj ena sama ne obstaja. Predstavimo 6 različnih testov ustvarjalnosti in podrobneje 

opišemo zadnjega (TCT-DP), s katerim smo merili ustvarjalnost pri učencih 8. in 9. razreda.  

V tretjem poglavju predstavimo pojem odnos do tehnike, in sicer se osredotočimo na odnos dečkov 

in deklic do tehnike pri različnih starostih na prisotnost tehnoloških igrač skozi otroštvo in v vrtcih 

ter vpliv staršev na odnos do tehnike.  

V četrtem poglavju predstavimo induktivno učenje (poučevanje) v splošnem, ga razdelimo na 6 

različnih metod induktivnega učenja, vsako od njih na kratko predstavimo in poudarimo vlogo 

učitelja in učenca v teh oblikah učenja. Sledi podrobna predstavitev učenja s poizvedovanjem, ki je 

za nas najbolj pomembno, saj smo ga uporabili v sami raziskavi. Razdelili smo ga tudi na 5 oblik 

učenja s poizvedovanjem, saj smo sami dve od teh tudi uporabili.  

V petem poglavju se osredotočimo na izvedbo in analizo empiričnega dela. Z opisanimi metodami in 

ciljno skupino izvedemo raziskavo in v nadaljevanju interpretiramo rezultate ter poskušamo 

odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja. 
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V šestem poglavju sledi diskusija, v okviru katere predstavimo, v kolikšni meri smo dosegli in potrdili 

ali ovrgli zastavljena raziskovalna vprašanja. 

V sedmem poglavju, zaključku magistrskega dela, podamo kritično vrednotenje dela.   
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2 USTVARJALNOST IN TEHNIŠKA USTVARJALNOST 

V tem poglavju bomo predstavili pojem ustvarjalnosti, tehniške ustvarjalnosti ter kaj je njuna razlika. 

Na kratko bomo predstavili nekaj testov ustvarjalnosti in določili primernega za ciljno skupino pri 

aktivnem učenju PU.  

 

2.1 SPLOŠNO O USTVARJALNOSTI 

Ustvarjalnost ali kreativnost je bistven element učnega procesa. V splošnem velja, da je ustvarjalnost 

sposobnost za inovacije in biti zmožen preseči, kar je že znano (Jaarsveld, Lachmann, van Leeuwen, 

2012). Različni avtorji navajajo različne razlage pojma, saj poenotena definicija ne obstaja. Papotnik 

(1991) navaja, da je ustvarjalnost bistvena in splošna človekova lastnost. B. Marentič Požarnikova 

(2000) meni, da je ustvarjalna oseba tista, ki prispeva nove, edinstvene ideje in iznajdbe. Barbot, 

Besancon in Lubart (2016) navajajo, da je ustvarjalnost sposobnost kreacije originalnega izdelka ali 

procesa znotraj določenega področja in omejitev. Ustvarjalnost je opredeljena tudi kot sposobnost 

ustvarjanja rešitve za slabo definiran problem ali pa kot sposobnost opredeljevanja novih problemov 

(Jaarsveld idr., 2012). Omeniti velja Guilforda (1971), saj je avtor delitve mišljenja na divergentno 

in konvergentno. Ustvarjalnost je uvrstil v divergentno mišljenje, saj ta vrsta mišljenja spodbuja 

iskanje več različnih rešitev problema, ki je ga je potrebno rešiti. Lastnosti ustvarjalnega mišljenja 

so: 

- ustvarjalna fantazija, 

- odkrivanje problemov in 

- tolerantnost do nedoločenosti (prav tam). 

Omenimo še faze ustvarjalnega mišljenja, ki so naslednje: 

- preparacija, 

- inkubacija, 

- iluminacija in 

- verifikacija (prav tam).  

Za področje TiT je še posebno zanimiva Unsworthova (2001) matrika vrst ustvarjalnosti. Sestavljena 

je iz dveh dimenzij, in sicer prva dimenzija je tip problema, ki je lahko odprt ali zaprt, druga dimenzija 

pa je spodbuda, ki je lahko notranja ali zunanja. Glavne štiri kategorije ustvarjalnosti so naslednje: 
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- odzivna ustvarjalnost (ang. responsive creativity) – problem je podan, v naprej predstavljen, 

kar pomeni, da je zaprt. Udeleženec se reševanja problema loti zaradi zunanjih vplivov 

oziroma spodbujevalcev. Je najbolj prevladujoča oblika ustvarjalnosti. Svoboda pri izbiri 

nalog v  tej kategoriji je precej omejena.  

- pričakovana ustvarjalnost (ang. expected creativity) – problem je navadno odkrit z lastnim 

zanimanjem, spodbuda pa je zunanja. Udeleženec si tako izbere sam temo ali materiale.  

- prispevajoča ustvarjalnost (ang. contributory creativity) – problem je podan, spodbuda pa 

prihaja iz udeleženca samega. To je ustvarjalnost, kjer udeleženec sam sprejema odločitve 

raziskovanja problema, vendar je slednji v naprej popolnoma določen.  

- proaktivna ustvarjalnost (ang. proactive creativity) – motivacija je samo notranja, udeleženec 

pa na lastno pobudo diagnosticira težavo in poskusi priti do rešitve problema. Predlogi rešitve 

so tako prostovoljni. Zelo pogosto se pojavlja pri izboljševanju proizvodnih procesov, prav 

tako pa tudi pri izboljšavi že obstoječih proizvodih ali predlogih za nove izdelke (Unsworth, 

2001).  

Učenci, ki so aktivni in ne pasivni, ne potrebujejo osnovne algoritmične strukture, vendar potrebujejo 

dovolj prostora, da vidijo celotno sliko, da so lahko bolj ustvarjalni (Szewczyk-Zakrzewska in Avsec, 

2016).  Avtorja sta tudi pokazala neposredno sklopitve učnih stilov učencev in ustvarjalnosti, kar je 

lahko v pomoč vsakemu učitelju TiT za optimizacijo pouka učenja ob hkratnem dvigu ustvarjalnosti. 

Še posebej izpostavljen cilj TiT je doseganje izboljšav izdelkov, lahko pa so cilj tudi novi in originalni 

izdelki, kar je pod domeno tehniške ustvarjalnosti.   

 

2.2 TEHNIŠKA USTVARJALNOST 

Človek je ustvarjalen na vseh področjih svojega življenja, najsi bo to pri kuhanju, izbiri oblek ali pa 

zgolj pri razporejanju svojega prostega časa. TiT kot obvezen predmet v osnovni šoli pa učence 

spodbuja k dvigu tehniške ustvarjalnosti.  

Opredelitev tehniške ustvarjalnost 

Trstenjak (1981) ugotavlja, da ni vsako človeško delovanje tudi produktivno, saj ni vsak izdelek 

oziroma produkt tudi izviren in uporaben. Preoblikovanje obstoječega v novo obliko ali nov proizvod 

imenujemo reprodukcija, kar pomeni, da ni nujno odkriti nekaj novega. Papotnik (1991) tehniško 

ustvarjalnost razume kot sposobnost, nadarjenost človeka za preoblikovanje materiala in energije v 

dobro človeka. Za umetniško in znanstveno-tehnično ustvarjalnost je značilno preoblikovanje začetne 

situacije v drugo, nam nepoznano situacijo. Pri tem odkrivamo nov svet in prepletamo tako zavestne 
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kot podzavestne dejavnosti. Tehniška ustvarjalnost nam omogoča reproduktivne in produktivne 

tehnične dejavnosti. Med reproduktivne dejavnosti sodijo ponavljanje, izvajanje, urejanje delovnih 

operacij in izvajanje operacij. Med produktivne tehnične dejavnosti pa sodijo projektiranje 

pripomočkov, postopkov in načinov dela, konstruiranje modelov, naprav, delovnih postopkov, učil 

… (Papotnik, 1992). Ustvarjalnost v tehniki lahko enačimo s konstrukcijskim, tehničnim in 

tehnološkim razmišljanjem.  

Faze tehniške ustvarjalnosti so: 

- tehnična zamisel, 

- zbiranje in analiza materialov za njeno realizacijo, 

- realizacija in 

- kontrola rezultata (Papotnik, 1991).  

Trstenjak (1981) opozarja, da ne smemo enačiti pojmov, kot sta ustvarjalnost in produktivnost, saj 

produktivnost deluje z učinkom, proizvaja nove kvalitete, ustvarjalnost pa se izraža v znanstveni in 

umetniški smeri. To pomeni, da mnogokrat pri ustvarjalnosti ne dosežemo realizacije ideje. Cropley 

(2015) opredeli sestavine ustvarjalnega mišljenja za razvoj tehniške ustvarjalnosti, kot so: tekočnost 

(število) idej, prilagodljivost idej, izvirnost/originalnost, dodelanost in natančnost, figuralna 

elaboracija, občutljivost za probleme in sposobnost redefinicije. Za potrebe tehniškega in 

inženirskega izobraževanja je razširil obstoječe modele (Slika 2. 1), ki omogočajo celovit dvig 

ustvarjalnega potenciala, ki se kaže pri ljudeh, na izdelkih in procesih. Model tudi regulira dejavnike 

okolja (virtualno, fizično, organizacijsko in socialno) ter zaporedje in nadgradnjo faz tehniške 

ustvarjalnosti.  
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Slika 2.1: Razširjen model faz razvoja tehniške ustvarjalnosti (Cropley 2015). 

 

Tuji avtorji tudi navajajo, da je tehniška ustvarjalnost (ang. tehnical creativity), ko ljudje ustvarijo 

novo teorijo, tehnologijo ali idejo (Understanding Creativity, b. d.). Novih idej ne bi bilo brez 

zastavljanja problemov, ki pa so v večini odprte narave, zato sta v okviru tega nam najbolj zanimivi 

pričakovana in proaktivna ustvarjalnost, ki smo jih opisali v zgornjem poglavju. Tehniške 

ustvarjalnosti pa ne bi bilo brez spodnjih pojmov: 

- Izumiteljska ustvarjalnost (ang. inventive creativity) je imeti cilj ustvariti ali se izmisliti novo 

kombinacijo sestavin, komponent, da bi spremenili izdelek, proizvod ali tehnološki postopek 

(Creativity and innovation, b. d.).  

- Oblikovalsko-tehniška ustvarjalnost (ang. design creativity) se ukvarja z obravnavo 

problemov, potreb in želja ter nanje odgovoriti z razvojem novih idej, ki se razvijajo v 

uporabne izdelke (Design, Creativity and Technology, b. d.).  
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- Tehniška inovacija (ang. tehnical innovation) je, ko je nov produkt prepoznaven kot boljši od 

prejšnjega oziroma je proces boljši od že obstoječe konkurenčne tehnologije (Kastelic, 2016).  

- Invencija (ang. invention) je nova ideja oziroma proces, ki spreminja idejo v izdelek, proizvod 

ali tehnološki postopek (prav tam).  

Vsak izdelek tehniške ustvarjalnosti se prične z idejo, kako rešiti problem, ali ustvariti novo potrebo. 

Potem se nadaljuje z izvedbenimi različicami, ki so bolj ali manj učinkovite. Najbolj učinkovita 

različica predstavlja osnutek za izdelavo izdelka, ki s svojo novostjo, izboljšavo, originalnostjo, 

redefinicijo … predstavlja invencijo ali izum. Ko se pojavi zanimanje za invencijo, začnemo 

komercializacijo izdelka – izum dobi tržno vrednost, kar imenujemo inovacija. Tu pride do izraza 

definicija tehniške ustvarjalnosti, ki pravi, da gre za iskanje ali razvijanje novih teorij, tehnologij in 

idej, ki vodijo do izboljšave produkta ali procesa z na trgu prepoznano dodano vrednostjo.  

Torej, tehniška ustvarjalnost je potrebna v tehniških in inženirskih poklicih, kot so strojništvo, 

elektrotehnika, gradbeništvo, energetika, transport, biotehnologija, kmetijske tehnologije … S to 

vrsto ustvarjalnosti iščemo odgovore na probleme, ki jih v današnjem svetu ni malo, saj smo ljudje 

bitja, ki si želimo življenje kar se da poenostaviti, predvsem pa izboljšati, kar vpliva tudi na 

funkcionalnost in učinkovitost procesa ali izdelka. Za iskanje odgovorov na ta vprašanja je potrebna 

velika mera tehniške ustvarjalnosti v povezavi z znanjem. 

 

2.3 MERJENJE USTVARJALNOSTI 

Ustvarjalnosti ni mogoče meriti neposredno. Testi ustvarjalnosti merijo specifične kognitivne 

procese, kot so divergentno mišljenje, ustvarjanje asociacij in izmišljevanje mnogih idej hkrati. Hkrati 

merijo tudi nekognitivne vidike kreativnosti, kot sta motivacija in osebnostne lastnosti. Med slednje 

sodijo fleksibilnost, odstopanje od neodvisnosti in drugačnost. Vsak test se ocenjuje drugače, z 

določenimi stopnjami sporazuma, rezultati pa morajo biti notranje stabilni. Rezultate testov lahko 

uporabimo tako v raziskovalne kot tudi izobraževalne namene (Cropley, 2000).  

Goff in Torrance sta leta 1989 naštela že 255 različnih merskih instrumentov, ki merijo ustvarjalnost. 

Med njimi so testi, katerih uporabnost je pod vprašajem (prav tam). Predstavljeni bodo testi, ki so 

najbolj poznani.  
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2.3.1  TTCT (Torrance Tests of Creative Thinking) 

Torrancevi testi ustvarjalnosti so bili prvič objavljeni leta 1966. Vsebujejo tako ustni test (Thinking 

Creatively with Words) kot risalni test (Thinking Creatively with Pictures), oba vsebujeta dve formi, 

in sicer A in B oziroma predtest in test. Pri verbalnem testu se preverja šest verbalnih aktivnosti, to 

so spraševanje, ugibanje vzroka, predlogi izboljšav, ugibanje posledic, nenavadna uporaba, 

nenavadna vprašanja in domneve. Pri risalnem testu se preverja tri dimenzije, to so fluentnost, 

fleksibilnost in originalnost (Cropley, 2000). Verbalni test se navadno uporablja od 1. razreda dalje v 

odraslost, risalni list pa se lahko uporablja v vrtcu. V priročniku za ocenjevanje najdemo točke, po 

katerih teste natančno ocenimo. Pri ocenjevanju je pomembna starost udeleženca (Torrance, 1974). 

 

2.3.2  Guilfordov test ustvarjalnosti 

Guilfordov test je potrebno izpostaviti, saj je Guilford kot prvi psiholog definiral divergentno in 

konvergentno mišljenje (Guilford, 1971). Test udeležence sprašuje po naštevanju predmetov v zvezi 

s hišo (npr. na kakšne načine lahko uporabimo opeko). Točkovanje je sestavljeno iz štirih kriterijev: 

originalnost ali izvirnost, fleksibilnost, tekočnost in podrobnejša izvedba (Guilford, 1976).  

 

2.3.3 Wallach in Kogan ustvarjalni testi 

Pod naslednji vplivni preizkus ustvarjalnosti, imenovan WKCT, ki se pojavil leta 1965, sta se 

podpisala Wallach in Kogan (Cropely, 2000). Avtorja običajno sprašujeta po predmetih, ki vsebujejo 

kolesa, so okrogle oblike, ali pa sprašujeta po predmetih, ki povzročajo hrup. Testi se ocenjujejo po 

identičnih kriterijih kot Guilfordovi testi (Wallach, M. A. in Kogan, N., 1965). Zadnja omenjena testa 

sta usmerjena v določene teme.  

 

2.3.4  RAT (Remote Associates Test) 

RAT test je bil objavljen leta 1962 in je malce drugačen od preostalih, saj temelji na tem, da so 

nekateri udeleženci testa boljši, drugi slabši. Takoj se pokažejo razlike med udeleženci. Na listu je 

zapisanih 30 raznolikih, med seboj na videz nepovezanih besed, ki jih moramo med seboj povezati s 

četrto besedo, ki se jo moramo domisliti. Če je povezava smiselna, je odgovor pravilen. Na voljo je 

40 minut časa. Rezultat je število pravilnih odgovorov (Cropley, 2000).  
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2.3.5  EPoC (Evaluation of Potential Creativity) 

Test EPoc je vsestranski in konkurenčen test in preverja ustvarjalni koncept šoloobveznih otrok, torej 

v starosti od 5 do 18 let. Meritev ustvarjalnosti se nanaša na dve področji izražanja. Prvo področje je 

grafično (risanje), drugo pa verbalno (pisanje), kar hkrati pomeni, da gre  v ozadju tudi za dve vrsti 

razmišljanja: divergentno-raziskovalno razmišljanje in konvergentno-integracijsko razmišljanje. V 

prvem najdemo številne izvirne odgovore, ki temeljijo na določenem dražljaju, ki ga učenec zazna. 

Druga vrsta razmišljanja pa proizvede več izvirnega dela in vključuje določene elemente ustvarjalne 

sinteze. V okviru tega testa se lahko meri tudi preostala področja, kot so verbalno-literarno področje, 

grafično področje, reševanje socialnih problemov in pa glasbeno področje (Epoc test, b.d., Barbot in 

ostali, 2016).  

Naloge v testu glede na področja so: 

- Divergentno-raziskovalno mišljenje (grafično) – udeleženci na testu morajo glede na zgodbo 

narisati čim več risb, kjer uporabljajo osnovne abstraktne oblike ali podobne oblike. Na voljo 

imajo 10 minut. 

- Divergentno-raziskovalno mišljenje (verbalno) – udeleženci morajo zasnovati čim več 

preprostih zaključkov zgodbe kot odgovor na edinstven začetek zgodbe. Druga možnost pa 

je, da morajo zasnovati edinstven zaključek zgodbe kot odgovor na več začetkov zgodb. Na 

voljo imajo zopet 10 minut.  

- Konvergentno-integracijsko mišljenje (grafično) – udeleženci morajo dokončati risbo z 

uporabo najmanj štirih od osmih priporočenih oblik ali z uporabo podobnih oblik. Na voljo 

imajo 15 minut.  

- Konvergentno-integracijsko mišljenje (verbalno) – zapisati morajo zgodbo na podlagi 

podanega naslova zgodbe ali na opisu oseb, ki nastopajo v zgodbi (Barbot in ostali, 2016).  

 

2.3.6  TCT-DP (Test of Creative Thinking – Divergent Production) 

Osnovno o testu  

TCT-DP je hiter test in enostaven za uporabo ter vrednotenje.  

Urban (2005, str. 237) in Jellen sta želela upoštevati pri zasnovi naslednje predpostavke: 

- uporabnost in primernost za različne starostne skupine, 

- praktičnost in ustreznost, ki pripomore k prepoznavanju tako visokih in nizkih kreativnih 

potencialov kot tudi zanemarjenih ali slabo razvitih potencialov, 
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- enostavna in ekonomična uporaba, izvedba, točkovanje, interpretacija, 

- ekonomičnost v času in materialu, 

- kulturna nepristranskost. 

Test je možno reševati skupinsko ali individualno, vendar se večinoma uporablja individualno. 

Sestavljen je iz dveh testnih pol – pred- in posttesta (Fric Jekovec in Bucik, 2015). Testa A kot 

predtest (priloga 9.1) in B kot posttest (priloga 9.2) se razlikujeta le v tem, da sta prezrcaljena, slika 

pa ostane ista. Vnaprej je potrebno jasno podati navodila za reševanje, ki so standardizirana. 

Udeležencem testa se naroči, naj zapolnijo nedokončano risbo na kakršenkoli način. Nobena rešitev 

ni napačna, vse je dovoljeno. Čas je omejen na 15 minut. (Urban, 2015). Poljubno morajo dopolniti 

šest figuralnih elementov (pika, polkrog, vijuga, prekinjena črta, dve pravokotnici, tri črte v obliki 

črke U). Vse omenjene figure se nahajajo znotraj okvirja (Fric Jekovec in Bucik, 2015). Namenjen je 

širši populaciji, in sicer od petega leta dalje (Urban, 2005). 

 

Figuralni elementi 

Z namenom spodbujanja ustvarjalnosti sta avtorja izbrala figuralne elemente, ki dajejo vtis 

nedokončanosti in nepravilnosti. Kot posledico izbire elementov sta pričakovala maksimalno 

fleksibilnost, ki je nujna za ustvarjalnost. Preprosti delci omogočajo raznolike ustvarjalne rešitve. 

Pred objavo testa sta tega opravila na populaciji nadarjenih učencev in na več tisoč različno starih 

osebah iz različnih držav. Delci namenoma sprožajo stereotipne odgovore, ki so značilni za 

udeležence z nižjo stopnjo ustvarjalnosti (Urban, 2005). 

Naloga udeleženca je, da dopolni risbo na osnovi podanih figurativnih elementov. Ti so oblikovani z 

namenom, da so: 

- drugačni v obliki, 

- geometrični in negeometrični, 

- okrogli in ravni, 

- edninski in kompozicijski, 

- prekinjeni in neprekinjeni, 

- znotraj in zunaj (navidezno) postavljenega okvirja, 

- postavljeni neenakomerno v dani prostor in 

- nedokončani (prav tam). 
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Element, ki je dodaten in je hkrati tudi zelo pomemben, je veliki kvadratni okvir. Sposobnost 

tveganja, ki je sestavina ustvarjalnosti, preverjamo s kvadratnim okvirjem in zunanjim majhnim, 

odprtim kvadratom, in sicer na način, ali učenec opazi manjši odprti kvadrat oziroma ali nariše kaj 

izven večjega kvadrata/okvirja (prav tam). 

 

Kriteriji ocenjevanja  

1. »Stalnost«: upošteva se vsaka uporaba, nadaljevanje ali razširitev danih figurativnih elementov; 

kriterij določa od 0 do 6 točk. 

2. »Dovršenost«: upošteva se vsak dodatek, zaključek ali dopolnilo, ki je uporabljen, nadaljuje ali 

razširja figurativni element; kriterij določa od 0 do 6 točk. 

3. »Uporaba novih elementov«: upošteva se vsaka nova figura, simbol ali oblika; kriterij določa od 0 

do 6 točk. 

4. »Zveznost med elementi«: upoštevajo se povezave z narisano linijo, ki povezuje en figurativni 

element ali figuro ali ene element z drugim; kriterij določa od 0 do 6 točk. 

5. »Prisotnost tematike«: upošteva se vsaka oblika, ki je ustvarjena, da prispeva k širši kompoziciji 

in celostni tematiki – upošteva se ustvarjen motiv; kriterij določa od 0 do 6 točk.  

6. »Preseganje mej glede na zunanji element«: upošteva se uporaba (3) in nadaljevanje/razširitev (6) 

majhnega odprtega kvadrata zunaj okvirja; kriterij določa 0, 3 ali 6 točk glede na način uporabe 

kvadratka.  

7. »Preseganje mej brez ozira na zunanji element«: upošteva se uporaba prostora zunaj okvirja, ki 

nima povezave z zunanjim elementom, od njega je neodvisna; kriterij določa 0, 3 in 6 točk, ki se 

določijo glede na obseg neodvisne uporabe prostora zunaj okvirja. 

8. »Uporaba perspektive«: upošteva se vsak poskus zunaj dvodimenzionalnosti; kriterij določa od 0 

do 6 točk, šteje se vsak poskus.  

9. »Uporaba humorja in čustvenih tem«: upošteva se vsaka vrsta risanja, ki v nas prebudi humoren 

odziv, prikazuje čutenje, čustvo ali močno ekspresivnost; kriterij določa od 0 do 6 točk, šteje se vsak 

posamezen izraz. 

10. »Nekonvencionalna uporaba materiala«: upošteva se vsaka nekonvencionalna manipulacija 

materiala – papirja; kriterij določa 0 ali 3 točke, ki se štejejo, če se pojavi manipulacija.  
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11. »Nekonvencionalnost v uporabi abstraktnih elementov«: upošteva se vsak element ali risba, v 

kateri so prisotni surrealizem, fikcija ali/in abstrakcija; kriterij določa 0 ali 3 točke, ki se štejejo, če 

se pojavi nekonvencionalnost. 

12. »Nekonvencionalnost v uporabi simbola«: upošteva se uporaba simbolov ali znakov; kriterij 

določa 0 ali 3 točke, če se pojavi nekonvencionalnost. 

13. »Nekonvencionalnost v podanih elementih«: upošteva se nekonvencionalna uporaba danih 

elementov testa; kriterij določa 0, 1, 2, in 3 točke, če se pojavi nekonvencionalnost. 

14. »Hitrost«: upošteva se hitrost, ki ima zgornjo mejo 15 minut; kriterij določa od 0 do 6 točk, ki so 

sorazmerno razporejene med minute reševanja. Višji, kot je čas reševanja, nižje so točke (Fric Jekovec 

in Bucik (2015), Urban (2005)).  

15. »Tehniški in tehnološki dodatki«: ožja izbira tehniških in tehnoloških predmetov, strojev, naprav, 

orodij in pripomočkov. Kriterij določa od 0 do 6 točk.  

Zadnji, petnajsti kriterij, smo dodali sami, saj smo želeli preveriti, kako so elementi tehniške in 

tehnološke figuralike integrirani v divergentno produkcijo oz. mišljenja samih učencev. Vseh možnih 

točk je 78. Večje, kot je število točk, bolj je učenec ustvarjalen.  

 

Notranja zanesljivost testa 

Fric Jekovec in Bukovec (2015) navajata, da v Sloveniji še nimamo norm za Preizkus ustvarjalnega 

mišljenja TCT-DP. Povzemata pa avtorja testa, ki sta navedla, da je koeficient notranje zanesljivosti 

(α) med 0,89 in 0,97. To sta preverila na vzorcu 112 sedmošolcev, starih med 12 in 13 let, iz štirih 

različnih šol v Nemčiji (Jellen in Urban, 1985; v Urban, 2010). Gralewski in Karwowski (2012) sta 

navedla, da so notranjo zanesljivost ugotavljali na vzorcu 589 poljskih srednješolcev, starih med 16 

in 20 let, kjer je bila ugotovljena malce nižja, pa vseeno še vedno primerna, in sicer α = 0,74. Tudi 

Szewczyk-Zakrzewska (2015) je nedavno izvajala raziskave z danim testom in prav tako ugotavljala 

zanesljivost, ki je za predtest merila α = 0,73, za posttest pa α = 0,76.  
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3 ODNOS DO TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE 

Tehnologija je prisotna v naših življenjih vsakodnevno in največ v celotni zgodovini človeštva. Mladi 

kažejo zanimanje za tehnološke produkte, vendar pa njihovo mnenje glede izobrazbe in kariere v 

tehnični smeri ni najbolj pozitivne narave. Če želimo vplivati na učenčevo mnenje glede odnosa do 

tehnike, moramo najprej ugotoviti, kateri so tisti faktorji, ki ključno vplivajo na njihov odnos. Kot 

prve faktorje za raziskovanje so si zadali navdušenje, uživanje, dolgočasje in interes. (Ardies in drugi, 

2015). 

 

Splošno o odnosu 

Odnos je širok pojem z različnimi interpretacijami in definicijami. Skupaj z znanjem in veščinami 

tvori kompetence za uspešno in usklajeno delovanje in izvajanje nalog. Najbližja razlaga pojma 

odnosa za naše področje je, da je odnos psihološka nagnjenost osebe do tehnike, ki je pogojena z 

določeno stopnjo koristi, najsi bo to dobra ocena ali dober izdelek (Ardies in drugi, 2015).  

Raziskave so pokazale, da se interes v človeku ključno izoblikuje do dopolnjenega 14. leta, odnos do 

tehnike in tehnologije pa se izoblikuje med 12. in 14. letom (prav tam).  

 

Komponente odnosa 

Jain (2014) navaja tri komponente, iz katerih je sestavljen odnos. Te so: 

- afektivna komponenta – to je čustven odziv (pozitiven ali negativen) na odnos. Posameznikov 

odnos ni tako preprosto določiti, saj se čustva pojavijo šele takrat, ko je oseba v spoznavnem 

procesu z objektom.  

- konativna komponenta – to je vedenjska težnja posameznika, ki ga sestavljajo ukrepi in 

opazovani odzivi na objekt. Gre za odziv, ki ga stori oseba v povezavi s problemom in akcijo, 

ki mu je dana. Vsebuje niz odzivov, ki so navadno predvidljivi.  

- kognitivna komponenta – nanaša se na mnenje, prepričanje, misli posameznika o objektu. 

Mnenje oseba izoblikuje v skladu s podatki, ki jih ima o objektu. To je komponenta, kjer 

posameznik organizira in skladišči pridobljene informacije.  
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Dimenzije, ki vplivajo na odnos 

Koncept odnosa do tehnike in tehnologije ne moremo gledati kot enoten konstrukt, vendar kot 

večdimenzionalen. Med raziskovanjem vidikov, ki vplivajo na odnos, je De Vries (1988) definiral 

naslednjih pet dimenzij: 

1. Prizadevanja za dosego kariere na področju tehnologije, kjer učenec pokaže ambicije za študij s 

kompetencami tehnologije v njem, ali si želi v prihodnosti delo, ki je v povezavi s tehnologijo. 

2. Interes za znanje vsebin TiT, kjer ima učenec željo vedeti in se učiti o teh vsebinah. 

3. Zaznavanje težavnosti TiT, kjer učenci povedo, kako zahtevne se jim zdijo vsebine tehnike in 

tehnologije v šoli. 

4. Zavedanje posledic TiT pomeni, kako posameznik vidi vplive TiT na okolje in družbo, naj si bodo 

le ti pozitivni ali negativni.  

5. Tehnika in tehnologija kot vsebine, primerne tako za moške kot ženske. Ta dimenzija meri učencev 

odnos do tehniških in inženirskih poklicev v domeni določenega spola. 

Raziskave so pokazale, da so pomembni dejavniki odnosa:  

- razvojne razlike med dečki in deklicami in pri različnih starostih, 

- prisotnost tehnoloških igrač in konstrukcijskih zbirk, 

- vpliv staršev in 

- pomembnost konteksta (Ardies in drugi, 2015).  

 

Razlike med dečki in deklicami pri različnih starostih 

Raziskave so pokazale, da v splošnem dečke TiT zanima bolj kot deklice. Deklice dokazano gojijo 

manj pozitiven odnos do kariere v znanosti in tehnologiji. Prav tako menijo, da je tehnologija 

zahteven predmet v šoli. Kotte (1992) in Mawson (1995) sta pokazala, da obstajajo razlike med dečki 

in deklicami, ki so povezane s starostjo. Pri dečkih, ki so stari med 10 in 14 let, je bila ugotovljena 

rast zaznave uporabnosti vsebin TiT. Nasproti so rezultati o uporabnosti vsebin TiT pri dečkih in 

deklicah, ki so že dopolnili 14 let. Do starosti 10 let strokovnjaki niso zaznali razlik v interesih med 

dečki in deklicami, po tej starosti pa se pričnejo interesi predvsem deklic spreminjati (Ardies in ostali, 

2015). Keše (2016) je v svojem diplomskem delu ugotovil, da razlik med učenci 5. in 6. razreda skoraj 

ni, vendar je opazna razlika med deklicami in dečki, in sicer predvsem v željah po šolanju ali poklicu 

v TiT in pa kategoriji TiT in pa spolu, seveda v korist dečkov. Presenetil ga je pa zaznan interes 
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učencev za področje TiT in poznavanje posledic TiT, ki je bil nadpovprečen ne glede na spol in starost 

učencev. Tudi splošen odnos do TiT je bil nadpovprečen. Modičeva (2016) pa je v svojem 

diplomskem delu ugotavljala razlike v odnosu do TiT med učenci in učenkami 6. in 9. razreda in če 

se odnos do devetega razreda kaj spremeni. Ugotovila je, da imajo učenci 6. razreda večji odpor do 

TiT kot učenci 9. razreda. Učenci te starosti prav tako mislijo, da fantje vedo več o TiT kot dekleta 

in da so bolj sposobni opravljati poklice s področja TiT. Glede na spol pa imajo dekleta slabši odnos 

do poklicev v TiT, ne kažejo zanimanja za TiT in imajo odpor do nje. Dekleta hkrati tudi menijo, da 

so fantje bolj spodobni opravljati tehniške poklice. Splošen odnos pa je bil podpovprečen (2,9).  

 

Prisotnost tehnoloških igrač 

Razlike med spoloma lahko obstajajo tudi zaradi prisotnosti in dejanske količine igre s 

tehniškimi/tehnološkimi igračami in konstrukcijskimi zbirkami. Tehniške igrače imenujemo tudi 

konstrukcijske igrače, kot so LEGO kocke (prav tam). Mammes (2004) je mnenja, da dekleta ne 

morejo vzpostaviti takšnega odnosa s tehnologijo, ki bi lahko povečala njihov interes do kariere v 

tehnologiji, saj imajo manj izkušenj s tehnološkimi igračami in so tudi manjkrat pozvane k nudenju 

pomoči in sodelovanju pri popravljanju predmetov.  

Prisotnost tehnoloških igrač v domačem okolju dokazano kaže na pozitivno korelacijo na različne 

dimenzije odnosa do tehnike. V šolah in vrtcih še vedno velja stereotip, da so igrače razdeljene glede 

na spol, kar nosi tudi posledice na odnos do TiT (Ardies in drugi, 2015). 

 

Vpliv staršev 

Študije so pokazale, da starši s svojim odnosom mnogokrat vplivajo na otrokov odnos do znanosti in 

tehnike. V družinah so mnogokrat matere tiste, ki menijo, da znanost ni primerna za ženski spol, in 

tako negativno vplivajo na odnos hčera do tehnike (prav tam). George (2006) pa je vseeno mnenja, 

da je vpliv staršev na otrokov odnos zelo majhen oziroma statistično nepomemben.  

Pri učencih sta še posebej izrazni emocionalna (motivacija, nekomformizem) in konativna 

komponenta njihovih zmožnosti na odziv na določeno tehnološko spremembo pa tudi njihov osebni 

učni stil (Zakrzewska in Avsec, 2016), samoučinkovitost in sposobnost samoregulacije (Avsec in 

Kocijančič, 2016). 

Kognitivna, konativna in emocialna komponeta tvorijo ob učnem okolju osnovo ustvarjalnega 

potenciala, nujnega za ustvarjanje produktov oz. procesov. Ustvarjalnost v tehniki in inženirstvu je 

po razlagi Barbota idr. uvrščena med tri najbolj zaželene veščine na trgu dela (2015). Še vedno pa ni 
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jasnih dokazov, kako je odnos učencev do TiT, gledano po kategoriji odnosa, povezan z dvigom 

ustvarjalnosti po izvedenem ustvarjalno-učnem procesu. 
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4 INDUKTIVNO UČENJE IN POUČEVANJE 

Induktivno učenje je ravno nasprotje od tradicionalnega, ki se največkrat uporablja pri pouku. 

Tradicionalno učenje in poučevanje navadno poteka tako, da je učitelj v ospredju, učencem predstavi 

temo, jo razloži, v drugi polovici učne ure pa učenci vadijo in utrjujejo pridobljeno znanje. Učenci so 

navadno pasivni.  

Pri induktivnem poučevanjem in učenju učitelj učno uro prične s podanim problemom ali izzivom. 

Naloga učenca je, da postane aktiven, učiteljeva vloga pa vedno bolj postaja pasivna oziroma je 

učencem na voljo za nudenje podpore, pomoči in usmerjanje. Učenec spozna potrebo po znanju, 

sposobnostih in razumevanju. Induktivnih metod je več in bodo predstavljene v nadaljevanju. Imajo 

nekaj skupnih lastnosti, kot so: 

- v ospredju je učenec, ki ima več odgovornosti za svoje učenje, 

- učenec mora biti pri urah aktiven, vključen je v diskusije, v reševanje problemov, 

- značilno je skupinsko delo, znotraj skupin pa med učenci poteka nudenje pomoči (Prince in 

Felder, 2006). 

 

4.1 METODE INDUKTIVNEGA UČENJA 

V poglavju bomo našteli in opisali nekaj induktivnih metod, ki si delijo skupne lastnosti, navedene 

zgoraj, vendar se v določenih segmentih očitno razlikujejo.  

 

4.1.1 Problemsko učenje (angl. problem-based learning) 

Problemsko učenje je najbolj kompleksna in težka induktivna metoda pouka, saj zahteva ogromno 

količino časa, učitelj mora imeti zelo dobro strokovno znanje. Prične se, ko učence seznanimo z 

odprtim, nestrukturiranim, avtentičnim in realnim problemom. Naloga učitelja je stranska, vendar 

hkrati zelo pomembna, saj le ta hodi od skupine do skupine in odgovarja na njihova vprašanja. Ni pa 

njihov primarni vir informacij (Prince in Felder, 2006, Prince in Felder, 2007).  

Problemsko učenje lahko poteka na različne načine: 

1. poročanje skupin o njihovem napredku glede na težave in vprašanja skozi učenje, 

2. manjša predavanja, preko katerih učenci delijo informacije in ugotovitve v zvezi z danim 

problemom in kjer so vključene vse skupine, 
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3. diskusija celotnega razreda.  

Če je problem zasnovan dobro, učenci uporabijo za reševanje problemov vsebine, ki smo jih 

predvideli, in vse svoje znanje. Te metode dela lahko vključimo na različne načine, največ primerov 

pa zasledimo na zdravstvenih šolah in na področjih, ki so povezana z medicino, arhitekturo, 

psihologijo, poslovanjem … (prav tam). 

 

Kot osnovne korake problemskega učenja avtorji navajajo naslednje: 

1. imenovanje – imenovanje glavnih vprašanj, povezanih s problemom, 

2. okvirjanje – ustvarjati omejitve problema, torej kako širok je problem, 

3. premikanje – eksperimentalno delo/akcija, 

4. odsev – evalvacija in kritiziranje izvedbe druge in tretje točke korakov.  

 

Študije so v 7 primerih pokazale pozitiven učinek na usvojitev novega znanja in v kar 15 primerih 

negativen učinek. Te študije so prikazale kratkoročni učinek. Ko pa so preverjali dolgoročni učinek 

na znanje, pa so bili rezultati vseh študij pozitivni, noben od rezultatov ni bil negativen. Pozitivne 

strani problemskega poučevanja na osebni ravni so razumevanje povezave med koncepti, globina 

konceptnega razumevanja, spretnosti dela v skupinah, višja prisotnost na predavanjih in sposobnost 

uporabe ustreznih metakognitivnih in skupinskih strategij (prav tam).  

 

4.1.2  Projektno učenje (angl. project-based learning) 

Projektno učenje se prične z eno ali več nalogami, ki tekom dela pripeljejo do končnega izdelka, pa 

naj bo to model, računalniška simulacija … Projekt se navadno zaključi s pisnim ali ustnim 

poročilom, kjer učenci predstavijo pot do izdelka in izdelek. Poznamo tri tipe projektov, ki se med 

seboj razlikujejo v stopnji učenčeve avtonomije, in sicer: 

1. Projektna naloga – učenci rešujejo projekt, ki jim ga je zadal učitelj. Prav tako imajo podane 

metode reševanja. Učenci s to vrsto projekta malo napredujejo, njihova motivacija je nizka.  

2. Tematski projekt – učitelj definira območje tematike in splošne pogoje, ki jih morajo upoštevati pri 

reševanju projekta. Naloga učencev je izbrati poseben projekt in napovedati pristop, s katerim bodo 

projekt rešili.  
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3. Problemski projekt – učenci si sami izberejo problem in ga poskusijo rešiti. So povsem avtonomni. 

Projektno učenje je enako problemskemu učenju v nekaterih segmentih. V obeh primerih učenci 

delujejo v skupinah, učenci morajo reševati probleme kot neke vrste strokovnjak, učenci morajo 

načrtovati strategije reševanja in za konec ovrednotiti končni izdelek. Pojavita pa se dve očitni razliki. 

Prva je, da ima projektno učenje širše območje uporabe in vsebuje več problemov hkrati. Končni 

izdelek je pri projektnem učenju v ospredju, pri problemskem učenju pa je v ospredju pridobljeno 

novo znanje in njegova uporaba pri reševanju (Prince in Felder, 2006).   

 

4.1.3  Učenje ravno ob pravem času (angl. just-in-time learning) 

Učenje ravno ob pravem času kombinira spletno tehnologijo z aktivnimi metodami učenja v učilnici. 

Naloga učencev je, da individualno rešijo na spletu določene naloge. To morajo storiti preden se učna 

ura prične, saj učitelj pred uro pregleda njihove odgovore in na podlagi teh izve, kaj dela preglavice 

učencem, in temu prilagodi razlago. Takšen način učenja se ponovi večkrat tedensko.  

Učenci morajo, preden se lotijo reševanja nalog, na spletu tudi pregledati vnaprej pregledati učno 

gradivo. Naloge so konceptualne in so namenjene v pomoč učencem, saj se le ti soočijo z napakami, 

ki jih naredijo. Učitelj posledično točno ve, kje se pojavljajo težave.  

Spletni material je lahko v naslednjih oblikah: 

1. novice, povezane s tematiko učne ure – novice demonstrirajo realne probleme, zgodovinske 

anekdote, opise znanih pojavov …, 

2. domača naloga na spletu – posebne naloge, ki jih spremljajo bogat dodatni material ali naloge, ki 

v učencih vzbudijo razmišljanje o problemu oziroma da pričnejo razmišljati globlje, 

3. spletni pogovor – na spletu učitelj vzpostavi klepetalnico med učenci in učiteljem, kjer učenci 

podajajo svoje ugotovitve. Na to spletno mesto učitelj lahko naloži tudi učno gradivo prejšnjih šolskih 

ur (Prince in Felder, 2006).  

 

4.1.4  Učenje z odkrivanjem (angl. discovery learning) 

Učenje z odkrivanjem je del pristopa poizvedovalnega učenja, kjer imajo učenci podano vprašanje, 

na katerega morajo odgovoriti, problem, ki ga morajo rešiti, in niz opazovanj, ki jih morajo razjasniti. 

Učitelj nudi učencem podporo, vendar jih ne vodi ali usmerja. Tak način poučevanja se mnogokrat 
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izvaja na fakultetah. Večkrat se uporablja vodeno odkrivanje, kjer se učiteljeva vloga poveča, saj ti 

vodijo skozi učni proces (Prince in Felder, 2006).  

 

4.1.5  Poizvedovalno učenje (angl. inquiry-based learning) 

Poizvedovalno učenje (PU) ima za seboj že dolgo in močno tradicijo predvsem v znanstvenem 

izobraževanju (Prince in Felder, 2006). To vrsto učenja promovirajo višje metakognitivne ravni, ki 

so povezane z izboljšanjem poznavanja vsebin. Izboljšajo se tudi sposobnosti reševanja problemov. 

Učiteljeva vloga je biti povezovalec skupin, nudi pomoč le, ko je to potrebno (Avsec, 2016).  

Pomembni koraki poizvedovalnega učenja so: problem, postopek in rezultat. Glede na to, katere od 

teh korakov poznamo, ločimo pet vrst PU (potrjevalno, strukturirano, vodeno, odprto in kombinirano) 

(Avsec in Kocijančič, 2014). 

 

4.2  UČENJE S POIZVEDOVANJEM 

Poizvedovalno učenje je sinonim za učenje s poizvedovanjem. S to vrsto učenja se spoznamo že 

kmalu po rojstvu, saj takoj pričnemo z raziskovanjem okolice in vedno naletimo na kakšne prepreke 

oziroma probleme, za katere moramo najti pot, rešitev ali pa moramo vse skupaj ponoviti. Učenje s 

poizvedovanje lahko nastopi kot strategija, oblika ali metoda dela v razredu (Avsec in Kocijančič, 

2016). 

PU je v učenca osredotočen pristop poučevanja, kjer so kritično mišljenje, reševanje problemov in 

razvijanje komunikacijskih sposobnosti bolj pomembne veščine kot znanje o sami vsebini 

(Eisenkraft, 2003). Eisenkraft (2003) pravi tudi, da je PU večplastna dejavnost, ki uporablja številne 

metode za zbiranje in analizo podatkov, informacij. Primerja koncepte z rezultati, da bi se znanje 

dogradilo.  

Hmelo-Silver, Duncan in Chinn (2007) pravijo, da je bilo PU razvito kot odgovor na zaznane 

probleme pri tradicionalnem načinu poučevanja, kjer se morajo učenci zgolj zapomniti snov, ki jim 

je podana, in so obremenjeni z veliko količino gradiva in z navodili. 

Marshall, Horton in Smart (2009) pa gledajo na PU kot obliko induktivne pedagogike, kjer je 

napredek ocenjen na podlagi tega, kako dobro učenci razvijajo eksperimentalne, analitične, 

ustvarjalne in reflektivne kompetence, ne pa koliko kompetenc ti učenci že imajo. Kompetence pri 
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učencih so vidne v obliki dobrih vprašanj, v ugotavljanju in zbiranju uporabnih podatkov ter 

sistematični predstavitvi ugotovitev. 

 

4.2.1  Značilnosti učenja s poizvedovanjem 

Učiteljeva naloga je: 

 voditi učence skozi vprašanja in probleme in v njih prebuditi zanimanje, da problem vsebuje 

zanimiv učni potencial, 

 konstruktivno uporabiti učenčevo znanje, 

 podpirati in voditi učenčevo avtonomno delo zgolj, ko je to potrebno, 

 voditi manjše skupine in voditi diskusijo s celotnim razredom, 

 spodbujati diskusijo, kjer učenci vidijo alternativne vidike, 

 pomagati učencem vzpostaviti povezavo med njihovimi idejami in jih povezati s koncepti in 

metodami.  

Učenec se ne sme počutiti osamljenega, ampak naj jih učitelj vodi, kolikor je to potrebno, vseeno pa 

naj bo njihovo delo neodvisno (Avsec in Kocijančič, 2014). Učitelj mora imeti tudi ustrezne 

vodstvene sposobnosti. Različni stili vodenja imajo na sam pouk tudi različne učinke. Raziskave 

kažejo, da je Lassez-Faire stil vodenja učitelja omogočil najboljše učne učinke pri učenju s 

poizvedovanjem (Avsec 2016). Za ta stil je značilno, da učitelj proces v celoti prepusti učencem, in 

sicer tudi organizacijo in tempo, poseže le pri ključnih elementih interpretacije. Priporočljivo je, da 

so učenci kognitivno bolj zmožni (prav tam). Za izrazito heterogene skupine je bolj učinkovit 

transakcijski stil vodenja z jasnimi navodili, večkratnim poseganjem in ustreznimi nagradami kot 

dodatna motivacija. Za najmanj učinkovitega pri učenju s poizvedovanjem se je izkazal 

transformacijski stil vodenja. Domnevamo, da je preveč dinamike in premalo lastne vpletenosti 

povzročilo številna nerazumevanja konceptov. Ta stil vodenja zahteva izkušene učitelje, ki so vzor 

učencem, ter jim z lahkoto pokažejo uporabe številnih hevristik pri reševanju tehniških in tehnoloških 

problemov (Avsec 2016). 

PU lahko pri učencih izboljša kritično razmišljanje, sposobnosti za obdelavo informacij in omogoča 

izboljšati učenčeve samoregulativne učne sposobnosti (Avsec in Kocijančič 2016).  

 

Vedno je potrebno izpostaviti ključne pozitivne lastnosti, saj se na podlagi teh odločimo za uporabo 

določenega modela. Ključne pozitivne lastnosti v prid PU so: 
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1. razvoj kritičnega razmišljanja učečih, 

2. izboljšanje sposobnosti za poizvedovanje, preiskovanje, raziskovanje, 

3. prevzemanje večje odgovornosti za lastno učenje (metakognicija), 

4. intelektualna rast (Prince in Felder, 2006).  

 

4.2.2  Oblike/nivoji učenja s poizvedovanjem 

Učenje s poizvedovanjem zasledimo v različnih oblikah. Oblike PU so odvisne od učenčeve 

sposobnosti samousmerjanja, poudarka na učenju, učiteljeve vpletenosti in obsega učenja. Vse oblike 

temeljijo na stopnjah poizvedovanja, ki se med seboj pomembno razlikujejo. Te oblike so: 

1. potrjevalno PU (učenci so v naprej seznanjeni z vprašanjem, potekom reševanja in rezultati), 

2. strukturirano PU (učenci poznajo problem in oris poti, kako ga rešiti), 

3. vodeno/usmerjeno PU (učenci poznajo zgolj problem, pot do rešitve morajo poiskati sami), 

4. odprto PU (učenci si morajo sami zastaviti tudi problem in potem priti do rešitve), 

5. kombinirano PU (poljubno kombiniramo različne nivoje, tudi najpogosteje izvajamo).  

 

Ločimo še učiteljevo poizvedovanje in učenčevo poizvedovanje. Razlika je le v tem, kdo sestavi 

vprašanje. V prvem je to učitelj, v drugem pa učenec sam (Avsec in Kocijančič, 2014).  

 

4.2.3  Proces učenja s poizvedovanjem 

V literaturi je navedenih več modelov PU, predstavili bomo nedavno razvitega, katerega avtorja sta 

Avsec in Kocijančič (2014). Imenuje se IBL model za tehniško izobraževanje in omogoča sumativno 

ocenjevanje, aktivno metakognitivno refleksijo in več mehanizmov za pridobitev povratnih 

informacij. Metakognitivna refleksija učenja postane osrednji pojem skozi vse faze tega modela in ne 

le v kasnejših fazah postopka (Avsec in Kocijančič, 2016).  

Znotraj modela se skriva osem E-jev, vsak od njih predstavlja korak, ki si morajo slediti linearno. Ti 

E-ji so:  

1. Izziv in sodelovanje (ang. Elicit and engage) – v tem koraku se preveri predhodno znanje in 

poskuša motivirati učence. Sledi zastavitev problemske situacije in raziskovalna vprašanja.  
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2. Raziskovanje (ang. Explore) – uporaba 365 metode za iskanje idej in samoocenjevanje. Hkrati 

v tem koraku poteka tudi preiskovanje fizičnih dokazov za potrjevanje raziskovalnih vprašanj 

in analiza dokazov. 

3. Razlaga (ang. Explain) – interpretacija in razlaga.  

4. Modeliranje in eksplicitna diagnonstika (ang. Modeling and explicit diagnostics) – ta korak 

temelji na projektiranju in konstrukciji rešitev. Učenci spoznajo, da ni popolne rešitve, večkrat 

je potrebno za dosego kvalitetnih podatkov in informacij tudi kaj izdelati. 

5. Razlaga in povezava (ang. Explain and connect) – na podlagi eksperimenta učenci načrtujejo 

testiranje hipotez, potreben je material, gradijo znanstveno znanje.  

6. Izdelava (ang. Elaborate) – izmenjava podatkov med skupinami. Predstavitev in obrazložitev 

le teh.  

7. Evalvacija (ang. Evaluate) – razgovor o napačnih predstavah in iskanje rešitev pasti, na katere 

so naleteli skozi raziskovanje.  

8. Razširitev (ang. Extend) – razmišljanje o vseh korakih učenja. Možnost prenosa rezultatov še 

drugam (Eisenkraft, 2003, prav tam).  

 

Model predstavlja uspešno nadgradnjo predhodnih in tudi še obstoječih modelov PU, zlasti 

Eiesenkrafta 5E in Marshallov model 4Ex2. Nov model izboljša vključitev učencev, dodane so 

tehnike in metode ustvarjalnega mišljenja, in sicer tako za divergentno produkcijo idej kot tudi 

konvergentno krčenje za dokončen izbor (Avsec in Kocijančič, 2016). Ključna faza diagnostike in 

modeliranja pa še dodatno motivira učence, saj močno povečuje vzdržen interes, ki je ključni za dvig 

ustvarjalnosti (Avsec in Šinigoj, 2016). Namreč, kot kažejo raziskave, motivacija na začetku ure oz. 

učenja nima jasnih učinkov na vzdržnost ustvarjalno-učnega procesa z namenom dviga ustvarjalnosti 

in učenja (Avsec in Šinigoj, 2016; Szewczyk-Zakrzewska in Avsec, 2016).  

 

4.2.4  Učinki PU na pouk 

Ker je PU v učenca usmerjeno poučevanje, kjer so kritično razmišljanje, reševanje problemov, 

sodelovanje in komunikacijske sposobnosti učenca bolj pomembne veščine, ki jih osvoji učenec, kot 

samo znanje o določeni temi, se učinki na pouk vidijo v obliki naslednjih dejanj: 

Učenci: 

- znajo oblikovati smiselna in dobra vprašanja,  
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- so uspešni pri zaznavanju in zbiranju materiala, ki jim pomaga pri poti do rešitve, 

- sestavijo sistematične predstavitve rešitve problema oziroma poti do rešitve, 

- mnogokrat zaidejo tudi na napačne poti do rešitve problema, vendar sami najdejo pravo pot 

oziroma presodijo, kdaj pot ni smiselna, 

- razvijejo sposobnost delovanja v skupini, 

- se naučijo tudi samostojnega učenja in reševanja problemov, 

- pri reševanju problemov iz realnega življenja razvijajo tudi kritično mišljenje (Avsec in 

Kocijančič, 2016).  

 

Tudi različni nivoji PU imajo specifike pri uporabi. Prva dva nivoja (potrjevalno in strukturirano PU) 

sta zlasti uporabna na nižji stopnji OŠ, vodeno oz. usmerjeno pa v višjih razredih OŠ in srednji šoli. 

Odprto PU pa se priporoča za nivo visokošolskega izobraževanja, kjer imajo študenti že dovolj razvito 

metakognicijo, da poznajo procese samoregulacije ter imajo višji nivo potrebne proaktivnosti oz. 

tehniške/tehnološke pripravljenosti (Avsec in Šinigoj, 2016).  
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5 IZVEDBA IN ANALIZA PU 

PU smo izvajali kot  pedagoški eksperiment v realnem razredu, in sicer v okviru tehniških dni kot 

odprtega učnega sistema, kjer so bili zagotovljeni vsaj minimalni pogoji glede pouka, kot so: učne 

metode, oblike, učni cilji, učno okolje in sredstva oz. pripomočki.  

Tehniške dni smo izvajali v okviru troletnega evropskega šolskega projekta z imenom Chain Reaction 

(slovensko Verižna reakcija), ki je vključeval učence, stare od 14 do 16 let, in njihove učitelje. Projekt 

je financirala Evropska komisija in je bil sestavni del sedmega okvirnega programa za raziskave, 

tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti. V projekt Chain Reaction je bilo vključenih devet 

evropskih držav, to so Slovenija, Velika Britanija, Italija, Slovaška, Bolgarija, Francija, Nemčija, 

Grčija in Irska, ter Turčija, Gruzija in Jordanija. Model projekta Chain Reaction je bil cikličen. To 

pomeni, da so v projektu vsako novo šolsko leto (2013/14, 2014/15 in 2015/16) sodelovali novi 

učitelji iz različnih šol. Na ta način smo omogočili sodelovanje v projektu čim večjemu številu 

učiteljev. Z gradivi, ki so prilagojena kurikulumu in kulturi vsake posamezne države, prinaša projekt 

tudi trden in trajnosten okvir učenja naravoslovno-tehniških vsebin. Vsako leto je v projektu 

sodelovalo 5 osnovnih šol, torej skupaj 15. Glavni namen je bil razvijati naravoslovno-tehniško 

razmišljanje in praktične spretnosti. Način poučevanja je bil definiran kot inovativen in ustvarjalen. 

Vsebine so bile okoljsko naravnane in pa perspektivne, saj so se dotikale tudi življenja v vesolju. 

Učenci so delali po skupinah, kjer so morali s kritičnim razmišljanjem rešiti probleme iz teme, v 

kateri so sodelovali. Svoje končno delo so predstavili na šolski ravni in na nacionalni konferenci 

(Chain Reaction – o projektu, b. d.). 

V sodelovanju s šolami smo izvajali naslednje teme: sončno ogrevanje, optimizacija vodnih turbin, 

rastline v vesolju, pametni električni avtomobil in optimizacija vetrnih turbin (Chain Reaction, 2017) 

. 

Za potrebe magistrskega dela smo raziskavo izvajali na dveh različnih delavnicah, in sicer z 

naslovoma: 

- Optimizacija vetrnih turbin (1) in 

- Optimizacija vodnih turbin (2). 
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5.1 OPIS IZVEDBE PU  

Skupni cilj obeh delavnic je bil ugotoviti najvišji izkoristek vodne turbine oziroma vetrne turbine. Do 

rezultatov so učenci prišli tako, da so najprej s tehnikami ustvarjalnega mišljenja določili parametre 

vpliva in nato spreminjali te parametre, ki so se nanašali na lopatice, rotor, materiale, iz katerih so 

lopatice … V spodnjih podpoglavjih na kratko predstavljamo opis posameznih delavnic, saj se v 

nekaterih odsekih bistveno razlikujeta. V okviru predstavitve obeh delavnic bodo zajeli naslednje 

segmente: 

- cilje vaje,  

- kratek opis poteka delavnice po dnevih z diagramom poteka,  

- učne oblike, 

- vrsta poizvedovalnega poučevanja z obrazložitvijo. 

 

5.1.1 Optimizacija vetrnih turbin 

Glavni cilji vaje so razdeljeni na znanje in razumevanje, ki ga pridobijo učenci, in na pridobljene 

spretnosti in veščine. Učenci so v okviru delavnice spoznali veter kot obnovljiv vir energije, 

anemometer, to je naprava za merjenje hitrosti vetra, učenci so tudi poskusili meriti z njim, spoznali 

so več vrst energije in njihove pretvorbe, kaj je izkoristek in kako ga izračunamo, in osnovna dejstva 

o vetrni elektrarni. Spretnosti, ki so jih pridobili, pa so predvsem uporaba miselnih procesov, ki jih 

uporabljajo znanstveniki, tj. iskanje idej, biti ustvarjalen, si upati poskusiti nekaj novega, testirati 

ideje, praktično izvesti eksperiment …  

Aktivnosti so razdeljene na tri dni. 

Prvi dan učenci spoznajo osnove teorije in ponovijo fizikalne osnove. Učence razdelimo v skupine, 

le ti sestavijo preprost model vetrne turbine ter izvedejo meritve. Ob koncu dneva sestavijo hipoteze 

o izboljšavi modela vetrne turbine. 

Drugi dan učenci zasnujejo izboljšan model, ga tudi izdelajo in preizkusijo. Na podlagi izvedenih 

meritev in izračunov učenci svoje hipoteze ovržejo ali sprejmejo. 

Tretji dan učenci pripravijo predstavitev, ugotovitve in vse skupaj predstavijo sošolcem in tako 

oblikujejo skupne zaključke.  

Potek tehniških dni, slika 5.1.  
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Slika 5.1: Potek tehniških dni Optimizacije vetrnih turbin. 
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Učenci so delali individualno in v manjših skupinah. Za vsako od aktivnosti so bile uporabljene učne 

oblike, ki so prikazane v preglednici 5.1. 

 

Preglednica 5.1: Uporaba učnih oblik glede na fazo aktivnosti v delavnici Optimizacija vetrnih turbin. 

FAZA AKTIVNOSTI OBLIKA 

Uvodna prestavitev in seznanitev učencev s 

temo, branje delovnega lista Optimizacija 

vetrnih turbin 1. 

Frontalna oblika, učenci niso razdeljeni v 

skupine. 

Sestavljanje preprostega modela. Delo v manjših skupinah, največ 3–4 učenci. 

Meritve, izračuni, risanje grafov. Delo v manjših skupinah, največ 3–4 učenci. 

Postavitev hipotez. Delo v manjših skupinah, največ 3–4 učenci. 

Metoda 635. Delo v manjših skupinah, največ 3–4 učenci. 

Sestavljanje izboljšanega modela. Delo v manjših skupinah, največ 3–4 učenci. 

Raziskava, testiranje hipotez (ovržba ali 

potrditev). 

Delo v manjših skupinah, največ 3–4 učenci. 

Meritve, izračuni izboljšanega modela. Delo v manjših skupinah, največ 3–4 učenci. 

Zapis ugotovitev. Delo v manjših skupinah, največ 3–4 učenci. 

Izmenjava ugotovitev med skupinami in 

razprava o njih. 

Skupinska oblika – vključen celoten razred. 

Priprava poročila, zapis zaključkov. Individualna oblika.  

Refleksija. Individualna oblika. 

 

Izvedba je potekala s pomočjo poizvedovalnega učenja, in sicer z usmerjenim poizvedovalnim 

učenjem, kjer je udeležba učitelja majhna, učenci so aktivni, samostojni in lastno zasnujejo 

dejavnosti, da pridejo do želenega cilja. 

 

5.1.2  Optimizacija vodnih turbin  

Glavni cilji vaje so  razdeljeni na znanje in razumevanje ter na pridobljene spretnosti in veščine. 

Učenci so v okviru delavnice spoznali vodo kot obnovljiv vir energije, da ima voda določen padec in 

pretok, da za izkoriščanje energije vode potrebujemo turbine. Spoznali so več vrst energij in pa nekaj 

fizikalnih osnov, ki so potrebne za razumevanje celotne vaje. Spretnosti in veščine, ki so jih pridobili, 
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so podobne kot že v prvi delavnici, in sicer se učenci naučijo znanstvenega pristopa pri zbiranju in 

analizi podatkov, uporabljajo znanstvene teorije, modele, pristope za razlago pojavov, razvijajo 

kritično mišljenje in zmožnost predvidevanja.  

 Aktivnosti so razdeljene na tri dni, kar je prikazano na sliki 5.2.  

Prvi dan in drugi dan učenci spoznajo nekaj osnov teorije in ponovijo fizikalne osnove. Učenci v 

skupinah pričnejo z aktivnostmi aktivnega učenja vključno z izdelavo modelov. Model izdelajo, ga 

preizkusijo in na podlagi meritve izračunajo izkoristke.  

Tretji dan učenci pripravijo predstavitev, ugotovitve, vse skupaj predstavijo sošolcem in tako 

oblikujejo skupne zaključke.  
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Slika 5.2: Potek tehniških dni Optimizacije vodnih turbin. 
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Učenci so delali individualno in v manjših skupinah. Za vsako od aktivnosti so bile uporabljene učne 

oblike, ki so prikazane v preglednici 5.2.  

 

Preglednica 5.2: Uporaba učnih oblik glede na fazo aktivnosti v delavnici Optimizacija vodnih turbin. 

FAZA AKTIVNOSTI OBLIKA 

Uvodna prestavitev in seznanitev.  Frontalna oblika, vključen celoten razred. 

Vključitev, postavitev 

hipotez/raziskovalnih vprašanj. 

Individualno in skupinsko, samostojno delo 

učencev in diskusija. 

Proučevanje in analiza fizičnih dokazov.  Manjše skupine po 3–4, Tehnika 635. 

Razlaga in interpretacija podatkov. Manjše skupine in diskusija. 

Zasnova vodne turbine. Manjše skupine po 3–4. 

Raziskava in testiranje hipotez. Manjše skupine, skupinsko učenje in panel 

diskusija. 

Komunikacija podatkov/informacij med 

skupinami. 

Individualno, mnenjski vodja, ustvarjalno 

skupinsko delo (tekoče stopnice). 

Zapis zaključkov/poročilo. Individualno. 

Refleksija. Individualno. 

 

Izvedba je potekala s pomočjo poizvedovalnega učenja, in sicer z vodenim poizvedovalnim učenjem, 

kjer ima učitelj pomembno vlogo, saj vodi, usmerja, poda problem, prav tako poda tudi pot do rešitve.  

 

5.2 VZOREC 

Raziskava temelji na namenskem vzorcu. Vzorec predstavljajo udeleženci tehniških dni, ki smo jih 

izvedli v okviru projekta EU sedmega okvirnega programa Chain Reaction. 

Udeleženih je bilo 154 učenk in učencev iz petih slovenskih osnovnih šol (OŠ), in sicer iz naslednjih: 

- OŠ Franja Goloba, Prevalje, 

- OŠ Koper, Koper, 

- OŠ Antona Žnideršiča, Ilirska Bistrica,  

- OŠ Draga Kobala, Maribor in 

- OŠ Bratov Polančičev, Maribor.  

Ti učenci so v šolskem letu 2015/2016 obiskovali 8. ali 9. razred osnovne šole.  
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Iz osnovne šole Franja Goloba, Prevalje, je bilo na delavnici prisotnih 18 učenk in 10 učencev. Prav 

tako so na osnovni šoli Koper prevladovale učenke, in sicer jih je bilo prisotnih 20, učencev pa 13. 

Najbolj številčno zastopana šola je bila OŠ Draga Kobala, Maribor, kjer je bilo prisotnih 20 učenk in 

23 učencev. V Ilirski Bistrici je bilo skupaj 24 učencev, od tega 14 učenk in 10 učencev. Na zadnji 

osnovni šoli, to je šola Bratov Polančičev, Maribor, pa je sodelovalo 12 učenk in 14 učencev. Izraženo 

v odstotkih je v raziskavi sodelovalo 55 % deklet in 45 % fantov. Preglednica 5.3 prikazuje 

udeležence po šolah in po spolu.  

 

Preglednica 5.3: Pregled števila sodelujočih učenk in učencev po šolah. 

 Učenke Učenci Skupaj 

OŠ Franja Goloba, 

Prevalje 

18 10 28 

OŠ Koper 20 13 33 

OŠ Antona Žnideršiča, 

Ilirska Bistrica 

14 10 24 

OŠ Draga Kobala, 

Maribor 

20 23 43 

OŠ Bratov Polančičev, 

Maribor 

12 14 26 

Skupaj 84 70 154 

 

5.3 REZULTATI 

Sledi poglavje, kjer bomo poročali o rezultatih, ki smo jih pridobili. Osredotočili se bomo na samo 

zanesljivost testa in vprašalnika, ki smo ju preverjali s koeficientom  Cronbach α. Nato smo podali 

rezultate glede učinka PU na ustvarjalnost, sledi odnos do TiT glede na spol. Kot predzadnje sledi 

podpoglavje o tem, kakšen je bil učinek delavnic na odnos do tehnike, in kot zadnje, kakšna je bila 

povezanost ustvarjalnosti in odnosa do tehnike.  
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5.3.1  Opis instrumentov 

VPRAŠALNIK TEHNIKA IN JAZ 

Nestandardizirani vprašalnik Tehnika in jaz je bil pripravljen za delo na tehniških dnevih v okviru 

projekta Chain reaction v šolskem letu 2013/14, in sicer je to prirejen in nadgrajen test Pupils 

Attitudes Toward Technology (1993), katerega obseg vprašanj je zmanjšan na 25 (Ardies in ostali, 

2013). Za potrebe raziskav pri nas ga je priredil, prevedel in nadgradil Avsec (2016).  

Sestavljen je iz dveh delov. Prvi del sestavlja 13 vprašanj demografske narave. Učenca sprašujejo po 

imenu, spolu, starosti, razredu, srednji oceni pri TiT, navadah doma in v družini (področje zaposlitve 

staršev, uporaba tehničnih igrač, ali imajo tehnično delavnico doma,  izobrazba sorojencev, želje 

glede poklica v inženirstvu). Rubrike, kot so ime, starost, razred in srednja ocena učenec zapiše sam. 

Rubriko spol obkroži, kjer ima na voljo »M« in »Ž«. Rubriko področja zaposlitve staršev izpolni 

tako, da obkroži oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni »nič«, 5 pa pomeni »zelo veliko«. Na zadnjih šest 

vprašanj učenec odgovori tako, da obkroži »Da« ali »Ne« (Avsec, 2016). 

 

Drugi del vprašalnika je razdeljen na 6 konstruktov: 

1. PTI – odločitev o bodočem poklicu s področja TiT ali inženirstva. Konstrukt vsebuje 4 vprašanja.  

2. ZTiT – interes za TiT. Konstrukt vsebuje 6 vprašanj.  

3. OTiT – odpor do TiT. Konstrukt vsebuje 4 vprašanja. 

4. TiTS – primernost TiT glede na spol. Konstrukt vsebuje 3 vprašanja. 

5. KTiT – posledice TiT, zavedanje pomembnosti TiT. Konstrukt vsebuje 4 vprašanja. 

6. TTiT – težavnost TiT. Konstrukt vsebuje 4 vprašanja (Avsec, 2016; Keše, 2016).  

 

Vprašanja v drugem delu so zaprtega tipa. Učenci obkrožijo trditve od 1 do 5, s katero se najbolj 

strinjajo. 1 pomeni »Ne strinjam se«, 5 pomeni »Strinjam se« (prav tam). 

Preverjena je bila notranja zanesljivost testa, kjer je bila vrednost Cronbach alpha > 0.60 (prav tam).  

Vprašalnik se nahaja v prilogi 9.3. 
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TEST USTVARJALNOSTI TCT-DP  

Kot test ustvarjalnosti smo izbrali TCT-DP test z risanjem, saj omogoča merjenja ustvarjalnosti naše 

ciljne skupine. Je enostaven za izvedbo, kratek ter omogoča tako grafične kot negrafične 

manipulacije. Za raziskovanje in vrednotenje ustvarjalnosti učencev z uporabo Testa ustvarjalnega 

mišljenja z risanjem (TCT-DP) smatramo, da je pomemben povzetek učenčevih razvojnih stopenj 

ustvarjalnosti v risanju, ki jih je na podlagi raziskovanj z omenjenim testom razvil in pojasnil Urban 

(2005). Ugotovitve povzema in predstavlja tudi Cropley (2000), ki ga uvrsti kot primernega tudi za 

vrednotenje učinkov razširjenega model razvoja ustvarjalnega mišljenja (Cropley 2015). Že do sedaj 

izkazana zanesljivost testa je ustrezno merilo za napovedno veljavnost rezultatov. TCT-DP kot 

instrument je podrobno opisan v poglavju 2.3.6 str. 11–14. 

 

5.3.2  Zanesljivost 

Zanesljivost nam pove, ali so rezultati prve meritve usklajeni z rezultati druge meritve. Ali je test 

zanesljiv, nam pove koeficient Cronbach α. Če je koeficient Cronbach α > 0,6, potem je test zanesljiv 

in primeren za nadaljnjo uporabo (Ferligoj, A, Leskovšek, K. in Kogovšek, T., 1995).  

Rezultati kažejo, da je test ustvarjalnosti TCT-DP zmerno do visoko zanesljiv, saj je vrednost 

Cronbach α = 0,78 > 0,60. Rezultati so primerljivi z ostalimi raziskavami, kar je navedeno v poglavju 

2.3.6.   

Zanesljivost vprašalnika Tehnika in jaz smo preverjali za vsako od šestih kategorij posebej. Dobili 

smo rezultate, ki so prikazani v preglednici 5.4. 

 

Preglednica 5.4: Vrednost Cronbach α po kategorijah vprašalnika Tehnika in jaz. 

Kategorija Vrednost Cronbach α 

PTI 0,92 

ZTiT 0,81 

OTiT 0,85 

TiTS 0,90 

KTiT 0,74 

TTiT 0,65 
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Zadnja kategorija (težavnost TiT) ima precej nižjo zanesljivost kot ostale kategorije, vendar vseeno 

višjo od 0,60, kar ustreza pogojem, da je kategorija dovolj zanesljiva in primerna za uporabo. Sumimo 

na slabo poznavanje pojmov tehnika in tehnologija in posledično večje deviacije v rezultatih 

opredelitve oz. percepcije težavnosti. 

 

5.3.3  Učinek poizvedovalnega učenja na ustvarjalnost 

V tem podpoglavju bomo pogledali tri različne učinke, in sicer: 

- učinek PU v splošnem, 

- učinek dveh različnih delavnic in 

- učinek po spolu. 

 

Učinek PU v splošnem 

Učinek smo merili s t-testom za parne primerjave, ki ga uporabimo, ko imamo eno skupino in znotraj 

nje merimo razlike, torej v našem primeru nas zanima, ali se povprečno število točk na predtestu in 

posttestu razlikuje. Maksimalno možno število točk na testu je bilo 78. 

Vrednost t-testa za parne primerjave je med povprečno doseženimi točkami na predtestu in posttestu 

iz ustvarjalnosti pokazala statistično pomembne razlike (t = 4,785, df = 149, α < 0,001). S tveganjem, 

manjšim od 0,1 %, trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci dosegli boljše rezultate na posttestu, 

kjer so dosegli povprečno 27,18 točke (s = 8,08), kot na predtestu, kjer so dosegli povprečno 24,87 

točke (s = 7,98). 

 Ugotovili smo, da je učinek šibak do zmeren (Cohen d = 0,289) (Cohen idr, 2003).  

 

Učinek dveh različnih delavnic 

Pri izračunu učinka dveh različnih delavnic smo uporabili normaliziran prirastek, ki ga je dosegel 

učenec, saj je le ta bolj merodajen. Prirastek bomo izrazili v odstotkih. Razlika v napredku učenca, ki 

doseže zgolj eno točko več na posttestu kot predtestu, je spremenljiva glede na možno število točk. 

Torej, če je možnih 10 točk in učenec napreduje za eno točko, je svoj dosežek izboljšal kar za 10 %, 

če pa je možnih točk 50 in napreduje za eno točko, pa je svoj dosežek izboljšal zgolj za 2 %.  

Normaliziran prirastek (< g >) smo računali po naslednji formuli (1): 
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< 𝑔 >=  
𝑑𝑜𝑠𝑒ž𝑒𝑛𝑒 𝑡𝑜č𝑘𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎−𝑑𝑜𝑠𝑒ž𝑒𝑛𝑒 𝑡𝑜č𝑘𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎

𝑚𝑜ž𝑛𝑜 š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑡𝑜č𝑘 𝑛𝑎 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑢 − 𝑑𝑜𝑠𝑒ž𝑒𝑛𝑒 𝑡𝑜č𝑘𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎
 ∙ 100 (1). 

Za statistično obdelavo smo uporabili t-test, s katerim smo primerjali normaliziran prirastek dveh  

skupin, ki sta si med seboj neodvisni.  

Levenov test je pokazal normalno porazdelitev vzorcev, saj je α = 0,963 > 0,05 (F = 0,002,). V 

nadaljevanju je t-test za neodvisne vzorce pokazal statistično pomembne razlike (t = 3,272, df = 148, 

α = 0,001). Lahko trdimo, da bi se prav tako v osnovni množici pojavljale razlike med prvo in drugo 

delavnico v normaliziranem prirastku oz. dvigu ustvarjalnega potenciala.  

Izračunali smo še učinek Cohen d, kjer smo aritmetični sredini 1. skupine (𝑥1̅̅̅) in 2. skupine (𝑥2̅̅ ̅) med 

seboj odšteli in delili s skupnim standardnim odklonom s. Izračun prikazuje formula (2): 

𝐶𝑜ℎ𝑒𝑛 𝑑 =  
𝑥1̅̅̅̅ − 𝑥2̅̅̅̅

𝑠𝑠𝑘𝑢𝑝𝑛𝑎
   (2) 

 Izračun učinka Cohen d = 0,54, kar pomeni, da je učinek delavnic na ustvarjalnost srednje velik 

(Table of interpretation for different effect sizes, b. d.).  

 

Vpliv delavnice Optimizacija vetrnih turbin na dvig ustvarjalnosti znaša 6,91 % (s = 10,75), vpliv 

delavnice Optimizacija vodnih turbin na dvig ustvarjalnosti pa 1,03 % (s = 11,25). Dvig ustvarjalnosti 

upošteva tudi negativen prirastek. Če bi upoštevali samo pozitiven prirastek, bi bil odstotek višji. 

Učenci so v okviru delavnice, ki je imela višji prirastek, načrtovali bolj samostojno. Učenci, 

sodelujoči v delavnici Učinkovitost vodnih turbin, pa so bili bolj vodeni, posledično je tudi prirastek 

ustvarjalnosti toliko nižji. 

 

Učinek glede na spol 

Učinek glede na spol smo merili s t-testom za parne primerjave, saj nas je zanimalo, ali se 

normaliziran prirastek glede na spol razlikuje in za koliko.  

Vrednost t-testa za parne primerjave je med učenkami in učenci glede normaliziranega prirastka 

pokazala statistično pomembne razlike (t = –2,033, df = 148, α < 0,044). S tveganjem, manjšim od 

4,4 %, lahko trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci dosegli višji normaliziran prirastek, saj so 

dosegli 5,85 % (s = 11,10) več, dekleta pa so dosegle normaliziran prirastek v velikosti 2,11 % ( s = 

11,37).  
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Merili smo tudi učinek s Cohen d, kjer smo dobili rezultat 0,334, kar pomeni, da je bil učinek PU v 

dveh različnih delavnicah šibak do zmeren, saj smo znotraj intervala 0,2 < Cohen d < 0,4 (Null 

hypothesis testing and effect size, 2007). 

 

5.3.4  Odnos do tehnike in tehnologije  

V poglavju bomo pregledali, kakšen je zaznan odnos učencev do TiT glede na spol in delavnico, ki 

so jo učenci obiskali. Pomembno je izpostaviti, da smo te podatke pridobili pred samo izvedbo prvega 

tehniškega dne, tako da so učenci prišli na tehniški dan z že izoblikovanim mnenjem. Na to mnenje 

nismo imeli vpliva. Rezultate bomo navajali s povprečno vrednostjo in ne z absolutno vrednostjo, saj 

nas zanimajo zgolj razmerja. Povprečna vrednost pri vsaki kategoriji je 2,5, maksimalna vrednost pa 

5. 

 

Odnos do TiT glede na spol 

Pregledali bomo, kolikšno povprečno vrednost so dosegli učenci in učenke v posameznih kategorijah, 

kar prikazuje slika 5.3.  

 

 

Slika 5.3: Odnos do tehnike glede na spol, kjer je srednja točka lestvice 2,5. 
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Razlike glede na spol so najbolj opazne pri kategorijah PTI, ZTiT in OTiT, kar je razvidno iz slike 

5.1.  Največje možno število točk je bilo 5. Ugotovili smo, da bi se fantje hitreje odločili za poklic s 

področja TiT ali inženirstva, saj so imeli povprečno vrednost višjo od deklet za 0,74, kar je kar 15 % 

celotne vrednosti. Fantje so dosegli 2,68 povprečne vrednosti, dekleta pa 1,94.  Prav tako fantje kažejo 

večji interes za TiT, in sicer so dosegli povprečno vrednost 3,49 , kar je 0,78 več kot dekleta, ki so 

dosegla 2,71. Pri tretji kategoriji (OTiT) pa so fantje povprečno dosegli 1,75, kar je 0,6 manj kot 

dekleta, ki so dosegla 2,35 povprečne vrednosti, torej imajo fantje manjši odpor do TiT, posledično 

so povprečno dosegli tudi manj točk. Vseeno pa rezultat prikazuje, da imajo dekleta podpovprečen 

odpor do TiT.  

Manjše in skoraj neopazne razlike med spoloma pa so se pojavile pri kategorijah TiTS, KTiT in TTiT. 

V kategoriji TiTS so učenci dosegli povprečno 3,31, kar je 0,44 več kot učenke, ki so dosegle 2,87 

povprečne vrednosti. Rezultati kažejo, da sta oba spola splošnega mnenja, da je TiT bolj primerna za 

moški spol. Najmanjše razlike smo opazili v kategoriji KTiT, kjer je razlika v povprečno doseženih 

točkah zgolj 0,19, in sicer so učenci dosegli povprečno 4 točke, učenke pa 3,81 točke. Skoraj iste 

razlike smo opazili pri zadnji kategoriji, poimenovani TTiT, kjer so učenke dosegle povprečno 

vrednost 2,63, učenci pa 0,20 manj. Okoli srednje vrednosti, ki je 2,5 se gibljejo prva, tretja in zadnja 

kategorija.  

 

Odnos do TiT po vrsti učenja 

Razlike v povprečni oceni se najbolj opazijo pri kategorijah PTI, ZTiT, OTiT in KTiT, kar je razvidno 

iz slike 5.2. Največja razlika je nastala pri kategoriji PTI, kjer so učenci prve delavnice (tema 

optimizacija vetrnih turbin) dosegli povprečno vrednost 2,53 točk, učenci druge delavnice (tema 

učinkovitost vodnih turbin) pa 2,06. To pomeni, da učenci prve delavnice bolj razmišljajo o izbiri 

poklica s področja TiT ali inženirstva. Razlika v povprečni vrednosti med prvo in drugo delavnico je 

0,47 v prid prve delavnice. Razlike v kategoriji ZTiT so manjše, in sicer v prid prve delavnice (dosegli 

so 3,26 točke), kjer so učenci povprečno dosegli 0,35 točke več kot učenci druge delavnice (2,91 

točke). Razlika je majhna, vendar vseeno pomeni, da so učenci prve delavnice pokazali večji interes 

do TiT kot učenci druge delavnice. Hkrati pa to pomeni, da je interes za TiT malce nadpovprečen. 

Razlika je opazna tudi v kategoriji TTT, kjer so učenci druge delavnice pokazali večji odpor do TiT, 

dosegli so 0,4 točke več, in sicer 2,26 povprečne vrednosti, učenci prve delavnice pa so dosegli 1,86 

točke. Odpor do TiT je majhen, saj se vrednosti točk gibljejo pod vrednostjo 2,5. Posledic TiT se po 

rezultatih sledeč bolj zavedajo udeleženci prve delavnice (dosegli so povprečno 4,06) kot udeleženci 

druge delavnice (dosegli so 3,75 povprečne vrednosti).  
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Nepomembne razlike so nastale pri kategorijah TiTS in TTiT, saj so razlike v povprečnem številu 

točk manjše od 0,15 točke.  

Dosežene povprečne vrednosti so podane na sliki 5.4.  

 

Slika 5.4: Odnos do TiT glede na delavnico, ki so jo učenci obiskali, kjer je srednja točka lestvice 

2,5. 

Glede na pridobljene rezultate lahko rečemo, da imajo učenci, ki so obiskovali delavnico z naslovom 

Optimizacija vetrnih turbin, rahlo bolj pozitiven odnos do TiT kot učenci, ki so obiskovali delavnico 

z naslovom Optimizacija vodnih turbin.   

 

Učinek odnosa do TiT po kategorijah in vrsti delavnice 

Izračunali smo velikost učinka oziroma stopnjo povezanosti učencev pri različnih kategorijah odnosa 

do TiT. Izračunali smo ga s pomočjo delnega eta kvadrata (𝜂2), kar prikazuje preglednica 5.5.  
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Preglednica 5.5: Učinek odnosa do TiT po kategorijah in vrsti delavnice na ustvarjalnost. 

Kategorija df M2 F α 𝛈𝟐 

PTI 1 8,16 7,11 0,009 0,046 

ZTiT 1 4,62 5,06 0,026 0,033 

OTiT 1 5,75 5,54 0,020 0,036 

TiTS 1 2,27 1,63 0,283 0,008 

KTiT 1 3,42 5,04 0,026 0,033 

TTiT 1 0,48 0,68 0,413 0,005 

 

Učinek se v kategorijah PTI, ZTiT, OTiT in KTiT izkazal za majhen oziroma šibak. Statistično 

značilnega učinka v kategorijah TiTS in TTiT ni zaznati (Table of interpretation for different effect 

sizes, b.d.).   

Dobljen učinek je majhen in tak, kot smo želeli že ob začetku raziskave, da lahko delavnici med seboj 

primerjamo in zmanjšamo pristranskost.  

 

5.3.5  Napovedana vrednost odnosa do tehnike in tehnologije za ustvarjalne dosežke  

Napovedano vrednost smo računali z večstransko regresijo in dobili statistično značilen učinek (df1 

= 6, df 2 = 143, F = 1,57, α < 0,002). Delež pojasnjene variance pri ustvarjalnih dosežkih je R2 = 0,14, 

kar lahko ocenimo kot zmeren učinek (Avsec in Kocijančič, 2016).  

Zanima nas utež β, saj nam napove učinek in smer odnosa do TiT na ustvarjalne dosežke (1 ≥ β ≥ –

1). V preglednici 5.6 imamo podatke, ki smo jih pridobili. Ugotovili smo, da ima ZTiT največjo 

napovedno veljavnost pri oceni ustvarjalnih dosežkih učencev, saj je vrednost uteži β = 0,33. Dobili 

smo še statistično značilen učinek zavedanja posledic TiT (KTiT), kjer je vrednost uteži  β = 0,21, 

medtem ko ostale kategorije nimajo značilnega učinka (α > 0,05). 
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Preglednica 5.6: Izračuni napovedane vrednosti odnosa do TiT za ustvarjalne dosežke. 

 Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 

  

Kategorija B Std. napaka β t α 

PTI –1,28 1,76 0,12 –1,09 0,279 

ZTiT 4,08 1,56 0,33 2,61 0,010 

OTiT 1,81 1,28 0,10 0,93 0,356 

TiTS –0,34 0,68 –0,04 –0,50 0,621 

KTiT 3,03 1,30 0,21 2,34 0,021 

TTiT –0,22 1,16 –0,02 –0,19 0,853 
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6 DISKUSIJA 

V nadaljevanju podajamo kritično evalvacijo raziskovalnih vprašanj (RV1 – RV3) in objektnih ciljev 

(C1 – C4), ki smo si jih zastavili v uvodnem poglavju tega dela. 

 

RV1: Kakšen je učinek PU na tehniško ustvarjalnost? 

To raziskovalno vprašanje smo razdelili na dva dela.  

Učinek PU na tehniško ustvarjalnost v splošnem 

Za izračun smo uporabili t-test za parne primerjave. Ugotovili smo, da so učenci na predtestu obeh 

delavnic povprečno dosegli 24,87 točk (31,88 % vseh možnih točk), na posttestu pa so dosegli 

povprečno 27,18 točk (34,85 % vseh možnih točk). Izkazalo se je, da je učinek šibak do zmeren 

(0,289). Učenci so torej napredovali za 2,31 točke ali 2,97 %. Učenci imajo v okviru šole vedno manj 

vsebin, kjer lahko pokažejo svojo ustvarjalnost, in vsaka spodbuda, ki jo dobijo, pozitivno vpliva 

nanjo. 

Končna ugotovitev je v tem, da so učenci z leti šolanja le malenkost bolj ustvarjalni. Žal še vedno ne 

vemo, ali kurikulum TiT omogoča značilen razvoj ustvarjalnosti, ki jo opredeljuje v svojih ciljih 

(pospeševalec), ali pa služi le kot kompenzator, ki z rabo hevristik uravnava tehniško ustvarjalnost 

zaradi preveč algoritmično zasnovanih učnih rezultatov in tradicionalno togega kurikuluma ostalih 

predmetov. 

 

Učinek dveh različnih delavnic (različni obliki PU) na tehniško ustvarjalnost 

Vpliv delavnic smo računali z normaliziranim prirastkom. Vpliv delavnice na temo optimizacije 

vetrnih turbin (1) na dvig ustvarjalnosti znaša 6,91 %, vpliv delavnice optimizacija vodnih turbin (2) 

pa 1,03 %. Učinek smo izračunali s pomočjo Cohen d, kjer smo dobili rezultat 0,54, kar pomeni, da 

je učinek delavnic na ustvarjalnost srednje velik. V obeh primerih je učinek pozitiven, vendar pa se 

pojavljajo razlike med eno in drugo delavnico v dvigu ustvarjalnosti, zato smo poiskali razloge, ki so 

naslednji: 

- pri drugi (2) delavnici so morali učenci izdelati 30 ali več povsem enakih lopatic, kar je 

zaviralo njihovo ustvarjalno mišljenje (reprodukcija), 

- delo pri drugi (2) delavnici je bilo dolgotrajno in monotono,  
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- delo pri prvi (1) delavnici je spodbujalo kreativne ideje, saj so učenci morali sami glede na 

parameter, ki jim je bil določen, načrtovati najmanj tri različne tipe lopatic. Ideje, ki so jih 

imeli, smo poskusili prilagoditi toliko, da so bile izvedljive.  

- učenci prve (1) delavnice so izdelali tudi že v naprej videno nedelujoče lopatice in jih tudi 

preizkusili, tako so bolj osmislili, kdaj je lopatica dobra in kdaj ne, 

- učenci prve (1) delavnice so načrtovali samostojno, učenci druge (2) delavnice so bili v 

precejšnji meri vodeni oz. usmerjeni.  

 

RV2: Ali obstajajo razlike med učenkami in učenci glede tehniške ustvarjalnosti in če so, kakšne 

so? 

S pomočjo t-testa za parne primerjave med učenci in učenkami smo izračunali, da je PU na 

ustvarjalnost obeh spolov učinkoval pozitivno, vendar je imel večji učinek na učence, ki so imeli 

normaliziran prirastek 5,85 %, kot na dekleta, ki so ga imela 2,11 %. Razlike med spoloma so majhne, 

vendar opazne. Učinek na spol v obeh delavnicah je bil šibak do zmeren. Razlogi so lahko naslednji:  

- učenci kažejo v osnovi večji interes za predmet TiT, tako so že z večjim zanimanjem pristopili 

k tehniškemu dnevu,  

- učenci si bolj upajo rokovati z orodji, stroji in napravami, tako so imeli več idej, saj so se jim 

te zdele izvedljive.  

Izračunali smo tudi učinek s Cohen d, kjer smo dobili rezultat 0,33, kar pomeni, da je bil učinek PU 

šibak do zmeren. Iz tega sklepamo, da povečanje ustvarjalnost ne izhaja toliko iz našega načina 

poučevanja, ampak iz interesa in osebnosti učenk in učencev samih. 

Modic (2016) v svojem diplomskem delu navaja, da so bili učenci 9. razreda v njeni raziskavi 

malenkost bolj ustvarjalni od učencev 6. razreda. V 9. razredu razlik med spoloma ni ugotovila, v 6. 

razredu pa so učenke malenkost bolj ustvarjalne od učencev. 

 

RV3: Kako odnos učencev do TiT vpliva na prirastek k ustvarjalnosti? 

Z večstransko regresijo smo dobili pričakovan rezultat. Raziskava je pokazala, da večje kot je 

zanimanje za predmet TiT, več lahko od učenca ali učenke pričakujemo pri ustvarjalnosti (β = 0,33) 

oziroma pri dvigu ustvarjalnosti. Kaže na vzdržno motivacijo kot pomemben dejavnik ustvarjalnega 

procesa, kar sta pokazala tudi Avsec in Šinigojeva (2016). Naslednja kategorija odnosa do tehnike, 

kjer so učenci pri ustvarjalnosti bolj napredovali (β = 0,21), pa je zavedanje posledic tehnike v 
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današnjem času. Bolj kot se učenci zavedajo posledic TiT, več lahko pričakujemo od njih pri 

napredovanju v ustvarjalnosti. Od učencev, ki jih predmet TiT ne zanima, imamo tudi manjša 

pričakovanja glede ustvarjalnosti in raziskava našo domnevo zgolj potrdi. Pri PU, kjer je manj 

vodenja in strukture, je potrebno več samoregulacije in kritičnega razmišljanja in tukaj so uspešnejši 

ravno tisti učenci, ki se zavedajo tudi posledic tehnike in tehnologije.  

 

V nadaljevanju podajamo diskusijo o doseganju naših zadanih ciljev (C1-C4). 

 

C1: Opisati pojme, kot so tehniška ustvarjalnost, učenje s poizvedovanjem in odnos do tehnike. 

Pojem ustvarjalnosti in tehniške ustvarjalnosti smo opisali v poglavju 2. Ugotovili smo, da zgolj ene 

definicije za ta dva pojma ni, potrebno je združiti več mnenj različnih avtorjev, da dobimo celotno 

sliko. V poglavju 3 smo opisali odnos do tehnike, ki smo ga razčlenili tudi na več kriterijev, predvsem 

odnos glede na spol, kakšen je vpliv staršev na odnos in kakšna je bila skozi otroštvo prisotnost 

tehnoloških igrač oz. konstrukcijskih zbirk. V 4. poglavju pa smo natančneje opisali induktivno 

učenje in v sklopu tega poizvedovalno učenje, ki smo ga razdelili na pet podvrst, med njimi sta dve 

podvrsti ustrezali načinu poučevanja, ki smo se ga posluževali mi v okviru tehniških dni.  

 

C2: Izvedba tehniških dni dveh različnih vsebin (optimizacije vetrnih turbin in optimizacije 

vodnih turbin) z dvema različnima načinoma učenja (strukturirano in usmerjeno učenje). 

V času od 21. 10. 2015 do 16. 12. 2015 smo izvedli 10 tehniških dni iz dveh različnih vsebin, in sicer 

na temi optimizacija vodnih turbin in optimizacija vetrnih turbin z dvema različnima metodama 

učenja. Tehniška dneva sta podrobneje opisana v poglavjih 5.1.1 in 5.1.2.   

 

C3: Ugotoviti stopnjo začetne ustvarjalnosti in prirastek k ustvarjalnosti po izvedbi PU (pred- 

in posttest). 

Preden smo pričeli z izvedbo prvega tehniškega dne, smo učencem razdelili test ustvarjalnosti (TCT-

DP), s čimer smo ugotavljali stopnjo začetne ustvarjalnosti. Test TCT-DP smo izbrali, saj z njim 

lahko merimo mišljenje, upošteva pa tudi razvoj učenca. Ugotovili smo, da so učenci obeh delavnic 

povprečno dosegli 24,87 točk od možnih 78. Modic (2016) je prav tako merila stopnjo začetne 

ustvarjalnosti pri učencih devetega razreda in ugotovila, da so učenci povprečno dosegli 27,25 točke, 

kar je 3,05 % več, kot v naši raziskavi. Ob koncu drugega tehniškega dne smo učencem v reševanje 

dali še posttest ustvarjalnosti, kjer so povprečno dosegli 27,18 točke. Če gledamo procentualno, so 

na predtestu dosegli 31,77 %, na posttestu pa 34,48 %. Prirastek torej znaša 2,71 %.  
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C4: Ugotoviti odnos učencev do TiT.  

S pomočjo vprašalnika Tehnika in jaz smo preverjali odnos učencev do tehnike in tehnologije. Odnos 

učencev do TiT je povprečen, neizrazit. Keše (2016) je ugotovil malce nadpovprečen odnos, Modic 

(2016) pa malce podpovprečen odnos. Torej noben od rezultatov ni pretirano pozitiven ali pretirano 

negativen. V vseh treh raziskavah bi se za poklic iz področja TiT odločilo več učencev kot učenk, 

prav tako učenci kažejo večji interes do TiT kot dekleta in posledično majhen odpor do TiT. Odpor 

obeh spolov do TiT pa je majhen. Oba spola se strinjata, da je TiT bolj primerna za moški spol, vendar 

pa rezultata v raziskavah obeh že omenjenih avtorjev odstopata, saj po teh raziskavah fantje še bolj 

izrazito menijo, da je to poklic, ki je bolj primeren za moški spol. Dosegli so povprečno kar 0,5 točk 

več kot v raziskavi, ki smo jo izvajali mi. Oboji se tudi v veliki meri zavedajo posledic tehnologije v 

današnjem času. Glede težavnosti predmeta pa se tako učenke kot učenci niso prav posebej opredelili, 

težavnost se jim zdi povprečna, zgolj v raziskavi Kešeta (2016) pri obeh spolih prevladuje mnenje o 

nadpovprečni težavnosti TiT.  

Potrebno se je dotakniti še poglavja o zanesljivosti, kjer v kategoriji TTiT dosežemo zanesljivost na 

spodnji meji, in sicer Cronbach α = 0,65. Razlog je v tem, da imajo učenci problem s percepcijo o 

tem, kaj sodi pod pojem TiT, saj v večini mislijo, da je tehnologija zgolj informacijsko-

komunikacijska tehnologija, kar pa se jim zdi samoumevno, da obvladajo, saj so to generacije, ki se 

s to vrsto tehnologije srečujejo že od rojstva.  
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7 ZAKLJUČEK 

Namen našega dela je bil pokazati primernost aktivnih oblik učenja za razvoj tehniške ustvarjalnosti 

na primeru dveh kontekstualno različnih nivojev PU. 

Ob zaključku raziskave lahko obe delavnici razglasimo za uspešni, saj so učenci dosegli napredek v 

tehniški ustvarjalnosti, kar je bil naš cilj. Lahko pa hkrati tudi rečemo, da je bila ustvarjalno bolj 

uspešna delavnica na temo Optimizacije vetrnih turbin, kjer je bilo manj vključenosti učitelja in 

strukture, več pa aktivnosti in sodelovanja učencev.  

Aktivne oblike poučevanja so se izkazale v pozitivni luči, saj so učenci dosegali večje napredke pri 

ustvarjalnosti pri tistih oblikah učenja, kjer je bila učiteljeva vloga manjša. Učitelj je pri teh oblikah 

poučevanja zgolj mentor, usmerjevalec, opazovalec. Učenci so miselno bolj aktivni, morajo 

samostojno razmišljati ali pa znati delovati čim bolj homogeno znotraj skupin. Ustvarjalnost aktivne 

oblike poučevanja zgolj povečajo, vendar moramo kot učitelji zelo paziti, da so vsebine zanimive, 

učencem blizu, predvsem pa v okviru TiT aktualne. Tehnologija v teh časih napreduje skokovito, 

tako da mora biti učitelj ves čas pripravljen na novosti, te spremljati in jih znati posredovati učencem. 

Učitelj mora biti strokovnjak, ki zna pravično in pravilno vrednotiti dosežke učencev, ki zna zastaviti 

učencem probleme odprtega tipa, saj se v okviru le teh zahteva in pričakuje od učenca notranja 

motivacija in pa učenčev samostojen odziv na problem. Ko bo učenec notranje motiviran, bo problem 

veliko bolj kakovostno rešen, učenec bo aktiven, pridobival bo na občutku vrednosti v družbi, 

samozavesti, pokazal bo lahko vse svoje ideje, svojo skrito ali odkrito ustvarjalnost.  

Z izvedbo tehniških dni smo bili zadovoljni, predvsem so ustrezali časovni omejitvi, to je 10 šolskih 

ur na eni od OŠ. Želja pa je bila  datumsko bolj enakomerna razporeditev učnih delavnic, saj se lahko 

učinek delavnic, ki so bile v razmiku skoraj enega meseca, izgubi. Z datumsko enakomernejšo 

razporeditvijo bi pridobili tudi bolj natančne podatke naše raziskave. Veljalo bi tudi ponoviti test kot 

pozni test, po nekaj mesecih od zaključka delavnic. Zanima nas, kakšni bi bili rezultati v prirastku 

ustvarjalnosti, če bi ta dva tehniška dneva združili v en dan in bi v tem istem dnevu izvedli vseh 10 

šolskih ur, ki smo jih sicer razdelili na dva dela. Predvidevamo, da bi se to izkazalo za bolj uspešno, 

zlasti ko odstranimo še druge faktorje, ki so sedaj vplivali na izid (domače delo in aktivnosti, vpliv 

drugih predmetov …).  

Vedno pa stremimo k še boljši izvedbi raziskave in k še boljšim ciljem, tako da bi predlagali oziroma 

spremenili naslednje stvari:  
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- izvajati tehniške dneve z dvema vsebinsko bolj različnima aktivnima oblikama poučevanja, 

saj sta si bili uporabljeni obliki zelo blizu,  

- motivirati učenke za TiT s spremembo teme/vsebine, ki bi bila blizu tudi njim, 

- datumsko na vseh šolah izvajati 1. tehniški dan in 2. tehniški dan v razmiku 14 dni, 

- skupine na nekaterih šolah so bile prevelike, saj se nekateri učenci niso najbolje znali rokovati 

z orodji in stroji, tako je bila prisotnost dveh učiteljev občasno premalo. Optimalno bi bilo 

okoli 8 do 10 učencev na skupino, saj bi ob tej številki učencev še vedno lahko preizkušali 

različne parametre in bi učenci videli razlike, hkrati pa bi to predstavljalo 4 skupine, ki jim 

dva učitelja zmoreta pomagati.  

Potrebo je razvijati zanimanje za TiT med učenci v OŠ, saj naše gospodarstvo potrebuje vedno več 

naravoslovno-tehniškega kadra, ki pa ga iz leta v leto primanjkuje.  

Učni načrt iz predmeta TiT bi moral bolj spodbujati izdelovanje izdelkov in manipulacijo z različnim 

materialom, saj s tem v učencih prebudimo ustvarjalnost. Sprva bi morali v vseh razredih povečati 

število ur na vsaj 2 do 3 šolske ure na teden. Tako bi bilo dovolj časa za obravnavo predvidene teorije 

in še za izdelke, kjer se učenci sprostijo in vzljubijo TiT. Učenci naj ne bodo preveč omejeni z 

materialom, saj so le tako lahko njihove misli in ideje bolj široke.  

V vprašalniku Tehnika in jaz so zajete vse ustrezne kategorije, kjer preverimo njihov odnos. 

Predvsem v starejši populaciji še vedno velja, da je tehniški poklic moški poklic, da so moški veliko 

boljši kot ženske. Predlagamo, da učitelji, ki bodo še kdaj uporabljali ta vprašalnik, učence opozorijo, 

da TiT ni samo informacijsko-komunikacijska tehnologija (računalnik, mobilni telefon), ampak še 

vse ostalo kar vsakodnevno srečujemo, naj bo to avtobus, s katerim se peljejo v šolo, vodna elektrarna, 

proizvodna linija, miza, ki jo uporabljajo v šoli, je bila narejena s pomočjo tehnoloških postopkov, 

dvigalo … 

Test merjenja ustvarjalnosti je pokazal napredek v točkovanju, napredek pri učencih se je videl tudi 

na izgotovljenih grafičnih podobah, zato se nam test zdi ustrezen. Predtesti in posttesti so se pri večini 

učencev v precejšnji meri razlikovali. Na posttestu si je večina učencev upala biti bolj drzna, upali so 

risati več in preko črt. Pri ponovni izvedbi raziskave bi poskusili z uporabo testa EPOC avtorja 

Lubarta, saj je novejši in meri ustvarjalnost tudi preko verbalizacije, ne zgolj preko grafike.  

Za konec predlagamo podobno raziskavo, vendar izvedbo tehniškega dne z dvema bistveno 

različnima induktivnima metodama. Zanima nas, ali katera od induktivnih metod v večji meri odstopa 

in prinese še boljše rezultate k napredku ustvarjalnosti. Smiselno bi bilo še dodatno raziskati 

ustvarjalnost učiteljev, ki te učence poučujejo, ter če ima učiteljeva ustvarjalnost vpliv na učenčevo 
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ustvarjalnost in kolikšen je ta vpliv, če obstaja. Zanimivo bi bilo izvedeti še, če bi učitelji pokazali 

tudi prirastek k ustvarjalnosti, saj gredo skozi učni proces z učenci, ki so si osebnostno zelo raznoliki 

in se morajo v danih situacijah znajti.  

Cilj vseh učiteljev je in bi moral biti, da bi bili učenci sami sposobni v okolici zaznati problem, se 

nanj odzvati na podlagi notranje motivacije in ga tudi po najboljših močeh tudi znali smiselno in 

učinkovito rešiti.  
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9 PRILOGE 

9.1 TCT-DP OBRAZEC A 

Ime in Priimek (številka): ...............................................................................Spol:       M        Ž 

 

Institucija: ..................................Starost/razred:...................Trajanje risanja:.............minut 
 

 

 

 

 

Obrazec  A - 2015 
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9.2 TCT-DP OBRAZEC B 

Ime in Priimek (številka): ...............................................................................Spol:       M        Ž 

 

 

Institucija: ..................................Starost/razred:...................Trajanje risanja:.............minut 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazec  B - 2015 
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9.3 VPRAŠALNIK TEHNIKA IN JAZ 

 

TEHNIKA IN JAZ 

 

Zanima nas, kakšno je tvoje mnenje o tehniki. To ni test. Ni pravilnih ali napačnih odgovorov. Ne boš ocenjen/a na 

osnovi tega.  Za celoten vprašalnik potrebuješ le 5–10 minut . Prvi sklop vprašanj je o tebi, da bi te lahko bolje spoznali. 

 

Številka/Ime: Spol:      M       Ž Starost:    Razred: Srednja 

ocena: 

 

Oceni od 1 (nič) do 5 ( zelo veliko) 

Ali ima tvoj oče službo, ki bi bila lahko na kakršenkoli način povezana s tehniko? 1 2 3 4 5 

Ali ima tvoja mati službo, ki bi bila lahko na kakršenkoli način povezana s tehniko? 1 2 3 4 5 

 

Ali imate doma tehnične zbirke, kot so npr. Lego, Fischertechnik, Automat, zbirke elektronike/robotike? Da          Ne 

Ali imate doma delavnico ali prostor, kjer lahko izvajate razna tehniška dela in popravila?         Da          Ne 

Ali doma uporabljaš računalnik tudi za tehnično risanje, 3D modeliranje ali/in programiranje?         Da          Ne 

Ali razmišljaš, da bi se odločil/a  za poklic na področju tehnike in inženirstva?         Da          Ne 

Ali imaš brate ali sestre, ki imajo tehnične poklice oz. ali se izobražujejo na tem področju?         Da          Ne 

Ali obiskuješ oz. si obiskoval  tehniško šolo ?         Da          Ne 

  

Obstaja več trditev. Ne porabi preveč časa za posamezno vprašanje. Oceni , kako se strinjaš s trditvijo.  

                                                                                                           Izberi od 1 (Ne strinjam se) do 5 (Strinjam se) 

TCA1– Verjetno bom izbral/a  službo na tehniškem/inženirskem področju  1 2 3 4 5 

TCA2– V službi  na tehniškem/ inženirskem  področju bi verjetno zelo užival 1 2 3 4 5 

TCA3– Rad/a bi imel/a kariero nekoč tudi na tehniškem/ inženirskem področju  1 2 3 4 5 

TCA4– Delo na tehničnem/ inženirskem  področju  bi bilo zanimivo 1 2 3 4 5 

IT1– Tehniška in tehnološka znanja so pomembna 1 2 3 4 5 

IT2– Raje ne bi imel/a  pouka tehnike in tehnologije v šoli 1 2 3 4 5 

IT3– Če bi na šoli obstajal klub za tehniko, bi se mu zagotovo pridružil/a 1 2 3 4 5 

IT4– Tehnika in tehnologija me ne zanimata 1 2 3 4 5 

IT5– Moralo bi biti več pouka vsebin tehnike in tehnologije 1 2 3 4 5 
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IT6– Uživam v popravljanju raznih stvari doma 1 2 3 4 5 

TTT1– Ne razumem, zakaj bi si nekdo želel službo na tehniškem/ inženirskem področju 1 2 3 4 5 

TTT2–Večino delovnih mest na področju tehnike/ inženiringa  je dolgočasnih 1 2 3 4 5 

TTT3– Mislim, da so stroji in naprave dolgočasni 1 2 3 4 5 

TTT4– Hobiji tehnike so dolgočasni 1 2 3 4 5 

TB1– Fantje so bolj sposobni pri praktičnih zadevah kot dekleta  1 2 3 4 5 

TB2– Fantje vedo  o tehniki in tehnologiji več kot dekleta 1 2 3 4 5 

TB3– Fantje so bolj sposobni  opravljati tehniške/ inženirske poklice kot pa dekleta 1 2 3 4 5 

CT1– Tehnika in tehnologija omogočata, da vse deluje bolje 1 2 3 4 5 

CT2– Tehnika in tehnologija sta zelo pomembni v življenju 1 2 3 4 5 

CT3– Pouk vsebin tehnike in tehnologije je pomemben 1 2 3 4 5 

CT4– Vsakdo potrebuje tehniška znanja 1 2 3 4 5 

TD1– Za študij tehnike in inženirstva  moraš biti pametnejši kot sicer 1 2 3 4 5 

TD2– Tehnika in tehnologija je samo za pametne ljudi 1 2 3 4 5 

TD3– Za študij tehnike in inženirstva moraš biti talentiran 1 2 3 4 5 

TD4– Tehniko oz. inženirstvo lahko študiraš, če si dober tako pri matematiki kot pri  naravoslovju 1 2 3 4 5 

 

Hvala vam za vaše sodelovanje in vaš prispevek!                                                     AS-2015 
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9.4 NAVODILA IN PRIPRAVA ZA IZVEDBO TEHNIŠKEGA DNE NA TEMO 

UČINKOVITOST VODNIH TURBIN 

Vodna turbina 

Za učitelje: 

Znanje in razumevanje 

 Voda je najpomembnejši obnovljivi vir energije.  

 Za izkoriščanje vodne energije potrebujemo vodne stroje/turbine. 

 Vodni vir ima določen padec in pretok. Glede na omenjeni karakteristiki izberemo vrsto 

vodnega stroja. 

 Vodna turbina pretvarja energijo vode (potencialna, kinetična) v mehansko delo. 

 Voda z višjega nivoja teče po cevi in nato skozi šobo doteka tangencialno na gonilnik/rotor 

turbine, kjer jo prestreže radialno pritrjena rotorska lopatica, jo razcepi na dva simetrična dela 

in ji spremeni smer za skoraj 180°. Posledica je koncentrirana sila na teoretično eni sami 

lopatici.   

 Obodna sila deluje na imenskem premeru rotorja, ki je glavna dimenzija turbine. 

 Obodna sila je odvisna od volumskega (masnega) pretoka, hitrosti iztekanja skozi šobo in 

hitrosti vrtenja rotorja (pretoka in padca vode). 

 Izkoristek turbine nam pove, kolikšen delež razpoložljive vodne energije (padec, 

količina/pretok) smo uspeli pretvoriti v mehansko delo.  

 Izkoristek turbine bo večji, če bo: 

o število lopatic tako, da lopatice prihajajo stik s curkom zaporedno, 

o oblika polkrožna, da vodni curek v največji meri odda energijo, poteka iztekanje vode 

brez mešanja in udarjanja v sosednjo lopatico, 

o velikost/površine lopatice v ustreznem sorazmerju s premerom curka/šobe, 

o obodna hitrost na imenskem premeru rotorja polovico manjša od hitrosti curka vode, 

o postavitev lopatice/kot pravokotna na smer curka, 

o natok vode na lopatice tangencialno na rotor s položajem šobe proti najnižji točki 

rotorja na imenskem premeru.  
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Predstavitev aktivnosti 

Učenci so aktivni raziskovalci na področju problematike izkoriščenosti vodne energije. Seznanijo se 

z obstoječimi modeli turbin, proučujejo njihovo zgradbo in delovanje ter največ časa posvetijo 

oblikovalskim pristopom/načinom in zakonitostim delovanja vodne turbine. Za izboljšanje obstoječih 

vrednosti izkoristka uporabijo tudi tehnike ustvarjalnega razmišljanja (večparametrično metodo 635), 

ki jih vodi do izluščenja ključnih faktorjev/parametrov, ki vplivajo na izkoristek. Učenci morajo 

proučiti parametre, ki značilno vplivajo na izkoristek turbine. V ta namen vsak določen parameter 

spreminjajo ob nespremenjenih ostalih. Meritve zabeležijo in ugotovitve povežejo z znanstvenimi 

koncepti/znanjem (sintezni zaključki). Tako dobijo najbolj optimalno zasnovno vodne turbine, 

merjeno z izkoristkom. Učenci  predstavijo in zagovarjajo svoja dognanja. Na koncu podajo še 

refleksijo na potek učnega dela. 
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Potek aktivnosti 

 

Spretnosti in veščine 

 Znanstveni pristop pri zbiranju in analizi podatkov. 

 Uporaba tehnik ustvarjalnega razmišljanja za interpretacijo podatkov, ki omogoča 

preskušanje idej in razvoj/sintezo pritlehnih teorij.  

 Uporaba znanstvenih teorij, modelov, pristopov za razlago pojavov in testiranje teorij. 

 Zavedanje, da v znanosti ni optimalne/končne rešitve, vedno ostane še kaj nerešenega. 

 Načrtovanje preskušanja znanstvenih idej, odgovarjanje na raziskovalna vprašanja in razvoj 

sposobnosti reševanja tehničnih/tehnoloških problemov. 

 Zbiranje podatkov primarnih in sekundarnih virov, vključno z IKT viri in orodji. 
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 Varno, natančno in motivirano delo v učnih delavnicah tako posamezno kot skupinsko. 

 Razvijanje sposobnosti (ocena) tehnološkega predvidevanja. 

 Ovrednotiti metode zbiranja podatkov na zanesljivost in veljavnost. 

 Razvijanje zmožnosti priklica, interpretacije, analize, uporabe in sinteze znanstvenih 

informacij in idej.  

 Uporaba kvalitativnih in kvantitativnih pristopov. 

 Uporaba različnih metod/kanalov/načinov za predstavitev znanstvenih informacij in 

omogočanje odprte diskusije o raziskovalnem problemu.  

 Razvijanje sposobnosti kritičnega razmišljanja in odločanja o načrtovanju in rabi različnih 

tehnologij vključno z upoštevanjem okoljskih in družbenih (socialnih/socioloških) vplivov. 

Aktivnost/vaja bo omogočila učencem tudi: 

 Raziskavo, zagovor in diskusijo argumentov vključno z možnostjo reševanja napačnih 

razumevanj in postavitev/zapis zaključkov. 

 Uporabo različnih modelov in pripomočkov/primerov iz vsakdanjega življenja za sestavo 

znanstvenega konstrukta. 

 

Predznanje 

Za uspešno izvedbo aktivnosti morajo učenci poznati osnove o energiji, poznati energetske vire, 

razumeti zmožnosti vode, poznati še druge fizikalne pojme, kot so potencialna energija, sila, delo, 

hitrost. Potrebna je uporaba in pretvorba osnovnih dolžinskih, prostorskih in masnih merskih enot. 

Nujno je znanje tehniškega risanja in tehničnega/tehnološkega načrtovanja ter poznavanje in uporaba 

tehnoloških postopkov, kot so rezanje, delo na vibracijski žagi, kolutnem brusilnem stroju, delo z 

odrezovalnimi orodji in pripomočki. 

Potrebne veščine/spretnosti 

Zmožnost kontroliranega gibanja v učni delavnici, sposobnost ocene tveganja pri uporabi materialov 

in rezalnih orodji.  
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Potek aktivnosti 

A. Učne oblike. 

Celotna aktivnost sestoji iz posameznih povezanih sklopov, kjer se za učinkovito doseganje ciljev 

uporabijo različne učne oblike. Učenje se izvaja: 

Faza aktivnosti Oblika 

Uvodna prestavitev in seznanitev Frontalna oblika, vključen celoten razred. 

Vključitev, postavitev hipotez / raziskovalnih 

vprašanj. 

Individualno in skupinsko, samostojno delo 

učencev in diskusija. 

Proučevanje in analiza fizičnih dokazov  Manjše skupine po 3–4, Tehnika 635. 

Razlaga in interpretacija podatkov. Manjše skupine in diskusija. 

Zasnova vodne turbine. Manjše skupine po 3–4. 

Raziskava in testiranje hipotez. Manjše skupine, skupinsko učenje in panel 

diskusija. 

Komunikacija podatkov/informacij med 

skupinami. 

Individualno, mnenjski vodja, ustvarjalno 

skupinsko delo (tekoče stopnice). 

Zapis zaključkov/poročilo. Individualno. 

Refleksija. Individualno. 

  

Učno delo temelji na delu/raziskavi v manjši skupinah 3–4 učencev, kjer proučujejo obstoječe modele 

in zasnujejo (kriterijsko/parametrično) obliko turbine za doseganje najboljšega izkoristka. Pri tem 

vsak izbran/določen parameter proučuje tako, da izvede različne variacije tega ob nespremenjenih 

ostalih. Skupine se med seboj organsko dopolnjujejo za doseganje optimalnih vrednosti. Po 

stabilizaciji razumevanja vsak posameznik napiše sintezno zaključno poročilo ugotovitev 

delovanja/vplivanja parametrov vseh skupin kot celote. 

 

 B. Časovni razpored. 

Aktivnost traja tri šolske dni v okviru tehniških dni (5 šolskih ur dnevno). Prvi in drugi dan so 

aktivnosti aktivnega učenja vključno z izdelavo  modelov. Tretji dan sledijo predstavitve in 

argumentacija.  
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C.  Potek učnega dela. 

Učitelj seznani učence s potekom in jim razdeli delovne liste aktivnosti učencev. Delovni listi vsebuje 

osnovni koncept učnega dela s potrebnimi navodili za učence, in sicer tako vsebinskimi kot 

procesnimi. Podrobno so razčlenjeni izobraževalni cilji in pričakovani rezultati učnega dela. Rezultati 

se nanašajo na sintetično poročilo ugotovitev in dognanj raziskovanja za izboljšanje izkoristka vodne 

turbine. Učitelju služi tudi kot lista za preverjanje napredka. 

Podlago za uspešno raziskovanje dobijo učenci iz prilog 1–3 tega dokumenta kot tudi preko 

eksperimentiranja na fizičnih modelih obstoječih izvedb. Učenci najprej preberejo osnovne 

zakonitosti delovanja vodnega stroja/turbine, proučijo sestavne dele in izvedejo preskus 

učinkovitosti. 

Raziskovalno delo se prične s tehniko 635, kjer učenci poskusijo izluščiti ključne parametre turbine 

za čim višji izkoristek. Sledi diskusija in odločitev o izbiri. Pri tem jih usmeri tudi učitelj.  Nato jim 

učitelj podeli tudi delovne liste iz priloge 3, kjer so izvedbeni parametra za proučevanje (število 

lopatic, površina lopatic, imenski premer …). Učenci so razdeljeni v skupine po 3–4, kjer vsaka 

skupina opravi raziskavo enega parametra. Tabele z variacijo parametrov so narisane tudi na tabli, 

saj se skupine tudi dopolnjujejo in zaporedno beležijo meritve za preskus naslednje skupine. Vsak 

učenec si beleži tudi lastno/skupinsko aktivnost. Na voljo so tri merilne proge, kjer si po organskem 

sosledju sledijo parametri od položaja natoka do premera rotorja.  

Po opravljenem preskušanju/raziskavi sledi poročanje skupin, in sicer vodeno/moderirano s strani 

učitelja. Morebitna napačna razumevanja se odpravijo in učenci zapišejo zaključke. V svojem 

poročilu dodajo tudi umesTiTev vodnih turbin, njihovih prednosti in slabosti ter nakažejo 

perspektive. Za ta del uporabijo dosegljive sekundarne vire. 

 

D. Podrobnosti raziskave. 

Na osnovi priložene teorije, preskušanja in tehnike 635 učenci pridejo do izluščenja ključnih 

parametrov (P) turbine: 

P1:  število lopatic, 

P2:  površina lopatic, 

P3:  imenski premer rotorja, 

P4:  oblika lopatic, 
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P5:  nagib lopatic, 

P6:  položaj šobe/natok na turbino. 

 

Za raziskavo ugotovitve vplivov parametrov na izkoristek turbine učenci (vsaka skupina) izdelajo 

potrebno število lopatic in rotorjev, ki jih namestijo na gred v ohišju merilne proge. Spustijo vodo na 

lopatice in merijo učinek/izkoristek turbine. Za P1 zaporedno vstavljajo v rotor različno število 

lopatic in izvedejo meritev učinka na izkoristek (površina lopatic S in imenski premer D0 sta 

konstanti). P2 proučujejo s tem, da najprej izdelajo več različnih velikost lopatic in sestavljajo rotorje 

ter merijo izkoristek (število lopatic in D0 sta konstanti). P3 proučujejo s tem, da variirajo različne 

premere ob konstantnih vrednostih površine lopatic in enotnosti/nedeljivosti vodnega curka. Za P4 

izdelajo tri različne oblike lopatic, premer rotorja, površino/presek natoka, število lopatic je 

konstantno. Za P5 skupina izdela rotor in vrtljive lopatice (S, D0, število lopatic je konstantno). Za 

merjenje obrača nagib lopatice ob tangencialnem natoku. P6 pa se izvedbeno določa najprej, da 

učenci ugotovijo položaj šobe za najboljši izkoristek. Izdelajo rotor in lopatice (S, D0, št. lopatic je 

konstantno) ter izvedejo preskus. 

 

E. Tehnične podrobnosti. 

 I. Merilna proga je sestavljena iz večje prozorne posode (60 l s pipo) za ohišje turbine, rotorja 

z lopaticami, rezervoarja za vodo (10 l) s pipo na stojalu (H = 2,5 m), dovodne PVC cevi 

dolžine 3 m in svetlega premera 10 mm in turbinske gredi (cev iz umetne snovi Ø 20 mm), na 

katero preko vrvice (Ø 1,5 mm, dolžine 3 m) posredno obesimo breme. Breme je vpeto na 

vrvici, ki se navija na gred in preko škripca omogoča dvig uteži (spremembo potencialne 

energije). Uteži so lahko debelejše jeklene podložke, večje matice ali umerjeni/kalibrirani kosi 

jekla na trnu.  Delovna tekočina je voda, T = 20 °C, ρ = 1000 kg/m3,  V = 5 l. 

II.  Rotor je iz penjenega PVC-ja, lopatice iz aluminija t = 0,6 mm. Lopatice so  

 vstavljene v utore in zalepljene s ciankrilatnim (ciankol) lepilom.  

III. Stroji, naprave, orodja in pripomočki. Vibracijska žaga, kolutni in tračni  brusilnik, 

stebelni vrtalni stroj, digitalna tehtnica, ročni kalkulator, vzvodne  škarje, kombinirane 

klešče, kladivo 250 g, sveder Ø 20 mm, kovinski merilni  trak, pisala, šestilo, dva trikotnika 

( 45/45/90 in 30/60/90), kotomer, listi, brisače.   
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F. Varnost pri delu. 

Učitelj mora poskrbeti za dobro organizacijo učnega dela v delavnici. Skupine morajo biti dobro 

kontrolirane in vodene, da ima vsak svoje delovno mesto, ustrezno pripravljeno in zaščiteno. Učitelj 

opozori učence na osebna zaščitna sredstva in ukrepe varnega dela. Vrtanje na stebelnem vrtalnem 

stroju izvede učitelj (lahko tudi bolj zmožni učenci), ostale tehnološke operacije ob nadzoru učitelja 

učenci sami. Posebno pozornost se nameni pri izdelavi lopatic (rezanje in krivljenje) ter sestavi v 

rotor. Učitelj opozori učence tudi na previdnost pri delu z lepilom.   

 

Primerjalno preverjanje z dejanskimi uporabnimi/nešolskimi izvedbami 

Vodne turbine so stroji z imenskim premorom rotorja lahko tudi po več metrov. Tovrstne stroje 

vgrajujejo na hidroelektrarne različnih vodnih virov (od majhnih potokov do rek in celo pri 

izkoriščanju morja). Izkoristimo lahko že najmanjše pretoke in padce vode. Izkoristek pravih turbin 

je bistveno večji od izmerjenega naše šolske turbine in znaša čez 90 %. Za izdelavo prave turbine se 

najprej poslužujemo modelov, ki jih preskusimo za realne razmere, nato pa s pomočjo posebne 

analize (dimenzijska analiza) določimo mere (konstrukcija, projekt) prave turbine. Posebno pozornost 

se posveti izgubam turbine (mešanje, ventilacija, izguba vode, trenje, nepravilen tok tekočine po 

lopatici) kot tudi izgubam do samega rotorja. Te so navadno največje zlasti zaradi toka po ceveh 

(tlačne izgube), iztekanja iz šobe …  

 

Vodna turbina 

Za učence: 

Določitev učnega okolja  

Osrednja problematika tvojega dela je izkoristek vodne turbine. V ta namen boš raziskal/a in določil/a 

ključne parametre vodne turbine. Na osnovi dobljenih parametrov boš v skupini po 3–4  zasnoval/a 

novo turbino, kjer boš proučeval/a svoj določen parameter. Najprej boš izdelal/a sestavne dele 

kriterijsko zasnovanega rotorja in s pomočjo merilne proge določil/a vrednosti parametra. Natančno 

izmeri potrebne vrednosti in pozorno beleži rezultate. Po predstavitvi in diskusiji 

rezultatov/ugotovitev raziskave boš napisal/a še zaključno poročilo.    
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Pri tej dejavnosti se boš naučil/a: 

 Voda je najpomembnejši obnovljivi vir energije.  

 Za izkoriščanje vodne energije potrebujemo vodne stroje/turbine. 

 Vodni vir ima določen padec in pretok. Glede na omenjeni karakteristiki izberemo vrsto 

vodnega stroja. 

 Vodna turbina pretvarja energijo vode (potencialna, kinetična) v mehansko delo. 

 Voda z višjega nivoja teče po cevi in nato skozi šobo doteka tangencialno na gonilnik/rotor 

turbine, kjer jo prestreže radialno pritrjena rotorska lopatica, jo razcepi na dva simetrična dela 

in ji spremeni smer za skoraj 180°. Posledica je koncentrirana sila na teoretično eni sami 

lopatici.   

 Obodna sila deluje na imenskem premeru rotorja, ki je glavna dimenzija turbine. 

 Obodna sila je odvisna od volumskega (masnega) pretoka, hitrosti iztekanja skozi šobo in 

hitrosti vrtenja rotorja (pretoka in padca vode). 

 Izkoristek turbine nam pove, kolikšen delež razpoložljive vodne energije (padec, 

količina/pretok) smo uspeli pretvoriti v mehansko delo.  

 Izkoristek turbine bo večji, če bo: 

o število lopatic tako, da lopatice prihajajo stik s curkom zaporedno, 

o oblika polkrožna, da vodni curek v največji meri odda energijo, poteka iztekanje vode 

brez mešanja in udarjanja v sosednjo lopatico, 

o velikost/površine lopatice v ustreznem sorazmerju s premerom curka/šobe, 

o obodna hitrost na imenskem premeru rotorja polovico manjša od hitrosti curka vode, 

o postavitev lopatice/kot pravokotna na smer curka, 

o natok vode na lopatice tangencialno na rotor s položajem šobe proti najnižji točki 

rotorja na imenskem premeru. 

 

Rezultat učnega dela 

V zaključnem poročilu boš napisal/a namen in cilje raziskave, kaj je bil osrednji raziskovalni problem, 

kako si se lotil dela/proučevanja, dobljene meritve/rezultate in sintezne zaključke. Poudari 

bistven/celovit pristop zasnove/oblikovanja vodne turbine s poudarkom na rotorju za boljši izkoristek.  

Priloga 1: Oblikovanje/zasnova vodnih turbin  
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Vodna turbina 

1. Predstavitev 

Izkoriščenost vodne turbine ni nikoli 100 %, kar pomeni, da se del vodne energije ne izrabi koristno. 

Ključnega pomena pri zasnovi/oblikovanju je dobro poznavanje dejavnikov, ki vplivajo na 

izboljšanje izkoriščenosti. Kot glavni rezultat te vaje  je dognanje, da že najmanjša sprememba 

določenega parametra vpliva na značilno spremembo izkoristka. Če upoštevamo dejstvo, da so ti 

vodni stroji v uporabi 24 ur dnevno, se že nekaj % spremembe pozna pri pridobivanju končne 

električne energije. Vaja bo v dober poduk tudi vsem bodočim oblikovalcem/snovalcem vodnih 

strojev, da bodo pri delu v pravem laboratoriju upoštevali nekatera ključna dognanja za izdelavo 

modela turbine. Izraba vodne energije bo tudi v bodoče ključnega pomena, saj ne obremenjuje okolja 

in je navkljub spremenjenim podnebnim razmeram izredno prilagodljiva. 

2. Mehanizem delovanja turbine 

Slika 1 prikazuje osnovni mehanizem delovanja vodne turbine za namen preskušanja parametrov, ki 

vplivajo na sam izkoristek turbine. 

 

Slika 1: Shematski prikaz mehanizma vodne turbine. 

 

Voda (5 l) z razpoložljivim padcem h1 izteka skozi pipo na posodi v cevovod, ki vodi do rotorja 

turbine. Na lopatici odda energijo in rotor se začne vrteti. Na rotorsko gred obesimo breme 

(predhodno umerimo merilno območje) in to breme se začne dvigovati v smeri h2. Ko izteče vsa voda 
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iz zgornje posode, izmerimo končno višino h2k. Učinek naše energije merimo z izkoristkom, ki 

predstavlja razmerje med dobljeno koristno energijo (delom) in razpoložljivo (teoretično) energijo. 

To se izrazi kot: 

                                              %100
11

22 





hgm

hgm
 ,                                                 (2.1) 

kjer je m1 masa vode v posodi v kg, g težni pospešek 9,81 m/s2, h1 razpoložljiv padec v m, m2 masa 

uteži v kg, h2 višina dviga uteži v m. 

Osnovni element turbine je rotor (Slika 2). Osnove karakteristike so imenski premer, število lopatic 

Z, delilni kot α ter velikost (površina) lopatic S.  Trup (pesto) rotorja je izdelano iz penjenega PVC, 

lopatice pa iz aluminijaste pločevine t = 0,6 mm.  

 

Slika 2: Rotor vodne turbine. 

3. Učno delo po skupinah 

Učitelj razdeli učence v majhne skupine po 3–4. Vsaka skupina (SKP1-6) proučuje svoj parameter 

(P), meritve beleži v tabelo na listu in na tablo. 
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SKP1  

P1: Število lopatic turbine Z (/) (Dr= 100 mm, D0 = 120 mm, S= A x B= 25x20 mm2). Meritve izvaja 

kot 4 po vrsti. h1 = 2,3 m, m1 = 1–5 kg, m2 = 0,30–0,150 kg. 

Skupina izdela 16 lopatic dimenzije 25 x 20 mm in  3 rotorje  premera 100 mm, v katere zareže utore 

za vstavitev lopatic glede na kot med lopaticama. 

Izvedite po tri meritev za vsako število lopatic in vpišite v tabelo, izračunajte še povprečno vrednost 

ter to vrednost vstavite v enačbo za izračun izkoristka. 

Število 

lopatic Z 

[/] 

Kot med 

lopaticama 

α [°] 

Meritve M Izkoristek turbine η  

M1 

h2 [m] 

M2 

h2 [m] 

M3 

h2 [m] 

Povp.vred. 

h2 [m] 
 %100

11

22 





hgm

hgm
  

4 90      

6 60      

8 45      

10 36      

12 30      

16 22,5      

 

SKP2 

P2: Površina lopatice S (mm2)  (D1r = 105 mm , D2r = 90 mm;  D0 = 120 mm, Z = 10, α = 36 °). 

Meritve izvaja kot 5. h1 = 2,3 m, m1 = 1–5 kg, m2 = 0,30–0,150 kg. 

Skupina SKP2 izdela dva rotorja D1r in D2r, z utori za lopatice, kot med lopaticama je 36°, izdela 

tudi 2 x 10 lopatic (S1 = 20 x 15 in S5 = 40 x 30). 

Velikost 

lopatic S 

[mm2] 

Meritev 

izvaja 

Meritve M Izkoristek turbine η  

M1 

h2 [m] 

M2 

h2 [m] 

M3 

h2 [m] 

Povp.vred. 

h2 [m] 
 %100

11

22 





hgm

hgm
  

20x15 SKP2      

25x20 SKP1      

30x25 SKP5      

35x30 SKP6      

40x30 SKP2      
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SKP3 

P3: Premer rotorja ( zapor. natok na lopatice, S = 30 x 25 mm2 ). Meritve izvaja kot 6. 

h1 = 2,3 m, m1 = 1–5 kg, m2 = 0,30–0,150 kg. 

Skupina SKP3 izdela štiri rotorje z utori (D1r = 40 mm, D2r = 60 mm, D3r = 100 mm, D4r = 140 mm, 

D5r = 180 mm in 12 lopatic. 

Imenski 

premer 

rotorja D0 

[mm] 

Število 

lopatic 

Z [/] 

Kot med 

lopaticama 

α [°] 

Meritve M Izkoristek turbine η  

M1 

h2 [m] 

M2 

h2 [m] 

M3 

h2 [m] 

Povp. 

vred. 

h2 [m] 

 %100
11

22 





hgm

hgm


 

60 8 45      

80 8 45      

120 10 36 (SKP5)      

160 12 30      

200 12 30      

 

SKP4 

P4: Oblika lopatic O1-3 (Dr = 100 mm , D0 = 120 mm, Z = 10, α = 36°, S = 500 mm2) meri kot 3. h1 

= 2,3 m, m1 = 1–5 kg, m2 = 0,30–0,150 kg. 

 

O1: trikotna z zavihki (enakostranični trikotnik stranica a= 34 mm z zavihki) 

O2: pravokotna (A x B = 25 x 20 mm) 

O3: pravokotna z zavihki (A x B =25 x 20 mm) 

O4: okrogla z zavihki 

Skupina SKP4 izdela  rotor z utori za 10 lopatic, α = 36°, ter po 10 lopatic trikotne oblike, 10  

pravokotnih lopatic brez zavihkov in 10 lopatic krožne oblike z zavihki. 
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Oblika 

lopatic O 

Meritev 

izvaja 

Meritve M Izkoristek turbine η  

M1 

h2 [m] 

M2 

h2 [m] 

M3 

h2 [m] 

Povp. vred. 

h2 [m] 
 %100

11

22 





hgm

hgm
  

O1 SKP4      

O2 SKP4      

O3 SKP1      

O4 SKP4      

 

SKP5 

P5: zasuk lopatic β (Dr = 100 mm , D0 = 120 mm, Z = 10, α = 36°; S = 30 x 25 mm2), meri kot 2. h1 

= 2,3 m, m1 = 1–5 kg, m2 = 0,30–0,150 kg. 

 

Skupina SKP5 izdela rotor z delitvijo za vijake in 10 lopatic. Debelina materiala rotorja je 10 mm. 

Zasuk 

lopatic β 

[°] 

Meritve M Izkoristek turbine η  

M1 

h2 [m] 

M2 

h2 [m] 

M3 

h2 [m] 

Povp.vred. 

h2 [m] 
 %100

11

22 





hgm

hgm
  

90      

75      

60      

45      

30      

 

SKP6 

P6: Položaj šobe L1-5, glej sliko 3. (Dr = 100 mm , D0 = 120 mm, Z = 10 lopatic, α = 36°, S = 35 x 

30 mm2), meri kot 1. h1 = 2,3 m, m1 = 1–5 kg, m2 = 0,30–0,150 kg. 

Skupina SKP6 izdela rotor z utori in 10 lopatic. 
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Položaj 

šobe/natok vode 

[°] 

Meritve M Izkoristek turbine η  

M1 

h2 [m] 

M2 

h2 [m] 

M3 

h2 [m] 

Povp.vred. 

h2 [m] 
 %100

11

22 





hgm

hgm
  

1 – vrh 0°      

2 – s strani 45°      

3 – s strani 90°      

4 – s strani 135°      

5 – spodaj 180°      

 

 

Slika 3: Natok vode na rotor. 
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9.5 NAVODILA IN PRIPRAVA ZA IZVEDBO TEHNIŠKEGA DNE NA TEMO 

OPTIMIZACIJA VETRNIH TURBIN 

 

Za učitelje: 

1. Cilji vaje 

 

1.1 Pri vaji pridobljeno znanje in razumevanje: 

 Spoznajo, da je veter je obnovljiv vir energije. 

 Merijo hitrost vetra. 

 Očitati hitrost vetra iz anemometra.  

 Pretvorba enot m/s v km/h. 

 Vetrna turbina pretvarja kinetično energijo vetra v mehansko delo, tako da se vrti 

vetrnica. 

 Izkoristek vetrnice nam pove, kolikšen delež vetrne energije se je pretvoril v električno 

energijo oziroma v mehansko delo. 

 Izkoristek vetrne turbine je manjši od 100 % (max. 59 %). 

 Izračun izkoristka vetrne turbine. 

 Na izkoristek vetrne turbine vplivajo različni parametri, kot so velikost lopatic, oblika 

lopatic, število lopatic. 

 Sestavni deli vetrne turbine in njihova naloga. 

 Učenci spoznajo, kaj je parameter in kaj hipoteza. 

 

1.2 Pri vaji pridobljene spretnosti in veščine: 

 Uporaba miselnih procesov, ki jih uporabljajo tudi znanstveniki pri razlagi pojavov: 

tvorba idej in razlag na ustvarjalen način in testiranje teh idej in razlag. Testiranje 

vsebuje načrtovanje testnih eksperimentov, napovedovanje izida na podlagi razlag, 

idej in predhodnih izkušenj, praktični izvedbo testnih eksperimentov ter presojo razlag 

in idej na podlagi izida testnega eksperimenta.  

 Risanje in primerjanje nelinearnih grafov. 

 Kritični razmišljanje ob presojanju o hipotezah na podlag izidov eksperimentov. 

 Sposobnost ocene tveganj in varno delo v laboratoriju. 
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 Veščina pridobivanja ter analize podatkov iz različnih virov (eksperimenti, članki …) 

ter uporaba teh podatkov za vrednotenje razlag in idej. 

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

komuniciranje, sporočanje znanstvenih idej ter pogovarjanje o dani tematiki. 

 Sposobnost utemeljevanja idej. 

 

2. Potrebno predznanje 

Pred izvedbo vaje naj bi učenci poznali: 

 Pojem električne energije. 

 Merske enote, kot sta npr. km/h in m/s. 

 Tehnološke postopke, kot so rezanje pločevine, vrtanje z vrtalnim strojem, piljenje in 

vijačenje. 

 Zveze, kot je lepljenje. 

 Varstvo pri delu – pri rezanju pločevine, vrtanju z vrtalnim strojem, piljenju in vijačenju. 

 Vrtalni stroj in uporabo tega. 

 Pravila tehničnega risanja. Branja podatkov iz tehnične risbe. 

Potrebne veščine/spretnosti: 

 Zmožnost kontroliranega gibanja v učni delavnici, sposobnost tveganja pri uporabi materialov 

in rezalnimi orodij. 

 Navajenost na delo v skupinah. 

 Zmožnost sodelovanja med seboj v skupini. 

 Zmožnost komuniciranja znotraj skupine ter med skupinami. 

 

3. Pripomočki za izvedbo prvega dneva vaje 

 

Pripomočki, stroji in 

orodja 

Na skupino Na 5 skupin 

Zarisovalna igla 1 5 

Svinčnik 1 5 

Vzvodna škarje / 3 

Škarje za pločevino / 3 
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Pila za kovino 1 5 

Primež / 3 

Rokavice 1 5 

Očala 1 5 

Klešče / 3  

Vrtalni stroj / 1 

Sveder φ3 / 1 

Anemometer / 2 

Križni vijač 1 5 

Kladivo 1 5 

Žebelj za označevanje 1 5 

Sekundarno lepilo / 2 

 

Material Na skupino Na 5 skupin 

Vrvica  130 cm 650 cm 

Uteži (matice po 5, 10 in 25 

g) 

  

Kovinska žica   

Nosilna lesena palica φ30 50 cm 250 cm 

Lesena palica φ10 13 cm 65 cm 

Postružen rotor 1 5 

Kroglična ležaja 2 10 

Vijaki 3 x 12 8 40 

Pocinkana pločevina 

debeline 0,55 mm 

115 x 240 920 x 240 

Lesena deska za stojalo   

Ventilator premer 40 cm in 

moči 45 W 

1 5 

 

Za demonstracijo: 

 Sestavljen model vetrne turbine. 
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Pripomočke, ki jih bojo učenci potrebovali za drugi tehnični dan, določimo proti koncu prvega 

tehničnega dne.  Na drugem tehničnem dnevu učenci dobijo materiale, ki smo jih določili. 

4. Varnostna opozorila 

Pri izdelavi modela vetrne turbine moramo biti pozorni: 

 Na postavitev ventilatorja. Postavimo ga  tako, da ne bi pihal tudi k skupinam v bližini. 

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

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

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

 Paziti moramo, da v bližini ni prisotna voda. 

 Pazljivi moramo biti pri delu s pločevino, saj je njen odrezan rob zelo oster. Take robove 

popilimo. 

 Pri izboljšanem modelu uporabljamo enake parametre kot pri preprostem modelu. 

Spreminjamo zgolj en parameter.   

 

5. Kratek opis vaje 

Učenci raziskujejo različne parametre, ki vplivajo na delovanje vetrne turbine. Takšni parametri so:  

- velikost lopatic, 

- število lopatic,  

- sprememba kota lopatic,  

- material vetrnice,  

- višina postavitve vetrnice … 

Aktivnost je razdeljena na tri dni.  

Prvi dan znotraj sklopa z naslovom Vetrne elektrarne 1 učenci spoznajo osnovne elemente vetrne 

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

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

sestavijo hipoteze o izboljšavi modela vetrne elektrarne.  

Drugi dan tehniškega dne učenci sestavijo izboljšan model svoje vetrne turbine ter izvedejo meritve. 

Na podlagi meritev svoje hipoteze sprejmejo ali ovržejo. 

Tretji dan učenci predstavijo svoje ugotovitve in meritve ostalim sošolcem ter oblikujejo skupne 

zaključke. 
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Shema poteka aktivnosti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

1. DAN 

3. DAN 

Priprava poročila, 

zapis zaključkov. 
Refleksija. 

Uvodna predstavitev in seznanitev 

učencev s temo, branje delovnega lista 1. 

Sestavljanje preprostega 

modela. 

Metoda 635. 

Meritve, izračuni, 

risanje grafov. 

Tvorjenje hipotez za 

izboljšan model. 

Raziskava, testiranje hipotez 

(ovržba ali potrditev). 

2. DAN 

Sestavljanje izboljšanega 

modela. 

Meritve, izračuni 

izboljšanega modela. 

Izmenjava ugotovitev med 

skupinami in razprava o njih. 

Zapis 

ugotovitev. 

Konferenca. 
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6. Izvedba 

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

Pri izvedbi mora biti dostopna elektrika, saj ta omogoča delovanje ventilatorja. 

 

6.1 Učne oblike 

Učenci delajo individualno in v manjših skupinah. Za vsako od aktivnosti se predlaga učne oblike, 

navedene v nadaljevanju. 

 

     Tabela 1: Aktivnosti skozi tehniške dni. 

FAZA AKTIVNOSTI OBLIKA 

Uvodna prestavitev in seznanitev 

učencev s temo, branje delovnega lista 

Vetrne elektrarne 1. 

Frontalna oblika, učenci niso razdeljeni v 

skupine. 

Sestavljanje preprostega modela. Delo v manjših skupinah, največ 3–4 

učenci. 

Meritve, izračuni, risanje grafov. Delo v manjših skupinah, največ 3–4 

učenci. 

Postavitev hipotez. Delo v manjših skupinah, največ 3–4 

učenci. 

Metoda 635. Delo v manjših skupinah, največ 3–4 

učenci. 

Sestavljanje izboljšanega modela. Delo v manjših skupinah, največ 3–4 

učenci. 

Raziskava, testiranje hipotez (ovržba 

ali potrditev). 

Delo v manjših skupinah, največ 3–4 

učenci. 

Meritve, izračuni izboljšanega 

modela. 

Delo v manjših skupinah, največ 3–4 

učenci. 

Zapis ugotovitev. Delo v manjših skupinah, največ 3–4 

učenci. 

Izmenjava ugotovitev med skupinami 

in razprava o njih. 

Skupinska oblika – vključen celoten 

razred. 
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Priprava poročila, zapis zaključkov. Individualna oblika.  

Refleksija. Individualna oblika. 

 

6.2 Časovna usklajenost 

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

od 5 do 6 šolskih ur. Tretji dan pa se lahko aktivnost skrajša, odvisno od časa, ki ga vzame poročanje 

skupin. Tretji šolski dan se lahko izvede tudi razredna konferenca, zanjo pa je potrebno malo več 

časa.  

6.3 Opis aktivnosti 

1. dan 

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

komentarje, ugotovitve in rezultate, vsebujejo tudi sestavek z naslovom Vetrne elektrarne 1. Ko si 

učenci sami preberejo sestavek Vetrne elektrarne 1, se skupaj z učiteljem pogovorijo o prebranem. 

Učitelj na preprostem modelu pokaže, kako deluje vetrna turbina, ter obrazloži ozadje njenega 

delovanja. Vsaka skupina izdela svoj preprost model vetrne turbine ter izvede meritve. Podatke si 

skrbno zapisujejo v tabelo, izračunajo izkoristek ter narišejo graf odvisnosti. Kasneje predlagajo, kako 

bi lahko model še izboljšali. Učitelj se z učenci pogovori o njihovi nalogi in preveri razumevanje 

pojma, kaj je to parameter. Skupaj naštejejo nekaj parametrov. Na koncu prvega tehničnega dne 

učenci na podlagi lastnih vsakdanjih izkušenj postavijo hipoteze o možnih izboljšavah. Učenci 

načrtujejo poskuse, pri čemer so pozorni, da vsakič spreminjajo le en parameter. Učenci spišejo 

seznam pripomočkov in materialov, ki jih bodo potrebovali naslednji dan. Učitelj do naslednjega dne 

priskrbi vse zapisane pripomočke, orodja in materiale.  

2. dan 

Učenci z izbranimi pripomočki in materiali sestavijo in izdelajo svoj model vetrne turbine in s tem 

preverjajo hipoteze, torej jih sprejmejo ali ovržejo. Ko sestavijo model, izvedejo meritve in si jih 

zapisujejo. Ob končanih meritvah učenci izračunajo izkoristek njihovega modela ter narišejo graf. Na 

koncu med seboj primerjajo grafa in zapišejo ugotovitve. Učiteljeva naloga je, da učence spremlja in 

jih opozarja na varnost pri delu.  

3. dan 

Tretji dan učenci predstavijo ugotovitve svojim sošolcem. Pred tem napišejo poročilo po skupinah. 
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7. Možnost nadaljnjega raziskovanja 

Učencem lahko tekom drugega tehničnega dne ne uspe sestaviti modela vetrne turbine. Lahko jim to 

nalogo zastavimo kot domači projekt. Doma naj razmislijo tudi o dodatnih izboljšavah, predlogih.   
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Priloga 1: Delovni listi za učence. 

VETRNE ELEKTRARNE  

 

Obnovljivi viri energije so v splošnem opredeljeni kot energija, ki se naravno obnavlja. Mednje 

spadajo sonce, veter, dež, plimovanje, valovi, biomasa in geotermalna energija. Obnovljive vire lahko 

izkoriščamo tudi za ogrevanje prostorov, ogrevanje sanitarne vode in pridobivanje električne energije. 

Približno 16 % svetovne končne energije je pridobljene iz obnovljivih virov. Izkoriščanje obnovljivih 

virov se povečuje. Mednje spada tudi izkoriščanje vetra z za to prilagojenimi vetrnimi elektrarnami 

[1]. 

NEKAJ BESED O VETRU NA SPLOŠNO 

Ozračje, ki obdaja Zemljo, lahko poimenujemo tudi zemeljska atmosfera. Razdelimo jo na več slojev: 

troposfero, stratosfero, mezosfero, termosfero ter eksosfero (slika 1) [2]. 

 

Slika 9.1: Atmosfera [2]. 

 

V troposferi so velika področja nizkega in visokega zračnega tlaka. Ker je Zemljino površje zelo 

raznoliko in tudi polno vode, se ta segreva različno hitro. Spremembe v temperaturah povzročajo 

vetrove, saj se zrak meša. Hitrost vetrov se meri v metrih na sekundo (m/s) z napravami, ki jim 

pravimo anemometeri [3, 4]. 
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Vetrovi spadajo med obnovljive vire, ki jih lahko tudi izkoriščamo tako, da postavimo vetrno 

elektrarno. Namen vetrne elektrarne je, da kinetično energijo vetra pretvori v električno energijo. Pri 

tem uporabi dva sistema: prvi sistem pretvarja kinetično energijo v mehansko delo, drugi pa 

mehansko delo v električno energijo[5]. 

 

VETRNA ELEKTRARNA 

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

sledenje vetra, stolpa vetrnice in temeljev (slika 2) [6]. 

 

Slika 9.2: Deli vetrne elektrarne [7]. 

 

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

rotor z določeno hitrostjo. Tako se kinetična energija pretvori v mehansko delo. Nato generator 

mehansko delo pretvori v električno energijo. Ta gre v transformator in naprej v električno postajo, 

ki električno energijo pošlje v električno omrežje. 

 

Koliko kinetične energije vetra se pretvori v električno energijo, prikažemo z izkoristkom.  Izkoristek 

ne more biti večji od 100 % (max. 59 %, realno 20–30 %).  
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Izkoristek vetrne elektrarne lahko povečamo ali zmanjšamo z oblikovanjem različnih parametrov, kot 

so: število lopatic na rotorju, oblika lopatic, velikost lopatic, obrnjen kot lopatic, material rotorja, 

višina postavitve rotorja …  

Slika 3 prikazuje, kako pomembna je lokacija postavitve vetrnice.  

 

 

Slika 3: NamesTiTev vetrnic v okolici dreves [8]. 

 

IZKORISTEK VETRNE ELEKTRARNE 

Tudi preprostemu modelu vetrne elektrarne, ki kinetično energijo vetra spremeni v mehansko delo, 

lahko izračunamo izkoristek. Mehansko delo dobimo tako, da opazujemo, za kolikšno višino dvigne 

rotor določeno maso, pomemben je tudi čas dvigovanja. Upoštevati je potrebno tudi velikost vetrnice 

in moč vetra.   

Pri izračunu izkoristka torej potrebujemo naslednje podatke: 

- moč vetra  P1, 

- hitrost vetra v,   
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- gostoto zraka ρ,  

- površino rotorja, skozi katero gre zrak S,  

- potencialno energijo Wp,  

- maso m,  

- gravitacijski pospešek g in 

- čas vzdigovanja uteži t. 

 S temi podatki lahko izračunamo izkoristek η [5]. 

 

FORMULE, S KATERIMI IZRAČUNAMO POTREBNE KOLIČINE 

Moč vetra P1: 

P1 = ρ · 
𝑆 · 𝑣3

2
 , 

kjer je ρ gostota zraka in znaša 1,2 kg/m3 . 

 

Delo vetrnice je enako spremembi potencialne energije: 

Wp = m · g · h, 

kjer je g gravitacijski pospešek in vedno znaša 10 m/s2. 

Moč vetrnice: 

P2 = 
𝑊𝑝

𝑡
. 

Izkoristek: 

η =  
𝑃2

𝑃1
 · 100. 

 

Dobljeni izkoristek bo vedno neko število med 1 in 100 in izraženo v odstotkih (%). To je delež 

pretvorjene kinetične energije vetra v mehansko delo. V našem primeru je to delež moči vetrnice z 

deležem moči vetra [5]. 

 

  



 

88 

 

Priloga 2: Zasnova preprostega modela vetrne turbine. 

 

1. Mehanizem delovanja vetrne turbine 

Na sliki 4 je prikazan osnovni model delovanje vetrne elektrarne, ki jo bomo izdelali. Vključeni so 

parametri, ki vplivajo na izkoristek vetrne elektrarne. 

 

Slika 4: Sistem delovanja modela vetrne elektrarne. 

 

RAZLAGA DELOVANJA VETRNE ELEKTRARNE 

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

povzroči, da se rotor oziroma vetrnica vrti. Ob vrtenju rotor z določeno hitrostjo dviga maso (slika 

3).  

KAKO IZVESTI MERITVE? 

Meritve bodo izvedene tako, da merimo čas, ki ga potrebuje vetrnica, da dvigne maso na višino 1 m. 

Meritev izvedemo trikrat, potem pa se izračuna povprečen čas, ki ga upoštevamo pri izračunu 

izkoristka modela vetrne elektrarne.  
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OPIS VETRNICE IN TEHNIŠKE RISBE 

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

je 8, ki so takšne oblike, kot prikazuje slika 5. 

 

Slika 5: Oblika ene lopatice. 

 

Lopatice pritrdimo na rotor z vijakom dimenzij 3 x12 mm, tako kot prikazuje slika 6. Lopatice naj 

bodo zasukane za kot 30°. 

 

Slika 6: Pritrjene lopatice na rotor. 
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Vse sestavne dele zložimo skupaj, tako kot prikazuje slika 7. 

 

Slika 7: Sestavljena vetrnica. 
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Priloga 3: Tabele in izračuni za preprosti model. 

Tabela 1: Podatki za določeno maso. 

Masa [kg] Hitrost vetra [km/h] Čas [s] 
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Tabela 2: Izračuni izkoristka preprostega modela. 

P1 – moč 

vetra 

(kg*m2 /s3) 

v – hitrost 

vetra (m/s) 

m – 

masa 

(kg) 

t – 

povprečen 

čas (s) 

S – presek 

površine vetrnice 

(m2) 

Wp – potencialna 

energija vetrnice 

(kg*m2 /s2) 

P2  – moč 

vetrnice  

(kg*m2 

/s3) 

η – 

izkoristek  

(%) 
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PRAZNA STRAN ZA IZRAČUNE 
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PRAZNA STRAN ZA RISANJE GRAFOV 
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Priloga 4: Tabele in izračuni za izboljšan model. 

 

Tabela 3: Podatki za določeno maso glede na parameter, ki ga spreminjamo. 

Masa [kg] Hitrost vetra [km/h] Čas [s] Parameter 
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Tabela 4: Izračuni izkoristka izboljšanega modela. 

P1 – moč 

vetra 

(kg*m2 /s3) 

v – hitrost 

vetra (m/s) 

m – masa 

(kg) 

t – 

povprečen 

čas (s) 

S – presek 

površine vetrnice 

(m2) 

Wp – Potencialna 

energija vetrnice 

(kg*m2 /s2) 

P2 – moč 

vetrnice  

(kg*m2 /s3) 

η – 

izkoristek 

(%)  
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PRAZNA STRAN ZA IZRAČUNE 
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PRAZNA STRAN ZA RISANJE GRAFOV 
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