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POVZETEK 
 

Tehnološka pismenost kot glavni produkt tehniškega izobraževanja postaja vse bolj odločilen 

dejavnik v tehnološko napredni družbi. Vloga učitelja tehnike in tehnologije (TiT) postaja vse 

bolj kritično uravnalna kot tudi usmerjena k trenutnim trendom in potrebam trga.  V 

diplomskem delu je v uvodnem, teoretičnem delu opisan pojem in vloga tehnološke 

pismenosti. Do zdaj je bila že raziskovana tehnološka pismenost učencev v prvi triadi in drugi 

triadi OŠ in prav tako v 9. razredu OŠ. V diplomskem delu se posvetimo tehnološki 

pismenosti učiteljev TiT, saj so le-ti ključni pri izobraževanju učencev. Glavni cilj 

diplomskega dela je bil ugotoviti tehnološko pismenost učiteljev TiT različnih osnovnih šol in 

s tem prispevati k boljšemu poznavanju narave tehnološke pismenosti in procesa učenja 

vsebin TiT. Po pregledu metod merjenja TP učencev in odraslih smo se odločili za izbiro 

nedavno razvite metode celostnega merjenja TP, ki je zasnovana na osnovi standardov 

tehnološke pismenosti (Avsec, 2010) in nam bo omogočala ustrezno primerljivost rezultatov. 

Metodo smo dogradili z anketnim vprašalnikom, ki nadomešča mero predtesta. Izmerjena 

tehnološka pismenost učiteljev, ki imajo delovno dobo med 1–30 let, je znašala 65,28 %. 

Tehnološko znanje učiteljev je bilo doseženo s 85,57 %, medtem ko sta bil dimenziji 

tehnoloških zmožnosti (55 %) in sposobnost kritičnega razmišljanja in odločanja (56,65 %) 

značilno odstopajoči.  Statistično značilnih razlik (P<0.05)  v TP glede na spol in leta delovne 

dobe (izkušenj) nismo zasledili. Učitelji TiT imajo še vedno premalo inženirskih znanj in 

zmožnosti oblikovanja ter projektiranja. Prav tako imajo neprimerno domače okolje, kar se 

tiče razpoložljivosti tehničnih delavnic in motivacije za rabo računalniške opreme na višjih 

nivojih. Učni načrt vsebin TiT razredov 6–8 bi potreboval dodatno uskladitev in nadgradnjo z 

merili standardov tehnološke pismenosti.  

 

 

KLJUČNE BESEDE: tehniško izobraževanje, tehnološka pismenost, standardi tehnološke 

pismenosti, tehnološka pismenost učiteljev tehnike in tehnologije. 
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TECHNOLOGICAL LITERACY OF DESIGN AND TECHNOLOGY TEACHERS IN 

PRIMARY SCHOOL 

 

SUMMARY  

 
Technological literacy as the main product of technical education is becoming a crucial factor 

in our technologically advanced society. The role of a techniques and technologies (TAT) 

teacher is increasingly more critical, as well as oriented towards current trends and the needs 

of the market. The concept of technological literacy is described in the introductory 

(theoretical) part of this thesis. A research about technological literacy (LT) has already been 

made for pupils in the first and second triad of primary school, as well as its 9th grade.  In this 

thesis we concentrate on the technological literacy of TAT teachers, as they play a crucial role 

in the pupils’ education. The main objective of this thesis was to establish the technological 

literacy of TAT teachers in different primary schools and therefore contribute to a better 

knowledge of the nature of technological literacy and the process of teaching TAT contents. 

After examining the methods of measuring the TL of pupils and adults, we have decided to 

use a recently developed method of a complete measurement of TL, based on standards for 

TL (Avsec, 2010) that will provide us a suitable comparability of the results. A survey 

questionnaire was added to this method. The measured TL of teachers with 1-30 years of 

service was 65.28 %. The technological knowledge measured was 85.57 %, while the 

technological abilities (55 %) and the ability of critical thinking and deciding (56.65 %) 

derogated. We did not discover any statistically characteristic differences (P<0.05) in TL 

based on gender and the years of service (their experiences). The TAT teachers still lack 

engineering knowledge and the ability of designing and planning. They also work in an 

inappropriately homelike environment in regard to the disposability of technical workshops 

and the motivation for using computer equipment on a higher level. The contents of the TAT 

curriculum for 6th to 8th grade needs additional realignment and an upgrade based on 

standards for TL.  

 

KEY WORDS: technical education, technical literacy, standards for technological literacy, 

technological literacy, technological literacy of techniques and technologies teachers  
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1 UVOD 
 

Živimo v 21. stoletju, v katerem se svet hitro tehnološko razvija in zahteva od vsakega 

posameznika veliko več kot osnovne sposobnosti branja in pisanja. Tehnologija vpliva 

na način življenja ljudi, kjer nam lajša opravljanje vsakodnevnih opravil. Naš vsakdan 

je obkrožen z različnimi napravami, kar nas priganja k temu, da se moramo za novosti 

zanimati in o njih razmišljati. Brez poznavanja delovanja naprav in rabe le-teh ne 

moremo več konkurenčno funkcionirati v domačem in službenem okolju. Eno ključnih 

okolij za doseganje tehnološke pripravljenosti izobraževanje, kjer imajo učitelji še 

posebno vlogo. 

 

 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 
 

V hitro razvijajočem in tehnološko intenzivnemu vsakdanjemu življenju je pomembno, 

da mladi državljani že zgodaj strmijo k tehnološki pismenosti (TP) in to prenašajo še na 

druge. Tukaj je TP upoštevana kot zmožnost, da lahko posameznik misli/razmišlja o 

tehnoloških vprašanjih iz različnih perspektiv, in zmožnost ocene medsebojnih odnosov 

med tehnologijo in posamezniki, družbo in okoljem (ITEEA, 2007). Prevladujoča 

definicija TP je sposobnost posameznika za uporabo, ravnanje, presojo/ocenjevanje in 

za razumevanje tehnologij (ITEEA, 2007). Določajo jo tri kompleksne dimenzije: a) 

znanje, b) zmožnosti ter c) kritično razmišljanje in odločanje (Garmire in Pearson, 

2006; ITEEA, 2007), ki so med seboj povezane, usklajene in ustvarjajo dodatne 

sinergije. Pomembno je, da v šolskem sistemu razvijamo tehnološko pismenost pri 

vsakem posamezniku kot pomemben rezultat tehniškega izobraževanja. ITEEA je leta 

2007 izdala standarde tehnološke pismenosti (STP), ki so jih prevedle in uvedle v svoj 

izobraževani sistem že številne države z vrha konkurenčnosti nacionalnega 

gospodarstva, kot so Nemčija, Švica, Južna Koreja ...(Avsec, 2012). STP so tudi 

motivacijsko naravnani in spodbujajo interes za tehniko, tehnologijo in inženirstvo kot 

nadaljnjo poklicno izbiro. Ker skoraj ni področja, ki ne bi bilo povezano s 

komponentami tehnologije in njihovo rabo, je zaradi tega pomembno, da se učenci učijo 

aktivno, smiselno in da imajo čim več interakcij z vsebino, fizičnim in virtualnim 

okoljem ter družbo. Učenci morajo svoje znanje povezovati z vsakdanjimi rutinami in 

primeri in šele takrat bodo razumeli vpliv tehnologije na vsakdanje življenje.  
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Do zdaj so pri nas že raziskovali TP učencev v 9. razredu osnovne šole (Avsec, 2012), 

pri katerih se je pokazalo, da je njihova tehnološka pismenost nizka. Razlogi nizke TP 

so lahko tudi v vsebinskih področjih in standardih učnega načrta predmeta Tehnike in 

tehnologije (TiT), ki niso popolno usklajeni s STP, ki jih je izdala ITEEA, 2007. 

Dimenzija TP tehnološko znanje (ZN) je bila primerljiva z znanjem vsebin predmeta 

TiT na nacionalnem preverjanju znanja, medtem ko dimenzija zmožnosti reševanja 

tehnoloških problemov (ZM) ter sposobnost kritičnega razmišljanja in odločanja (KRO) 

predstavljata kritično kategorijo (Avsec, 2012), na katero pa imajo lahko vpliv tudi 

učitelji TiT (Norström, 2013; Schröder in Storgaard Brok, 2012) zlasti s svojim 

znanjem vsebin TiT, odnosom do TiT nasploh ter ustvarjalnostjo in proaktivnim 

pristopom k reševanju tehničnih in tehnoloških problemov. S tem se je pojavilo novo 

vprašanje, in sicer: Kakšna je tehnološka pismenost učiteljev TIT, ki učijo učence, kako 

biti/postati tehnološko pismen? 

 

V diplomskem delu bomo preverili tehnološko pismenost učiteljev TiT različnih 

osnovnih šol. Z rezultati svojega dela želimo prispevati k boljšemu poznavanju narave 

TP in procesa učenja/poučevanja vsebin TiT.  

 

1.2 Namen, cilji in hipoteze  naloge 
 

Namen diplomskega dela je ugotoviti, kakšna je tehnološka pismenost učiteljev TiT iz 

različnih osnovnih šol.  

 

Z diplomskim delom želimo: 

 

C1: Opisati tehnološko pismenost in izpostaviti njene dimenzije. 

C2: Podati pregled obstoječega stanja tehnološke pismenosti učencev. 

C3: Ugotoviti, kakšna je tehnološka pismenost učiteljev TiT. 

C4: Kritično analizirati tehnološko pismenost učiteljev osnovnih šol. 

C5: Na osnovi rezultatov dela podati priporočila za dvig tehnološke pismenosti. 
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1.3 Metode raziskovanja 
 

Pri raziskavi smo uporabili kvantitativni in kvalitativni pristop empiričnega 

raziskovanja. 

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

metoda teoretičnih prispevkov, analiza in interpretacija izsledkov. 

M2: Empirična metoda pedagoškega raziskovanja: metoda anketnih vprašalnikov, test 

tehnološke pismenosti, obdelava in ovrednotenje podatkov. 

 

Nadgradnja in izvedba standardnega testa merjenja tehnološke pismenosti.  

 

Vzorec: 21 učiteljev tehnike in tehnologije z različnih osnovnih šol ljubljanske regije. 

Pripomočki: anketni vprašalnik, test tehnološke pismenosti. 

 

Postopek zbiranja in obdelave podatkov: izvedba testiranja, program za obdelavo in 

analizo podatkov SPSS v.22. Metode: izračun zanesljivosti (notranja konsistenca) 

Cronbach α, Levenov test enakosti varianc in analiza variance ANOVA. 

 

1.4 Pregled vsebine ostalih poglavij  

 
Tehnološka pismenost je predstavljena v drugem poglavju. Celotno poglavje obravnava 

TP, kaj pomeni biti TP in predstavljene so vse tri komponente TP: znanje, zmožnosti ter 

kritično razmišljanje in odločanje.  

 

V poglavju je zaslediti, kako razvijati TP učencev in katere meritve so že bile izvedene 

na tem področju. Predstavljene so tudi STP in njihove oblike ter TP v Sloveniji. 

 

V tretjem poglavju je predstavljena TP učiteljev. Predstavljena je pomembnost 

izobrazbe učitelja, njegovo sprotno ozaveščanje o napredku tehnologije in o načinu 

podajanja znanja učencem. 

 

Četrto poglavje je pregled že obstoječih metod merjenja TP tako v tujini kot v Sloveniji. 

Poleg tega je v četrtem poglavju predstavljen test TP, ki je bil izveden med učitelji TiT 

OŠ. 
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Peto poglavje je namenjeno obravnavi in analizi rezultatov testa TP. Opisane so razlike 

glede na spol TP učiteljev TiT OŠ. 

 

V šestem poglavju je diskusija glede zastavljenih ciljev v diplomskem delu. 

 

Sedmo poglavje zajema zaključek, v katerem so na kratko opisane pridobljene meritve 

in ugotovitve. Prav tako se nahajajo sklepne misli in priporočila za nadaljnje delo. 
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2 TEHNOLOŠKA PISMENOST 
 

Tehnologija, definirana kot znanstveni prikaz in obravnava postopkov, procesov, 

strojev, naprav, infrastrukture ..., ki sodeluje pri pretvorbi naravnega okolja v okolje, 

zasnovano po človekovih željah in potrebah (ITEEA, 2007), se izredno hitro razvija in 

od nas zahteva vedno več znanja. V zadnjih letih je tehnologija izredno napredovala na 

področju prometa, komunikacij, pridobivanja energije, pridelave hrane, nano 

proizvodnje, medicine, zelene kemije itd. S svojo prisotnostjo torej vpliva na naš način 

življenja, kjer nam lajša opravljanje vsakodnevnih opravil. Tehnologija se iz dneva v 

dan hitreje razvija, zato je pomembno, da se vsak posameznik  zaveda njenega vpliva in 

uporabe v vsakdanjem življenju (Gagel, 1997). 

 

Človek mora na področju tehnike znati s svojim znanjem, sposobnostmi in spretnostjo 

spreminjati naravni svet okoli sebe v umetno ustvarjeno okolje, v katerem bo živel. 

Človekov vsakdan je obkrožen z različnimi napravami, ki pa nas priganjajo k temu, da 

se moramo za vse novosti na področju tehnike zanimati in o njih znati pravilno 

razmišljati. Če ne poznamo rabe in delovanja naprav, ne moremo normalno 

funkcionirati v domačem in službenem okolju. S samo uporabo naprav, objektov, 

postopkov in procesov označujemo pojem tehnologija. Tehnologija je sestavljena iz 

različnih vrst tehnik, ki pa se razlikujejo glede na značilnosti, uporabo materialov, vrste 

proizvodnje in storitve.  S pomočjo tehnologije pridobivamo nova znanja, s katerimi pa 

zadovoljujemo svoje vsakdanje potrebe in hkrati rešujemo težave, ki se nam porajajo 

(Avsec, 2012). 

 

Ljudje morajo razumeti pojem tehnologije, da bodo lahko živeli v tehnološkem okolju, 

ki jih obdaja. S svojimi odločitvami prav tako vplivajo na družbo okoli sebe kot celoto. 

S svojimi odločitvami morajo poznati tehnične, socialne, ekonomske in politične vplive, 

s katerimi tehnologija vpliva na razvoj celotne družbe. Tukaj se srečamo s pojmom 

tehnološka pismenost (TP) (Avsec, 2012). Ker je tehnologija veliko več kot v laični 

družbi sprejet sinonim npr. informacijsko-komunikacijska tehnologija, je tudi TP veliko 

več kot znanje o uporabi tehnologije. V najbolj osnovnem smislu je TP splošno 

razumevaje tehnologije, ki pa ne sme biti celovito, ampak mora biti dovolj razvito, da 

oseba lahko učinkovito deluje v tehnološko odvisni družbi, kjer se tehnologija hitro 

spreminja. Skozi čas so tehnološko znanje, spretnosti in zmožnosti postali glavni vir 
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posameznika in družbe kot celote. S tem je tehnologija postala element pismenosti. 

Tehnologijo sestavljajo znanje, procesi in iznajdljivost. To pa omogoča ljudem 

oblikovanje in ustvarjanje orodij, izdelkov in sistemov na podlagi svojih zamisli 

(Garmire in Pearson, 2006;  Nasipov, 2012). 

 

TP se je pojavila že v začetku 70-ih let prejšnjega stoletja, le da v tistem času TP ni bila 

izpostavljena ljudem, ki bi jo pobližje raziskovali in začeli uporabljati. V večji meri je 

prišla na obzorje od leta 1983, ko je Pacey definiral tehnologijo in tehnološko prakso 

kot družbeno, kulturno in organizacijsko posebnost (Avsec, 2012).  

 

TP lahko opredelimo glede na vrsti in raven, saj se spreminja glede na starost in potrebe 

posamezne populacije. Od osebe do osebe lahko razlikujemo raven TP, ki je odvisna od 

izobrazbe, interesov, stališč, sposobnosti in ozadja. Osnovni namen TP je omogočiti 

ljudem ustrezno znanje in orodje, s katerimi bodo lahko lažje delovali v sodobnem 

tehnološko razvitem svetu. Odvisno od časa, v katerem živimo pa je pričakovana 

določena raven TP, ki pa je odvisna od razvitosti njihovega življenjskega okolja. Raven 

TP pa je pomemben, saj se TP ves čas spreminja in nikoli ne bo obstala na določenem 

nivoju, ki bo tisti trenutek veljal za najvišjega. V Projekt Tehnologija za vse Američane 

(Technology for all Americans) je ITEEA definiral TP kot zmožnost posameznika, da 

lahko razmišlja o tehnoloških vprašanjih iz različnih vidikov posameznika, družbe in 

okolja. TP je definirana kot sposobnost posameznika za uporabo, rabo, oceno in 

razumevanje tehnologije. Z razumevanjem in rabo TP lahko posameznik in celotna 

družba vplivata na prihodnje generacije in na nadaljnjo zmožnost Zemlje, da ohrani 

življenje (ITEEA, 2007).  

 

Pod besedo tehnologija spada več opredelitev, med katero največkrat povežemo 

tehnologijo z računalniki, vendar temu ni tako. Med tehnologijo spada tudi medicina, 

proizvodnja, transport, telekomunikacije, prehrana, industrija itd. Kot posledica 

človekovih želja se kažejo inovacije in tehnološki napredki v vsakdanjem življenju. 

Človek naravni svet oblikuje po svojih željah in potrebah, da izpolni svoj namen 

(Garmire in Pearson, 2006). 
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Zaradi potreb industrije in proizvodnje je bilo v zgodovini potrebno učenje tehnologije, 

da so se delavci lahko učili obrti in spretnosti, ki so jih potrebovali. To pa je v povezavi 

z nižjimi učnimi dosežki ljudi. Inženirsko izobraževanje pa je bilo v preteklosti veliko 

bolj cenjeno, saj je na začetku 21. stoletja veliko držav označilo TP kot državno 

pomembne imperative, kjer je TP postala cilj tehnološkega izobraževanja. Države, ki so 

označile TP kot pomembne imperative so bile Avstralija, ZDA, Velika Britanija, 

Kanada, Hong Kong in Nova Zelandija (Avsec, 2012). 

 

Kaj pomeni biti TP se je skozi leta ustvarilo različno pogledov, ki so to razlagali. Po 

letu 1970 je TP predstavljalo nekaj, kar vsebuje znanje in sposobnosti za delovanje v 

sodobni tehnološki družbi. TP obsega tri neodvisne komponente: znanje, zmožnost in 

sposobnosti kritičnega razmišljanja in odločanja. Dimenzije TP so med seboj povezane 

in usklajene. Komponenta znanja se nanaša na to, kaj oseba zna narediti, medtem ko se 

ostali dve nanašata na sposobnost, neposredno obnašanje, kako kaj izdelati (Avsec, 

2012).  

 

Na sliki 2.1 je vsaka dimenzija TP predstavljena kot samostojna enota. Osi prikazujejo 

spreminjajoče ravni TP, ki so drugačne za vsakega posameznika. V vsakdanjem 

življenju so vse tri dimenzije TP medsebojno odvisne in neločljive. Oseba, ki nima vsaj 

nekaj znanja, ne more imeti nobenih tehnoloških zmožnosti. Prav tako premišljene 

odločitve ne morejo nastati brez nekega razumevanja osnovnih lastnosti tehnologije. 

Prav tako pa vemo, da TP vodi v novo razumevanje vidikov v tehnološkem svetu.  

 

Slika 2.1: Grafični prikaz treh dimenzij TP (Garmire in Pearson, 2006). 
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Vse tri dimenzije TP lahko ponazorimo tudi z medsebojno povezanimi krožnimi 

kolobarji, ki jih prikazuje slika 2.2. 

 

Slika 2.2: Ponazoritev treh dimenzij TP z medsebojno povezanimi krožnimi kolobarji 

(Garmire in Pearson, 2006). 

 

Velik vpliv na razvoj ima nastanek mednarodnega združenja International Technology 

and Engineering Educators Association (ITEEA), katere sedež je v ZDA. V ITEEA so 

vključena različna društva, zbornice in posamezniki, ki so vodilni po celem svetu. 

Njihova priporočila uporabljajo različne države pri sestavljanju učnih načrtov (Avsec, 

2012). ITEEA je leta 2000 in 2002  izdala že dve različici Standardov tehnološke 

pismenosti (STP), zadnjo, tretjo različico pa so izdali leta 2007. Poleg izdaje STP pa so 

tudi definirali TP. TP je definirana kot sposobnost uporabe, upravljanja, ocenjevanja in 

razumevanja tehnologije. S tem medsebojno povezujejo tri dimenzije/komponente, ki so 

si odvisne med seboj, in sicer znanje, zmožnosti in kritično razmišljanje in odločanje.  

 

Osrednja stvar pri TP osebe je razumevanje povezave med posamezniki, tehnologijo, 

okoljem in družbo. V odvisnosti od kulturne situacije je pogojena tudi raven TP osebe. 

Kot primer si pogledamo TP prebivalca Papue Nove Gvineje in TP prebivalca 

Sydneyja. TP je potrebno razumeti glede na situacijo, kjer so vključeni tudi socialni in 

okolijski vplivi (Holland, Berlin, Ingerman in Collier-Reed, 2011). 

 

Vsako dimenzijo v nadaljevanju tudi podrobno opišemo.  

 

Znanje (ZN): Z učenjem si znanje vtisnemo v spomin kot celoto podatkov, ki jim 

pripadajo določena pravila. Torej znanje razumemo kot celoto urejenih informacij, ki 

smo jih pridobili med učenjem. Razsežnost znanja TP vsebuje razumevanje dejstev, 
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konceptov in pojmovno razumevanje. Pri izobraževanju in delu spoznamo in osvojimo 

določena načela, dejstva, teorije in prakse (Avsec, 2012; Garmire in Pearson, 2006). 

 

Na področju znanja je za TP osebo značilno, da (Avsec, 2012; Garmire in Pearson, 

2006): 

 razume razvijanje tehnologije v vsakdanjem življenju; 

 razume osnovne izraze in koncepte: sistem, omejitve in kompromis; 

 pozna vrste in omejitve procesa konstruiranja; 

 pozna zgodovino tehnologije in njen vpliv na življenje; 

 je seznanjen, da tehnologija povzroča določeno mero tveganja; 

 zna oceniti, da obstaja ravnovesje in kompromisi med stroški in koristjo pri 

uporabi in razvoju tehnologije; 

 razume, da tehnologija odraža vrednote in kulturo družbe. 

 

Zmožnosti (ZM): Zmožnost osebe se kaže v tem, kako uspešno oseba upravlja 

tehnologijo v vsakdanjem življenju in kako se oseba znajde pri poteku reševanja 

problema. Tako je TP oseba, ki je zmožna uporabljati računalnik, pomivalni stroj, voziti 

avto, uporabljati telefon in drugo tehnologijo, ki jo srečuje tako v domačem in 

službenem okolju (Garmire in Pearson, 2006). Pri vrednotenju zmožnosti moramo 

vključevati človekovo osebnost, znanje, mišljenje in motivacijo. Prav tako zmožnost 

pomeni tudi uporaba sposobnosti, ki jih pridobimo z usposabljanjem in se s tem ves čas 

uporablja implicitni spomin za uporabo znanja v neki vsakdanji situaciji. TP so tako 

kognitivne in praktične. Kognitivno so opisane, kadar vključujejo uporabo logičnega in 

ustvarjalnega mišljenja, kadar pa so opisane praktično, pa vključujejo ročne spretnosti 

in uporabo metod, materialov in orodij (Avsec, 2012). 

 

Na področju zmožnosti je za TP osebo značilno, da (Avsec, 2012; Garmire in Pearson, 

2006): 

 ima praktične spretnosti, s katerimi zna rokovati z različnimi napravami, stroji, 

pripomočki tako doma kot na delovnem mestu; 

 prepozna in popravi preprost mehanski in tehnološki problem tako doma kot na 

delovnem mestu; 
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 uporablja osnovne matematične koncepte, povezane z verjetnostjo, izračuni in z 

ocenjevanjem pri pripravi sodbe o tehnoloških tveganjih in koristih; 

 zna uporabiti tehniško razmišljanje pri reševanju težav, s katerimi se srečuje v 

vsakdanjem življenju; 

 išče in raziskuje informacije o tehnoloških vprašanjih iz različnih virov. 

 

Kritično razmišljanje in odločanje (KRO): S KRO se povečuje verjetnost doseganja 

želenega cilja, ki si ga zamislimo. V tej smeri je KRO povezano z lastnim pristopom, 

pri katerem se odvija vrsta mentalnih procesov za reševanje tehnološkega vprašanja in 

problema. Oseba, ki ima visoko razvito kritično mišljenje in spretnosti odločanja, v 

takih primerih ravna premišljeno, učinkovito in prilagojeno okoliščinam, saj takrat 

preveri vse prednosti in tveganja. Na ravni vsakega posameznika TP omogoča 

sodelovanje pri razumskih globalnih odločitvah in pri nakupu dobrin, medtem pa na 

ravni družbe pomaga pri razumski odločitvi o vprašanjih, ki vplivajo na okolje. Oseba s 

KRO lahko tako doma kot v službi uporablja svoje znanje, spretnosti, osebne in socialne 

zmožnosti (Avsec, 2012; Garmire in Pearson, 2006). 

 

Na področju KPO je za TP osebo značilno, da (Garmire in Pearson, 2006): 

 postavlja ustrezna vprašanja sebi in drugim o koristih in tveganjih tehnologij; 

 na sistematičen način pretehta informacije, koristi, tveganja, stroške in 

kompromise tehnologije; 

 če je potrebno, sodeluje pri odločitvah o razvoju in uporabi tehnologije. 

 

2.1 Standardi tehnološke pismenosti (STP) 

 

STP so bili sestavljeni pod okriljem ITEEA, v katero je bilo vključeno na stotine 

učiteljev, vzgojiteljev in strokovnjakov iz tehničnih in inženirskih področij. Sama izdaja 

STP (2000/2002/2007) velja za velik dosežek na področju TI in je služila kot katalizator 

za spremembe pri pouku, pri izdelavi in spreminjanju učnega načrta in za programske 

spremembe, ki so vezane na izobraževalne strategije za osnovnošolsko in srednješolsko 

TI. STP lahko uporabijo učitelji, načrtovalci učnih načrtov, šolski administratorji, šolski 

voditelji, starši itd. S pomočjo STP vidimo, kaj naj bi učenci vedeli in kaj naj bi bili 

sposobni narediti v posameznem starostnem obdobju, da bi bili TP. STP je v pomoč s 
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svojo vsebino in navodili, usmerjanjem in pojasnjevanjem, kaj naj bi naučili učence in 

dijake v TI pri predmetih, ki so povezani s tehniko in tehnologijo (TiT) v osnovni ali 

srednji šoli, da bodo čim bolj razvili TP. TP učenci/dijaki morajo biti sposobni uporabe, 

upravljanja, razumevanja in ocenjevanja tehnologij. (Avsec, 2012; Krhin, 2013; ITEEA, 

2007). 

 

Slovenski učni načrt (UN) žal ne temelji na STP v celoti. Učenci bodo imeli večjo TP, 

če bodo sodelovali v procesu učenja STP preko njegovih meril primerjalnega 

preverjanja (MPP). Standardi vsebujejo tudi priporočila, kako naučene stvari 

vrednotimo. Sedanji šolski UN določa, kako vsebino podajamo učencem, kako 

organiziramo pouk in katere metode in oblike pouka uporabimo v razredu (Krhin, 2013; 

ITEEA, 2007). 

 

Še vedno ni znan celoten vpliv STP na področju TI. STP so organizirani v pet kategorij: 

a) narava tehnike in tehnologije; 

b) tehnika/tehnologija in družba; 

c) oblikovanje, konstruiranje in projektiranje; 

d) zmožnost za ustvarjanje tehnološke družbe; 

e) svet oblikovanja, konstruiranja in projektiranja; vsaka kategorija predstavlja 

vsebino tega, kar se mora vsak učenec/dijak naučiti in biti sposoben narediti 

na štirih ravneh zahtevnosti (preglednica 2.1). 

 

Z dvočrtno kodo (A-FF) je opredeljen vsak standard posebej po abecednem reku. To 

predstavlja merilo primerjalnega preverjanja (MPP) za kontrolo in vrednotenje 

naučenega. 

Po STP sta vsak standard in njegovo merilo uspešnosti MPP povezana s prejšnjim 

standardom in njegovim MPP. S tem je prikazano, kaj mora učenec vedeti in česa mora 

biti sposoben narediti, da bo TP. Specifični in razvojno naravnani MPP zagotavljajo 

temeljne vsebinske elemente za splošno določene standarde, ki definirajo učne dosežke. 

Preglednica 2.1 prikazuje standarde in MPP za raven K 6-8 (12–15 let) (Avsec, 2012). 
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Preglednica 2.1: Struktura STP in pripadajočih meril primerjalnega preverjanja za raven 

K 6-8 (12–15let). Merilo primerjalnega preverjanja je označeno z MPP. Oznake A, B, C 

pomenijo vrsto MPP za vsak določen standard (Avsec, 2012). 

 

 

2.2 Tehnološka pismenost v OŠ pri nas  
 

TP oseba je nekdo, ki razume naravo tehnologije in ima praktične zmogljivosti in 

sposobnosti za interakcijo s tehnološkimi dosežki in je sposoben kritičnega razmišljanja 

o vprašanjih glede tehnologije (Avsec, 2012). Da je oseba TP, igra pomembno vlogo 

Tehniško izobraževanje (TI). S TI lahko oseba doseže vedno višje mesto v tehnološki 

družbi. V današnjih časih se na vsakem delovnem mestu zahteva od posameznika, da 

ima razvite proizvodne funkcije, da je sposoben, spreten, odločen ter da izpolnjuje 

ustvarjalno delo. Če se posameznik ves čas dodatno izobražuje, lahko doseže in razvija 
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vedno višje mesto v izobrazbi in zaposlitvi ter s tem ves čas napreduje (Nasipov, 2012; 

Ingerman in Collier-Reed, 2011). 

 

TP se v našem šolskem sistemu razvija in podaja v okviru predmetov TI. Tehnološki 

kompetenci za sposobnost ustvarjanja, popravljanja in izvajanja določenih tehnologij 

predstavlja samo dopolnilo. Učenci le-tega pridobijo v sklopu predmeta TiT in vseh 

izbirnih predmetov, ki so povezani s tehniko. Dopolnilo prinaša način delovanja, ki ga 

UN za TiT ne razvija v smeri kot TP, ampak ga izvaja kot točno naučene izvedbe 

tehnološkega postopa, ki se ga učenci naučijo na pamet. Učinkovitost poučevanja 

načrtovanih kompetenc je lahko določena s TP učencev. S pomočjo NPZ testov 

preverjamo doseganje standardov znanja, ki jih predpisuje UN in so del TP. Predmet 

TiT v osnovni šoli omogoča učencem, da razvijajo spretnosti komunikacije, 

sodelovanja, vrednotenja, dela z orodji, stroji, pripomočki itd. Prav tako razvija 

konvergentno in divergentno mišljenje ter osebnostne lastnosti, kot so motiviranost, 

koncentracija, natančnost in učinkovitost. Skozi neposredno izkustveno delo se učenje 

izvaja v TI. Učenje se izvaja v sodobnih učnih delavnicah in šolskih laboratorijih. 

Prehod iz proizvodnega učnega dela na proizvodno prakso je k sodobnemu TI naredil 

poudarek na TP. Prehod so omogočili novi predlogi modelov učinkovitega poučevanja 

in učenja v TI, hkrati pa tudi zaradi potreb po celovitem razvoju učenčevih kompetenc 

in usposobljenosti. Da bi učenci čim bolj uspeli v svetu sodobne tehnologije, je 

potrebno TI pripraviti v tej meri, da to doseže. Zaradi vse hitrejše rasti tehniških 

poklicev si šolska reforma prizadeva po zahtevah po dodatnem izobraževanju za 

doseganje tehniških in tehnoloških kompetenc. V okviru TI se zato išče vse bolj 

učinkovite načine in metode za doseganje teh ciljev in s tem doprinese k vse večji izbiri 

učencev v smeri tehnike in tehnologije. 

 

Situacija v Sloveniji je ravno obratna, saj se po zmanjšanju števila ur TI v OŠ leta 1995 

tudi z reformo leta 2011 ni spremenila.  S pomočjo pregleda ciljev in standardov znanja 

UN TiT 6.–8. razreda in primerjave s STP je mogoče razbrati tudi elemente TP v OŠ. V 

okviru učnega načrta TiT se obravnavajo štiri vsebinska področja, ki se med seboj 

prepletajo in jih učenci spoznajo s svojo dejavnostjo. Naš UN TiT je slabo pokrit s STP 

(preglednica 2.2). Nekatera vsebinska področja STP, kot so na primer tehnologije 

pridelave hrane, biotehnologije, sploh niso vsebovana v UN TiT, prav tako je razvijanja 



 28 

ekonomske in podjetniške kompetence ter TP transportnih in proizvodnih tehnologij 

zelo malo (Avsec, 2012). 

 

Preglednica 2.2: TP v UN TiT, kjer pomeni STiT 6–8 standard TiT za 6.–8. razred, STP 

standard tehnološke pismenosti, MPP merilo primerjalnega preverjanja (Avsec, 2012). 

 

 

 
Na doseganje TP učencev poleg vsebinskih sklopov vpliva tudi izvedeni učni stil v 

izobraževalnem okolju. Med samim učnim procesom je potrebno učencem omogočati 

veliko raziskovanja in reševanja kompleksnih ter problemskih nalog, ki so vezane na 

vsakdanje okolje otrok. S takim načinom poučevanja otroke motiviramo in 

odstranjujemo teoretično učenje na pamet (Avsec, 2017). Za razvoj TP je pomembna  

uvedba učne metode aktivnega učenja, saj s tem izboljšujemo učenje, reševanje 
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problemov, kritično razmišljanje in sposobnost odločanja. Pet učnih strategij močno 

razvija TP, ki pa morajo biti vključene v tehnološko izobraževanje. To so: skupinsko 

učenje, kooperativno učenje, družbeno porazdeljeno strokovno znanje in izkušnje, 

projektiranje in projektno učno delo.  

 

Vsako TI pa mora biti prilagojeno vsakemu posamezniku posebej, pri tem so nam 

veliko v pomoč STP, ki natančneje opredeljujejo, kako doseči TP in hkrati navajajo, 

katere cilje naj bi dosegli učenci v posameznem razredu (Avsec, 2012; Krhin, 2013). Do 

zdaj so bile izvedene že 3 raziskave, in sicer med učenci 9. razreda OŠ, v 5. in 6. 

razredu OŠ in v prvi triadi OŠ. Pri učencih 9. razreda je pokazala, da je njihova TP 

nizka. Razlogi za to so lahko v vsebinskih področjih in standardih učnega načrta 

predmeta TiT, ki niso popolno usklajeni s STP, ki jih je izdala ITEEA (2007). 

Dimenzija TP tehnološko znanje je bila primerljiva z znanjem vsebin predmeta TiT na 

NPZ-ju, medtem ko dimenzija zmožnosti reševanja tehnoloških problemov ter 

sposobnost kritičnega razmišljanja in odločanja predstavljata kritično kategorijo (Avsec, 

2012) na katero pa imajo lahko vpliv tudi učitelji TiT (Norström, 2013; Schröder in 

Storgaard Brok, 2012). V diplomskem delu (Keše, 2016)  je raziskava TP učencev 5. in 

6. razreda OŠ. V raziskavi pride do ugotovitev, da je stopnja TP pri komponenti znanja 

višja kakor pa po posameznih komponentah zmožnosti in KRO, kjer so bili izmerjene 

nizke vrednosti. S tem pridemo do ugotovitev, da so učenci v 5. in 6. razredu premalo 

vključeni v raziskovanje in reševanje tehnoloških problemov, ki bi bili povezani z 

vsakodnevnimi situacijami.  S takim načinom bi imeli učenci bolj aktivno učenje, ki pa 

bi pripomoglo k razvoju TP. Učenci bi morali delati na projektnih delih, kjer sami 

načrtujejo, projektirajo in oblikujejo. S tem bi izboljšali in spodbudili razvoj  višjih 

miselnih procesov (Keše, 2016). Prav tako je bila v diplomskem delu (Krhin, 2013) 

izmerjena TP pri učencih v prvi triadi OŠ. Učenci so v večji meri zmožni uporabljati 

znanje, spretnosti in zmožnosti. Pri kompetenci zmožnosti so dosegli najnižje odstotne 

točke. Torej so učenci slabši pri reševanju problemov in izvedbi nalog. Na razredni 

stopnji so vsebine TiT  v UN vključene v zelo nizki stopnji, kljub temu pa se še vseeno 

s tehnologijo srečujemo vsakodnevno, torej je pomembno, v kolikšni meri jo 

doprinesemo v šolsko okolje. V sam pouk bi lahko vnesli več reševanja 

tehničnih/tehnoloških problemov iz vsakdanjega življenja, kjer bi učenci morali 

razmišljati logično, intuitivno in ustvarjalno. Pokazati bi morali ročne spretnosti, 
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uporabo materialov in orodij. S takim načinom pouka bi izboljšali področje TP in 

dvignili motivacijo učencev (Krhin, 2013).  

 

Pomembno vlogo pri TP učencev ima seveda učitelj, ki mora biti ustrezno usposobljen. 

Učitelj  potrebuje primerno strokovno, pedagoško in didaktično znanje. Poleg vloge 

učitelja spada k TP učencev tudi opremljenost šole in šolska politika (Avsec, 2012; 

Krhin, 2013). 
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3. TEHNOLOŠKA PISMENOST UČITELJEV TiT  
 

 

Za razvoj TP učencev so ključnega pomena določeni faktorji: osebnostni (zmožnosti), 

vsebinski in sistemski (opremljenost šole, šolska politika, usposobljenost učiteljev). Da 

bi učitelji lahko uspešno poučevali svoje učence, potrebujejo ustrezno izobrazbo. Biti 

morajo izobraženi na strokovni, pedagoški in didaktični ravni, saj so oni tisti, ki so 

odgovorni za znanje, ki ga prenašajo na učence. Učitelj mora učenca motivirati, ga 

usmerjati, spodbujati, svetovati, organizirati in mu pripraviti dejavnosti, ki jih bo učenec 

nato izvajal. Celotna naloga učitelja v razredu je vključevanje širšega konteksta znanja, 

vzpostavitev učnega okolja in stalno spreminjanje procesa poučevanja. Učitelj si mora 

prizadevati k stalnim izboljšavam in novostim pri pouku. Učitelj ima  z merjenjem TP  

pridobljeno stanje njegovih učencev in s tem povratno informacijo o njegovem 

predajanju znanja učencem (Krhin, 2013). Torej TP označuje nov način interakcije s 

tehnologijo, ki omogoča učiteljem, da najdejo ravnovesje med njihovo uporabo 

tehnologije, vsebino njihovega poučevanja in učenčevimi načini učenja (Schröder in 

Brok, 2012).  

 

V programih za izobraževanje učiteljev je pomembna povezava teorije kognitivne 

znanosti s TI, saj zahteva nove metode in pristope k poučevanju. V učni načrt TI 

moramo dodati dva pomembna elementa, to sta: metoda za merjenje, ki bo pokazala 

raven doseganja želenih rezultatov, ki jih uporabljajo učitelji TiT v razredu in pa dobro 

pripravljene in izdelane učne priprave, ki prikazujejo, kako lahko zamenjamo sodobne 

načine poučevanja z novimi. Z novimi modeli poučevanja tehnologije želimo v učencih 

vzbuditi željo po raziskovanju, oblikovanju, postavljanju vprašanj in reševanju 

problemov. S takim načinom poučevanja pridobimo pri učencih določeno znanje, ki ga 

bo lahko uporabil v vsakdanjem življenju. Za učinkovito delo učitelja je ITEEA 

predlagala standarde, s katerimi lahko učitelji spodbujajo in razvijajo TP učencev 

(Avsec, 2012). 

 

Tehnologija napreduje iz dneva v dan, zato želimo za čim bolj uspešno nadaljevanje 

razvoja tehnologije pripraviti in vzgojiti učence, ki bodo imeli čim večjo stopnjo TP. S 

čim boljšim podajanjem znanja želimo izoblikovati bodoče znanstvenike in inženirje, ki 

bodo ustvarjali nove izume in inovacije in s tem pripomogli bolj uspešni prihodnosti za 



 32 

vse ljudi. Da bi dosegli čim višjo stopnjo TP učencev, moramo zagotoviti in vzdrževati 

ustrezno izobrazbo učiteljev, ki so bistvenega pomena za pripravo učencev. Učitelji 

doprinesejo učencem ustrezno razumevanje, nadzor in uporabo tehnologij. Če učitelj 

nima ustreznega učinka na učenca, je kasneje večja verjetnost, da se učenec ne bo 

zanimal za tehniško smer poučevanja in v prihodnosti ne bo izbral poklica znanstvenika 

ali inženirja. Učitelji predstavljajo visoko ambicijo za nadaljnjo izbiro poklica, zato je 

pomembno, kako dober je učitelj TP in kako to znanje prenaša na učence (Avsec, 2012; 

Keše, 2016; Krhin, 2013). 

 

V šolskem sistemu obstajajo določeni standardi, po katerih se morajo učitelji ravnati. 

Učitelj mora znati te standarde vključiti v trenutno poučevanje tehniških vsebin, hkrati 

pa ustvariti radovedno učno okolje v razredu. Z ustvarjanjem ustreznega okolja lahko 

učitelj doseže, da učence pritegne v svet realnega reševanja problemov in ob tem 

učencem zagotovi možnost dostopa do strokovnjakov iz tehniških smeri. Če učenci 

uspešno rešujejo probleme v razredu, s tem pridobijo odgovore na vsa vprašanja, ki se 

jim porajajo. Z rešenimi odgovori pa prispevamo k razumevanju in večanju TP učencev 

(Keše, 2016; Krhin, 2013). 

 

Tehnologija učitelju ponuja olajšave pri njegovem delu, ne le kot za administrativna in 

komunikacija dela, temveč tudi za ravnanje, shranjevanje in izmenjavo znanja (na 

primer menjava dela med učitelji in za varčevanje del, ki so jih učenci že naredili. Ne 

nazadnje ta perspektiva zajema tudi poročila o večji udeležbi in motivaciji učencev, 

kadar je sama tehnologija vključena v učno uro. Pomembno je, kako posamezni učitelj 

zaznava tehnologijo, kako jo razume in ali jo zna ustrezno uporabiti v razredu. Za 

nekatere učitelje je tehnologija dinamična, izzivalna in nenadzorovana, nekateri učitelji 

čutijo določeno izgubo nadzora v prisotnosti tehnologije, spet nekateri pa jo vidijo kot 

izziv, ki pomaga pri ustvarjanju večje dinamičnosti, aktivnosti in pretoka v razredu 

(Schröder in Brok, 2012). Na Švedskem je predmet vsebin tehnike in tehnologije 

obvezen za vse učence, ki poudarja razumevanje vsakdanje tehnologije, oblikovanje in 

izvajanje dejavnosti ter zgodovino tehnologije. Na Švedskem ima le malo učiteljev 

ustrezno usposabljanje in izobrazbo na področju vsebin tehnike in tehnologije, da bi 

lahko učili na šoli. Prav tako morajo učitelji ocenjevati napredovanje učencev med 

poučevanjem, ustrezno prilagoditi poučevanje in zagotoviti povratne informacije. To 

ocenjevanje ni namenjeno oznakam, ampak je namenjena izboljšavam učenja učencev. 
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Ni mogoče, da učitelj zagotovi povratne informacije o tem, kako naj učenec doseže cilj, 

razen če je cilj znan. V tehnologiji te učne cilje v veliki meri sestavljajo različne vrste 

tehnoloških znanj, zato je za učitelja potrebno skrbno in učinkovito načrtovanje svoje 

učne dejavnosti in ocenjevanje pri pouku. Učitelj prav tako potrebuje ustrezen 

besednjak, da bi lahko razpravljal o učenčevem znanju in njihovem napredku 

(Norström, 2013). 

 

Pri poučevanju tehnike in tehnologije je pomembno, da učitelj pozna osnove strojništva, 

elektronike in tehnologije gradiv, saj v OŠ učitelji TiT učijo tudi izbirne predmete, ki so 

v povezavi s TiT: Elektronika z robotiko, Elektrotehnika, Robotika v tehniki, Projekti iz 

fizike in tehnike, Tehnična dokumentacija itd. Prav tako je učitelj TiT tudi organizator 

tehniških dni na šoli in skrbi za avdio-, video- in informacijsko tehnologijo. Avsec in 

Kocijančič sta v  raziskavi (2006) podala način, kako približati in osredotočiti lik 

diplomanta tehnike z vsemi potrebnimi zmožnostmi in karakteristikami posameznih 

predmetnih področij, ki naj bi jih diplomant oblikoval po zagotovitvi potrebnih znanj, ki 

jih narekuje bolonjski proces na eni strani in kvaliteta študija samega, na drugi strani. 

Za vprašalnike so uporabili specifične kompetence posameznih predmetnih področij, 

poleg njih pa tudi generične kompetence, ki na splošno zajemajo vpliv posameznih 

predmetnih področij na tehniko. Pri analizi rezultatov je opazna precejšnja razlika med 

želenim in doseženim znanjem, kar nam napove, da je potrebna temeljita prenova 

nekaterih predmetnih področij. Prav tako je viden manjši interval napak pri zaželenem 

znanju diplomantov kot pri intervalu doseženem. To kaže na različno divergentno 

usposobljenost obstoječih diplomantov ter potrebo po novih znanjih in sposobnostih. 

Kompetenca, ki je bila visoko zaželena, a vendar nizko dosežena, je bila kompetenca 

znanja. Diplomanti slabo poznajo in razumejo makroskopski in mikroskopski svet 

sodobnih materialov v tehniki, ne razumejo in rešujejo osnovne tehnične probleme na 

kvalitativnem in kvantitativnem nivoju, slabo poznajo zgradbe in mikrostrukture 

inženirskih materialov za boljše razumevanje fizikalnih, tehnoloških in mehanskih 

lastnosti materialov, prav tako niso uspešni pri didaktičnem preoblikovanju kurikularnih 

vsebin tehnike itd. Kompetenca, ki je bila visoko zaželena in visoko dosežena, je bila 

kompetenca zmožnosti. Diplomanti so usposobljeni za varno delo pri različnih 

obdelovalnih tehnologijah materialov, usposobljeni za varno delo v delavnicah, v 

sposobnostih ocenjevanja nevarnosti dela, v poznavanju varnostnih predpisov in 

ravnanja v skladu z njimi. Prav tako so uspešni pri obvladovanju preprostih strojnih 
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obdelovalnih tehnologij itd. Kompetenca KRO je bila nizko zaželena in nizko dosežena. 

Diplomanti niso uspešni pri sodelovanju v timu med učitelji in drugimi strokovnimi 

delavci in partnerji in so prav tako slabi pri delovanju v razširjenem programu OŠ npr. 

podaljšano bivanje, krožki itd.  Izvedena analiza je dobra smernica pri nadaljnji prenovi 

programov, saj nam prikazuje potrebo po določenih kompetencah v večji meri in 

določenih kompetencah v manjši meri (Avsec in Kocijančič, 2006). 

 

Pri poučevanju TiT je torej pomembno, da imajo že študentje kot bodoči učitelji TiT v 

čim večji meri dosežene vse kompetence. Delo učitelja TiT zahteva ustrezne 

kompetence diplomantov, ki pri ''starem'' študijskem programu niso bile dovolj 

poudarjene oziroma so bile v določeni meri zanemarjenje. Izboljšave, novosti in 

spremembe je doprinesla bolonjska prenova programa. Prenovljeni program je naravnan 

tako, da študent pridobi znanja na vseh področjih, ki so pomembna za poučevanje 

tehnike na predmetni stopnji OŠ. Za študenta so zastopana vsa področja z vidika 

uporabnosti. Prav tako so poudarjeni sodobni načini poučevanja in najpogostejši 

materiali, stroji in naprave, ki jih lahko srečamo v vsakdanjem življenju. Bolonjski 

študij prinaša tudi novosti z vpeljavo ECTS (European Credit Transfer and 

Accumulation System) kreditnega sistema, ki olajšuje prehod študentov med študiji v 

tujini. Velika sprememba je tudi možnost magistrskega študija, ki ga prej za študij 

tehnike ni bilo. V prenovljenem programu je velik poudarek na praktičnem delu, veliko 

bolj se morajo učenci vključevati v delo in pridobivati čedalje več konkretnih izkušenj, 

ki so potrebne za poučevanje vsebin TiT. Prenovljen program študija na smeri Tehnika 

se je začel izvajati v študijskem letu 2009/10, in sicer na prvi stopnji kot dvopredmetni 

študij z vezavami s smerjo Fizika ali Matematika, na drugi (magistrski) stopnji pa je 

možnost tudi enopredmetnega (celovitega) študija Tehnike. Predmetna področja so bila 

zasnovana tako, da študentu čim bolje približajo vsebine, ki jih bo diplomant potreboval 

za nadaljnje delo. V diplomskem delu M. Šerbca (2009) je bila predstavljena raziskava s 

področja zaposlitve diplomantov študija tehnike kot tudi ocena novega programa študija 

tehnike. Sama raziskava je pokazala, da se večina diplomantov po zaposlitvi na OŠ čuti 

usposobljene za svoje delo, vendar so kljub temu pogrešali nekatere predmete tekom 

študija na starem programu, kot so šolska zakonodaja, robotika, retorika, prometna 

vzgoja, slovenščina, angleščina, delo z otroki s posebnimi potrebami, tehnična 

dokumentacija z računalniškimi programi, didaktika itd. Po analizi podatkov je bila 

večina udeležencev mnenja, da bi po bolonjski prenovi želeli imeti več praktičnega dela 
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v okviru rednega študija, prav tako več nastopov že v nižjih letnikih, več računalništva 

in vsebin programske opreme. S tem bi v večji meri pripomogli k pridobitvi ustreznih 

kompetenc za poučevanje vsebin tehnike in tehnologije na OŠ (Šerbec, 2009). 
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4. MERJENJE TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
 

Merjenje predstavlja prirejanje števil rezultatom testov tehnološkega znanja glede na 

štetje pravilnih odgovorov, določanje točk glede na specifičen vidik itd. Merjenje mora 

zagotavljati ponovljivost, veljavnost, zanesljivost, natančnost in objektivnost. S 

pomočjo merjenja dobimo odgovore, kolikšna je mera tehnološkega znanja. Pri 

merjenju uporabljamo pripomoček, ki nam služi kot test. S testom dobimo odgovor, 

kako dober je posameznik v primerjavi z drugimi (Avsec, 2012). 

 

Po svetu so že preizkusili veliko metod merjenja TP, za katero merjenje je precej 

zapleteno. Večina meritev do zdaj je bila nezanesljiva, nestabilna, nenatančna in 

zahtevna. Do zdaj nobena meritev ni merila vseh treh spremenljivk TP hkrati, razen 

nova metoda merjenja, ki pa predstavlja veljavnost in zanesljivost merjenja TP (Avsec, 

2012). To predstavlja veliko pridobitev k merjenju TP, saj se z njo poveča 

prepoznavnost TP in možnost za višjo raven. Metoda, ki meri vse tri komponente hkrati 

je bila do zdaj izvedena za merjenje TP učencev 9. razred OŠ, v prvi triadi in drugi 

triadi OŠ. Te raziskave in pridobljeni podatki lahko vplivajo na usmerjanje 

izobraževanja učiteljev OŠ in s tem tudi vplivajo na učinkovitejše učenje in poučevanje 

TiT (Keše, 2016). 

 

V nadaljevanju so predstavljene nekatere metode merjenja TP učencev in odraslih, ki 

nam bodo služile za izbiro naše metode merjenja učiteljev TiT.   

 

4.1 Pregled metod merjenja tehnološke pismenosti 
 

Pri učencih osnovne in srednje šole, pri učiteljih v določenih programih in pri 

zunajšolskih odraslih osebah so bile do zdaj že izmerjene nekatere 

dimenzije/komponente TP. Obstaja zelo malo posameznikov, ki so se ukvarjali z 

oblikovanjem metod merjenja TP, prav tako ni zaslediti veliko literature in virov na tem 

področju. Do zdaj je možno najti le majhno število metod, ki so se posredno nanašale na 

merjenje TP, te so merile le po določeni komponenti (ZN, ZM, KRO). S tem so dobili 

neustrezne meritve za merjenje po standardih ITEEA, saj so se rezultati močno 

razlikovali. 
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Tehnološko znanje in zmožnosti je meril Mawson (2007). Ocenjeval je TP otrok v 

zgodnjem obdobju učenja na Novi Zelandiji. Želel je izmeriti znanje in zmožnosti otrok, 

starih od 5 do 7 let. Meritev je pričel tako, da je otroke razdelil na različno število 

oddelkov. V prvem razredu je bil samo en oddelek, v drugem trije in v tretjem šest. Pri 

ugotavljanju napredovanja TP se je osredotočil na dejavnike, ki vplivajo na njihovo 

učenje na področju tehnologije in  na napredovanje TP. V samo raziskavo je poleg 

učencev vključil tudi starše, skrbnike in učitelje. Za pridobivanje podatkov je uporabil 

pol strukturirane intervjuje, ki jih je izvajal 25 minut, prav tako je uporabil metodo 

razgovora, reševanje preprostih vaj in avdio ter video posnetke. Z vprašanji je ugotavljal 

predšolske in izven šolske izkušnje. Pri rezultatih meritev je ugotovil, da številni 

dejavniki vplivajo na TP učenca, in sicer: intelektualne zmožnosti, zunajšolske 

dejavnosti, spol, učitelj, opremljenost šole, politika šole itd. Največji pomen k razvoju 

TP ima osebnostni faktor, manjši pa šolsko okolje (Mawson, 2001; Mawson, 2007; 

Krhin, 2013; Keše, 2016). 

 

Moti Frank je za svoje raziskovanje uporabil dve skupini učencev, ki jih je proučeval, 

kako so sposobni kritičnega razmišljanja in odločanja. Prva skupina se je učila znanja 

na tradicionalen način, druga pa v obliki projektnega učnega dela. Prvo skupino je 

označeval kot učenje od komponent k sistemu, medtem ko se je pri drugi osredotočil na 

značilnost in funkcionalnost celotnega sistema in na soodvisnost podsistemov. V 

raziskovanju je prišel do podatka, da se pri učencih, ki so obiskovali pouk v obliki 

projektnega učenja, kaže večja samozavest pri kritičnem odločanju, motivacija, prav 

tako so izboljšane sposobnosti za učenje in kritično razmišljanje učencev. Pri učencih v 

projektnem delu se je izboljšalo sodelovanje med učenci, ustvarjala se je pozitivna 

harmonija in tako se skupina bolje poveže in bolj učinkovito deluje. Učenci se naučijo 

ukvarjati z resničnim svetom in njihovo učenje postane bolj aktivno. Projektno delo se 

je torej izkazalo za bolj učinkovito od tradicionalnega pouka (Frank, 2005) 

 

Da bi učenci lahko sprejemali odločitve o tehnologiji 21. stoletja sta Susan M. Holland 

in Donna F. Berlin želeli pripeljati učence do večje znanstvene in tehnološke pismenosti 

(Holland in Berlin., 2006). Raziskavo sta izvedli med učenci, ki so nadarjeni in 

talentirani, in sicer v 5. razredu OŠ. Za raziskavo sta uporabili 20 učencev,  med njimi 

je bilo 9 deklet in 11 dečkov. Učence sta med dejavnostnimi intervjuvali in opazovali 

uspešnost učencev na področju STP.  Metoda daje poglobljeno analizo, ki temelji na 
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načrtovanju eksperimenta v razredu. Po koncu opazovanja sta naredili za različne 

dejavnike pregled uspešnosti učencev na področju STP (ITEEA, 2007). Vsaka 

dejavnost je bila označena z enim od STP, učenci pa so bili glede na svoje ravnanje v 

dejavnosti ocenjeni. Lahko so bili ocenjeni kot začetnik, vajenec ali raziskovalec. Vsak 

učenec je preučil problem, ga raziskoval, analiziral možne rešitve in razvil predlog. Prav 

tako je ob koncu pripravil končni rezultat. Učenci so sodelovali pri oblikovanju, 

ustvarjanju in vrednotenju. Učitelji bi lahko tako študijo uporabili v razredu, saj bi jim 

bila v pomoč pri oblikovanju, izbiranju in izvajanju temeljitega TI za pospeševanje TP 

vseh učencev (Holland in Berlin 2006). 

 

Pregled obstoječih metod za merjenje komponent TP  učencev OŠ je viden v spodnji 

preglednici 4.1 (Avsec, 2012).  

 

Preglednica 4.1: Metode za merjenje vidikov TP učencev OŠ, kjer ZA pomeni znanje, 

ZM zmožnosti in KRO kritično razmišljanje in odločanje (Avsec, 2012). 

 

 

 

 



 39 

Pregled obstoječih metod za merjenje komponent TP učiteljev TiT je viden v spodnji 

preglednici 4.2 (Garmire in Pearson, 2006). 

 

Preglednica 4.2: Metode za merjenje vidikov TP učiteljev TiT, kjer ZA pomeni znanje, 

ZM zmožnosti in KRO kritično razmišljanje in odločanje (Garmire in Pearson, 2006). 

 

Ime metode Razvijalec Namen Izvajanje Komponenta TP 

ZN       ZM      KRO 

Vojaška služba. 
Test poklicne 
usposobljenosti. 

U.S. 
Department of 
Defense 

Ocenjuje potencial vojaških 
rekrutov za delovne 
specialitete v oboroženih 
silah. Zagotavlja standard 
za vpis. 

Redno, od 
leta 1968 

1 1  

Raziskava 
ozaveščenosti o 
gensko 
spremenjenih 
živilih. 

North Carolina 
Citizens, 
Technology 
Forum, Project 
Team 

Raziskave o vključevanju 
javnosti v odločanju o 
vprašanjih znanosti in 
tehnologije. 

Enkratno, 
leta 2001. 

  1 

Euro barometer: 
Evropejci, znanost 
in tehnologija 

European 
Union, 
Directorate 
General for 
Press and 
Communication 

Spremlja spremembe v 
javnih pogledih na znanost 
in tehnologijo, kot pomoč 
pri odločanju politike. 

Ankete o 
različnih 
temah so se 
redno 
izvajale od 
leta 1973. 
Anketa je 
bila izvedena 
maja/junija 
leta 2001. 

1   

Evropska komisija, 
državni kandidati, 
euro barometer: 
znanost in 
tehnologija 

Gallup 
Organization of 
Hungary 

Spremlja javno mnenje 
glede vprašanj o znanosti in 
tehnologiji, ki zadevajo 
politiko. 

Redno letno, 
od leta 
1973.  
Raziskava je 
bila 
opravljena v 
letu 2002. 

1   

Gallup anketa, 
Američani o 
tehnologiji 

International 
Technology 
Education 
Association 

Določiti javno znanje in 
dojemanje tehnologije, da 
bi s tem obvestili 
prizadevanje za 
spreminjanje in oblikovanje 
javnih pogledov. 

Dvakrat, leta 
2001 in 
2004. 

  1 

Znanje in 
tehnologija: javni 
odnosi in 
razumevanje 
javnosti 

National 
Science Board 

Spremljajo javni odnos, 
znanje in zanimanje za 
znanost in tehnologijo.  

Dvoletno, od 
leta 1979 do 
leta 2001. 

1   

 

 

Po pregledu literature o ocenjevanju, spoznanju lastnih izkušenj in presoj je odbor za 

ocenjevanje tehnološke pismenosti razvil splošna načela za usmerjanje razvoja ocen TP 
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za učence, učitelje in izven šolske odrasle osebe. Ocene TP bi morale biti zasnovane z 

jasnim namenom, tako razvijalcem ocenjevanja, preizkušancem in uporabnikom 

rezultatov. Razvijalci ocenjevanja morajo pri ugotovitvah upoštevati, kako se otroci in 

odrasli učijo, vključno s tem, kaj vedo o tehnologiji. Sam vpogled v konceptualno 

razumevanje tehnologije in duševni procesi, ki so povezani z reševanjem tehnoloških 

problemov, lahko pomagajo oblikovalcem ocenjevanja izdelati ustrezne predmete in 

naloge. Sama vsebina ocenjevanja mora temeljiti na strogo razvitih učnih standardih. 

Znanje in veščine, ki so opredeljene v učnih standardih, odražajo sodbe strokovnih 

strokovnjakov in izkušenih pedagogov o razvoju tehnološke pismenosti. Ocene TP 

morajo vsebovati informacijo o vseh treh razsežnostih TP. Prav tako ocene TP ne smejo 

odsevati spola, kulture ali socialno-ekonomskega statusa. Zaradi narave tehnologije 

moški in ženske, ljudje iz različnih kultur in ljudje iz različnih gospodarskih okolij 

izkusijo in cenijo tehnologijo na različne načine. Oblikovalci ocenjevanja morajo 

upoštevati te razlike, da se tako prepreči vključevanje predmetov in nalog, ki dajejo 

prednosti posameznim skupinam ali pa jim prikrajšajo. Poleg zgornjega morajo biti 

ocene TP dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami. V skladu z zakoni in predpisi 

morajo biti ocene TP, kolikor je mogoče, zasnovane tako, da lahko posamezniki s 

psihičnimi ali telesnimi motnjami prav tako sodelujejo (Garmire in Pearson, 2006). 

 

Pregled metod merjenja TP odraslih nam poda jasno sliko, da celovite metode za 

merjenja TP odraslih ni, saj se obstoječe metode bolj nagibajo k eni dimenziji v 

kombinaciji z merjenjem odnosa do tehnike in tehnologije kot psihološke komponente. 

Metodo merjenja, ki jo bomo sami izbrali je že preizkušena metoda (Avsec, 2012; 

Krhin, 2013; Keše, 2016). Metoda je po vseh merskih zakonitosti veljavna, zanesljiva, 

objektivna, dovolj občutljiva in stabilna, hkrati pa meri vse tri kognitivne komponente: 

ZN, ZM in KRO. Hkrati pa dobimo še neposredno primerjavo s TP učencev, kateri so 

že bili izmerjeni z izbrano metodo. je že bila zmerjanja z izbrano metodo. Ker bomo 

uporabili enkratni test TP, bomo poleg testa TP uporabili tudi metodo anketnih 

vprašalnikov, ki nam bo dala boljši vpogled, kateri dejavniki še vplivajo na TP 

(kovariable, ki nadomeščajo mero predtesta).  Metoda je zasnovana tako, da ne odraža 

spola, kulture ali socialo-ekonomskega statusa. Prav tako je test dostopen ljudem z 

duševnimi ali telesnimi motnjami, tako da ga lahko reši vsak posameznik. Test TP je 

sestavljen tako, da je lahko zelo natančen pri merjenju odraslih, saj so vprašanja 
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porazdeljena na določene kompetence in s tem dobimo točno določeno analizo na 

katerih kompetencah so učitelji bolj ali manj TP. 

 

4.2 Predstavitev testa TP 

 
Merjenje TP učiteljev TiT je bilo zasnovano na temeljnih načelih sodobne testne teorije 

in merjenja. Z raziskavo smo želeli določiti TP z uporabo metode na osnovi STP, in 

sicer na skupini učiteljev TiT.  

 

Za metodo merjenja TP učiteljev TiT smo izbrali zadnji razviti instrument za celovito 

merjenje TP (Avsec, 2012), ki ga je avtor uporabil za merjenje TP učencev 9. razreda 

OŠ. Instrument je sestavljen iz nabora 35 testnih postavk, ki sledijo STP in je edini test, 

ki meri vse tri komponente: ZN, ZM ter KRO. V celotnem instrumentu je 11 testnih 

postavk, ki merijo komponento znanja, 12 testnih postavk, ki merijo komponento 

zmožnosti in 12 testnih postavk, ki merijo komponento kritičnega razmišljanja in 

odločanja. Za uporabo tega instrumenta smo se odločili zato, ker so z njim že bila 

izvedena merjenja med učenci 9. razreda OŠ in tako lahko primerjamo z istim testom še 

rezultate učiteljev TiT. Prav tako je edini instrument, ki meri vse tri komponente skupaj. 

 

Instrument je sestavljen iz 35 testnih postavk, pri katerih je potrebno med nabori 

odgovorov obkrožiti pravilni odgovor. Vsak pravilni odgovor je točkovan z 1 točko. Pri 

nekaterih testnih postavkah je potrebno obkrožiti tudi pojasnilo. Pri takih testnih 

postavkah je celotna naloga točkovana z 1 točko, samo če sta odgovor in pojasnilo 

obkrožena pravilno. 
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5. REZULTATI  
 

V nadaljevanju so podani rezultati raziskave TP učiteljev TiT slovenskih OŠ, in sicer 

demografske značilnosti vzorca, zanesljivost in veljavnost uporabljenih instrumentov, 

pregledna statistka ter analiza variance.   

 

 

5.1 Demografske značilnosti vzorca 

 
Za izvedbo merjenja TP učiteljev TiT OŠ je bil uporabljen test TP (priloga 10.1). Pri 

izvedbi testa TP je sodelovalo 21 učiteljev TiT OŠ iz ljubljanske regije, od tega je bilo 

10 moških (48 %) in 11 žensk (52 %), kar predstavlja enakomerno porazdelitev glede na 

spol. Test je bil izveden meseca februarja in marca 2017. Vsi udeleženci testa so bili 

testirani z enakim posttestom merjenja TP (priloga 10.1). Vsak učitelj je imel na voljo 

45 minut za reševanje testa TP. S pomočjo anketnega vprašalnika (priloga 10.2) so 

morali učitelji, še preden so začeli z reševanjem testa TP in obkroževanjem pravilnih 

odgovorov, obkrožiti spol, zapisati starost, delovno dobo in delovno dobo kot učitelj 

TiT. Nato so s pomočjo obkroževanja odgovorili na 10 vprašanj. Vprašanja nam 

pomagajo pri analizi rezultatov, saj nam povedo, v kakšnih razmerah so učitelji živeli, 

kaj jih obdaja, kakšno izobrazbo imajo itd. 

 

Po analizi odgovorov je bila starost učiteljev v rangu med 28 do 60 let. S tem lahko 

vidimo, kako različna starost vpliva na TP učiteljev, saj se je njihovo izobraževanje 

vsebin tehnike in tehnologije v času študija zelo razlikovalo.  

 

Delovna doba učiteljev je med 1–30 let. Od 1–5 let delovne dobe sta imela le 2 učitelja 

TiT (10 %). Od 5–15 let delovne dobe je imelo 5 učiteljev (24 %), od 15–25 let delovne 

dobe je imelo največ učiteljev, in sicer 11 (52 %). 3 učitelji (14 %) so imeli delovno 

dobo med 25–30 let.  Tako velika razlika v delovni dobi lahko vpliva na TP učiteljev, 

saj tisti z 1 letom nimajo še nič izkušenj, prakse itd. v primerjavi s starejšimi. 

 

Skoraj vsi učitelji TiT imajo očeta, ki opravlja poklic povezan s tehniko (14 %) in zelo 

malo od teh jih ima mati, ki opravlja poklic, povezan s tehniko (7 %). 
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Če pogledamo naslednje vprašanje, je opazno, da se skoraj vsi učitelji TiT (91 %) 

strinjajo s tem, da bi morali tudi v gimnaziji imeti predmet vsebin tehnike in 

tehnologije. S tem bi gimnazijci bolj strmeli k nadaljnji izobrazbi v tehniški smeri, prav 

tako bi bili bolj TP. 

 

Polovica učiteljev TiT (52 %)  ima poleg v šoli, tudi doma tehnično zbirko, kot so npr. 

Lego, Fishertechnik, Automat, zbirke elektronike/robotike. S tem lahko sklepamo, da se 

učitelji ukvarjajo s tehniškimi zbirkami tudi v prostem času. 

 

Samo nekateri učitelji TiT (33 %) so obkrožili odgovor, da imajo doma delavnico, kjer 

lahko izvajajo razna zahtevnejša tehniška dela in popravila. 

 

Večina učiteljev TiT (76 %) doma ne uporablja računalnika za 3D modeliranje in 

konstruiranje mehanskih delov/elementov.  

 

Skoraj polovica učiteljev (44 %) ima brata ali sestro, ki ima tehniško/inženirski poklic. 

Prav tako je polovica učiteljev obiskovala srednjo tehniško šolo. Ostali predvidevamo, 

da so gimnazijo. 

 

Nihče, razen dveh učiteljev (9 %), ni bil nikoli zaposlen v tovarni 

tehniškega/inženirskega sektorja. Po delovni dobi in delovni dobi kot učitelj TiT lahko 

sklepamo, da se jih je večina takoj zaposlila kot učitelj TiT OŠ. 

 

5.2 Veljavnost in zanesljivost  
 

Uporabili smo že preskušen in vsebinsko, kriterijsko ter konstruktno veljavni test TP.  

Za doseganje občutljivosti pa podajamo tudi mero diskriminativnosti in težavnost 

testnih postavk. 
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5.2.1 Zanesljivost 
 

Eden izmed najpomembnejših kriterijev je kriterij zanesljivosti, saj gre za usklajenost 

ocenjevanja rezultatov na istih in enako velikih enotah ob ponovljenih merjenjih 

(Avsec, 2012). Z izračunom povprečnega koeficienta Cronbach α potrdimo zanesljivost 

testa TP. 

 

Povprečni koeficient mora biti večji od 0,6. V našem primeru je Cronbach α= 0,69 > 

0,6, kar potrdi zanesljivost našega testa, kljub temu da je vzorec učiteljev relativno 

majhen (N=21). 

 

 

5.2.2 Težavnost 
 

Z uporabo aritmetične sredine x̄ lahko izmerimo težavnost postavk p. Stopnjo težavnosti 

lahko ugotovimo s pomočjo petih različnih stopenj (Avsec, 2012): 

 zelo lahka: p > 0,90. 

 lahka: 0,70 < p < 0,90. 

 srednja: 0,30 < p < 070. 

 težka: 0,10 < p < 0,30. 

 zelo težka: p < 0,10. 

 

V preglednici 5.2 je razvidna aritmetična sredina za posamezno postavko. Težavnost 

postavk p je razporejena od najlažje testne postavke do najtežje. 
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Preglednica   5.2: Težavnost postavk p od najlažje testne postavke do najtežje. Oznaka 

N označuje število vseh testnih postavk. 

 

Testne 

postavke 

(N=35) 

Težavnost 

(p) 

TP30 0,76 

TP7 0,71 

TP31 0,66 

TP3 1 TP6 0,62 

TP5 1 TP28 0,62 

TP24 1 TP10 0,57 

TP12 0,95 TP20 0,53 

TP18 0,95 TP1 0,52 

TP26 0,95 TP21 0,48 

TP4 0,90 TP35 0,48 

TP19 0,90 TP32 0,43 

TP33 0,90 TP17 0,38 

TP8 0,86 TP13 0,33 

TP9 0,86 TP14 0,33 

TP11 0,86 TP22 0,33 

TP23 0,86 TP34 0,33 

TP15 0,76 TP25 0,29 

TP16 0,76 TP2 0,29 

TP27 0,76 TP29 0 

 

 

Ker je v preglednici 5.2 viden p = 1, to pomeni, da so bile postavke TP3, TP5 in TP24 

zelo lahke, saj so bile rešene 100 %. Prav tako veljajo tri testne postavke (TP12, TP18, 

TP26) za zelo lahke, saj je p > 0,9. Postavka TP29 velja za zelo težko, saj je p = 0 (0 

%).  

 

5.2.3 Diskriminativnost 
 

Diskriminativnost oziroma občutljivost je pomembna lastnost testne postavke. Pokaže 

nam, kako testne postavke (TPO) razlikuje med testiranci pri stvari, ki jo želimo z 

merjenjem oceniti. O dobri TPO govorimo takrat, ko jo pravilno rešijo dobri učenci in 
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jo neuspešno rešijo slabši učenci. Oznaka koeficienta je črka r in je zastopana v obsegu 

-1 < rpbis < 1. TPO delimo na pet različnih stopenj diskriminativnosti (Avsec, 2012): 

 zelo visoka: rpbis > 0,80, 

 visoka: 0,50 < rpbis < 0,80, 

 srednja: 0,25 < rpbis < 0,50, 

 nizka: 0,10 < rpbis < 0,25, 

 zelo nizka: rpbis < 0,10. 

 

Najboljše postavke so tiste, ki imajo diskriminativnost 0,45 < rpbis < 0,55. Spodnja 

preglednica 5.3 za vsako postavko posebej prikazuje diskriminativnost.  

 

Preglednica 5.3: Diskriminativnost postavk rpbis od najbolj do najmanj diskriminativne. 

Oznaka N pomeni število testnih postavk.

Testne 

postavke 

(N=35) 

rpbis TP26 0,22 

TP2 0,21 

TP17 0,18 

TP28 0,26 TP8 0,18 

TP21 0,23 TP11 0,18 

TP26 0,22 TP20 0,13 

TP2 0,21 TP27 0,13 

TP17 0,18 TP34 0,11 

TP8 0,18 TP13 0,09 

TP19 0,33 TP22 0,09 

TP15 0,31 TP7 0,08 

TP4 0,29 TP25 0,07 

TP10 0,29 TP9 0,00 

TP12 0,28 TP32 0,00 

TP6 0,26 TP18 -0,01 

TP28 0,26 TP16 -0,02 

TP21 0,23 TP30 -0,04 

Po zgornjih podatkih v preglednici 5.3 je razvidno, da nimajo vse testirane postavke 

veljavno pozitivno diskriminativnost, saj je rpbis <0. Poleg TP9, TP32, TP18, TP16 in 

TP30 imajo ostale veljavno pozitivno diskriminativnost. 
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Najboljše postavke so tiste, ki imajo diskriminativnost 0,45 < rpbis < 0,55. V našem 

primeru so to TP1, TP33 in TP14. 

 

Postavke TP3, TP5 in TP24 so bile rešene 100 %, postavka TP29 pa 0 % in niso bile 

zajete v analizo diskriminativnosti. 

 

5.3 Pregledna statistika 
 

Z aritmetično sredino x̄ in standardnim odklonom sx so bili analizirani rezultati 

dosežkov za celoten vzorec učiteljev TiT. Pomembna statistika, ki jo analiziramo, je 

zanesljivost vzorca. Merimo jo s standardno napako ocene aritmetične sredine. Manjša 

kot bo njena vrednost, manjša bo variabilnost med vzorčnimi povprečnimi vrednostmi, 

boljši predstavnik statistične množice je vzorec in nasprotno. Njena vrednost je 

določena z 

 

Kjer je SEx̄  standardna napaka ocene aritmetične sredine, sx je standardni odklon 

vzorca in n je število učiteljev/učiteljic v vzorcu. 

 

Število možnih točk testa TP je bilo 35 (100 %). Spodnja preglednica 5.1 prikazuje TP 

učiteljev TiT OŠ, merjeno z zasnovano metodo in uspešnost učencev po posamezni 

kognitivni komponenti TP (Avsec, 2012). 

 

Preglednica 5.1: TP učiteljev TiT OŠ, kjer pomeni x̄ – aritmetična sredina in sx – 

standardni odklon izražen s številom točk, kjer je maksimalno možno število točk (100 

%): TP – 35,  ZN – 11, ZM – 12, KRO – 12, SEx̄  je definirana kot standardna napaka 

ocene aritmetične sredine. 

 

Tehnološka pismenost x̄ 

[/] 

sx 

[/] 

SEx 

TP – SKUPAJ 22,85 4,06 0,89 

TP – ZN 9,43 1,33 0,29 

TP – ZM 6,62 2,06 0.45 

TP – KRO 6,80 1,86 0,41 
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Aritmetična sredina vseh treh dimenzij TP skupaj je znašala x̄ =  22,85 točk (65,28 %). 

Standardni odklon vseh treh dimenzij skupaj pa je znašal sx= 4,06 točke (11,61 %). 

Najvišjo aritmetično sredino ima komponenta znanja. Njeno povprečno število 

doseženih odstotnih točk je za merjenje tehnološkega znanja x̄ =  9,43 (85,45 %).  Torej 

imajo učitelji dobro osvojeno znanje vsebin tehnike tehnologije. Najslabši rezultati so 

bili pri komponenti ZM z le 6,62 (55 %), podobno kot pri KRO v povprečju 6.80 točke 

od 12 (56,67 %). Napaka aritmetične sredine je tako pri TP celotni kot posameznih 

dimenzijah manjša od 10 %, kar lahko sklepamo na ustrezen vzorec testiranja. 

 

Porazdelitev točk celotnega TP učiteljev TiT OŠ je prikazana na sliki  5.1. Oznaka N 

pomeni število učiteljev/učiteljic v vzorcu. 

 

 

 

Slika 5.1:  Porazdelitev dosežkov TP učiteljev TiT OŠ (N=21). 

 

Iz preglednice 5.1 primerjamo vse tri komponente TP. Razvidno je, da je najvišja 

aritmetična sredina rezultatov pri TP – znanje, manjša pri TP – KRO in najmanjša pri 

TP zmožnosti. Vsi učitelji so 3 postavke rešili pravilno (100 %), ki spadajo pod 

komponento znanja. Ene postavke nihče od učiteljev ni rešil pravilno (0 %). Ta 

postavka je spadala pod komponento zmožnosti.  
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Na sliki 5.1 je razvidno, da je največ učiteljev nekje od 23 do 25 točk TP. Visoko TP 

učiteljev je zelo malo. Največ kar so dosegli je 33 točk TP. Najnižja TP je 13 točk. 

Rezultati prikazujejo trenutno stanje TP učiteljev TiT OŠ. 

 

5.4 Analiza vpliva spola na razlike v TP 
 

Z Levenovim testom opravimo izračun enakosti varianc v obeh skupinah tako za 

učitelje kot učiteljice (M in Ž). Variance so enake čez obe skupini po spolu (P > 0,05), 

zato lahko sklepamo na normalno porazdelitev vzorca in uporabo parametričnih testov. 

Spodnja preglednica 5.5 nam prikazuje Levenov test enakosti varianc. 

 

 

Preglednica 5.5:  Levenov test enakosti varianc, pri čemer je P – statična pomembnost. 

 
Komponenta TP F P 

TP skupaj 1,889 0,185 

TP – ZN 1,639 0,216 

TP – ZM 1,070 0,314 

TP – KRO 0,217 0,647 

 

Zanima nas, ali spol vpliva na razlike TP učiteljev. Imamo dve neodvisni skupini 

učiteljev (N=10) in učiteljic (N=11) TiT OŠ, pri čemer oznaka n prikazuje število 

učiteljev/učiteljic v vzorcu. Razliko TP učiteljev med spoloma smo ugotavljali tako za 

TP celotno kot za posamezno komponento TP, preglednica 5.4. 

 

Preglednica 5.4: TP, merjenja glede na spol učiteljev in učiteljic TiT OŠ (Ž – ženski 

spol, M – moški spol, x̄ – aritmetična sredina, sx – standardni odklon vzorca). 

 

Komponenta TP Spol x̄ sx 

TP skupaj Ž 22,73 5,08 

M 23,00 2,83 

TP – KRO Ž 6,73 1,85 

M 6,90 1,97 

TP – ZM Ž 6,64 2,46 

M 6,60 1,65 

TP – ZN Ž 9,36 1,63 

M 9,50 0,97 

 

V preglednici 5.4 opazimo, da imajo učitelji v povprečju rahlo višjo raven TP x̄ = 23,0 

točk (65,71 %) kot učiteljice, ki so v povprečju dosegle x̄ = 22,73 točk (64,94 %). 
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Standardni odklon vseh treh dimenzij skupaj je bil pri učiteljih sx= 2,83 točke (8,09 %), 

pri učiteljicah pa sx= 5,08 točke (14,51 %). 

 

Pri TP KRO imajo učitelji v povprečju višjo TP x̄ = 6,90 točk (57,50 %) kot učiteljice, 

ki so v povprečju dosegle x̄ = 6,73 točk (56,08 %). Standardni odklon za TP KRO je  pri 

učiteljih sx= 1,97 točke (5,62 %), pri učiteljicah pa sx= 1,85 točke (5,29 %). Tukaj je 

opazna največja razlika med učitelji in učiteljicami, in sicer za 0,17 točke (1,42 %). 

 

Pri TP ZM je ravno obratno in imajo učiteljice v povprečju višjo TP x̄ = 6,64 točk 

(55,33 %) kot učitelji, ki so v povprečju dosegli x̄ = 6,60 točk (55,00 %). Standardni 

odklon za TP ZM je pri učiteljih sx= 1,65 točke (4,71 %), pri učiteljicah pa sx= 2,46 

točke (7,03 %). Pri TP ZM je najmanjša razlika med učitelji in učiteljicami za samo 

0,04 točke (0,33 %). 

 

Pri TP ZN imajo učitelji v povprečju višjo TP x̄ = 9,50 točk (86,36 %) kot učiteljice, ki 

so v povprečju dosegle x̄ = 9,36 točk (85,09 %). Standardni odklon za TP ZN je  pri 

učiteljih sx= 0,97 točke (2,77 %), pri učiteljicah pa sx= 1,63 točke (4,66 %). 

 

Razlika v TP med učitelji in učiteljicami ni statično značilna, saj je P > 0,05, četudi so 

bili učitelji malo uspešnejši od učiteljic. Iz tega lahko sklepamo, da spol ne vpliva na TP 

učiteljev TiT OŠ. 

 

5.5 Vpliv delovne dobe kot učitelja TiT na TP 
 

Pri vseh učiteljih vpliva na njihovo poučevanje delovna doba. Vsako leto poučevanja 

učitelju doprinese določene izkušnje in prakso, ki jo vnaprej pri poučevanju upošteva. S 

tem odpravi napake dela in krepi svoje prenašanje znanja na učence. 

 

Spodnja preglednica 5.5 prikazuje, koliko let delovne dobe imajo posamezni učitelji TiT 

OŠ in kakšna je njihova TP.  
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Preglednica 5.5: TP vseh treh dimenzij skupaj glede na delovno dobo učiteljev in 

učiteljic TiT OŠ (TP – tehnološka pismenost, n – število učiteljev/učiteljic v vzorcu). 

 

 Delovna doba  TP n 

TP 

SKUPAJ 

1 18,00 2 

5 25,50 2 

6 17,00 1 

8 31,00 1 

9 28,00 1 

12 23,00 1 

15 22,50 2 

16 26,00 1 

17 28,00 1 

20 23,00 2 

24 19,00 1 

29 23,00 1 

30 24,00 2 

32 23,00 1 

33 22,00 1 

36 22,86 1 

SKUPAJ 22,86 21 

 

 

Porazdelitev TP glede na delovno dobo učiteljev TiT OŠ je prikazano na sliki 5.2, kjer 

je z rdečo črtkano črto označena povprečna vrednost TP.  

 

 

Slika 5.2:  Porazdelitev TP glede na  delovno dobo učiteljev TiT OŠ. 
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Po analizi in sliki 5.2 je razvidno, da leta delovnih izkušenj ne vplivajo na TP učiteljev, 

tako na celotno TP kot na posamezne dimenzije TP, saj med učitelji TiT OŠ po 

navedenih statistikah ni statično značilnih razlik (P > 0,05). Torej lahko sklepamo, da 

večletno poučevanje nima bistvenega vpliva na TP učitelja, temveč njegovo 

samoizobraževanje, praksa, lastna motiviranost za spremljanje novih tehnoloških 

inovacij itd. 
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6 DISKUSIJA 
 

V tem poglavju bo predstavljeno, v kolikšni meri smo dosegli zastavljene posamezne 

cilje C1-5 iz poglavja 1 in kako smo do njih prišli. 

 

C1: Opisati tehnološko pismenost in izpostaviti njene dimenzije. 

Kaj je TP, je predstavljeno v poglavju 2. Predstavljene so vse tri komponente TP: 

znanje, zmožnosti, kritično razmišljanje in odločanje. Poleg TP so predstavljene tudi 

lastnosti TP osebe. V poglavju 2 je predstavljena tudi TP v Sloveniji. 

 

C2: Podati pregled obstoječega stanja tehnološke pismenosti učencev. 

V poglavju 2 so predstavljeni že obstoječi načini razvijanja TP učencev. Do zdaj so bile 

izvedene že 3 raziskave TP učencev OŠ, in sicer med učenci  9. razreda OŠ, v 5. in 6. 

razredu OŠ in v prvi triadi OŠ. Pri učencih 9. razreda je pokazalo, da je njihova TP 

nizka. Razlogi za to so lahko v vsebinskih področjih in standardih učnega načrta 

predmeta TiT, ki niso popolnoma usklajeni s STP, ki jih je izdala ITEEA, 2007. V 

diplomskem delu (Keše, 2016)  je raziskava TP učencev 5. in 6. razreda OŠ. V raziskavi 

pride do ugotovitev, da je stopnja TP pri komponenti znanja višja kakor pa po 

posameznih komponentah zmožnosti in KRO, kjer so bili izmerjene nizke vrednosti. S 

tem pridemo do ugotovitev, da so učenci v 5. in 6. razredu premalo vključeni v 

raziskovanje in reševanje tehnoloških problemov, ki  bi bili povezani z vsakodnevnimi 

situacijami.  S takim načinom bi imeli učenci bolj aktivno učenje, ki pa bi pripomoglo k 

razvoju TP. Prav tako je bila v diplomskem delu (Krhin, 2013) izmerjena TP pri 

učencih v prvi triadi OŠ. Učenci so v večji meri zmožni uporabljati znanje, spretnosti in 

zmožnosti. Pri kompetenci zmožnosti so dosegli najnižje odstotne točke. Torej so 

učenci slabši pri reševanju problemov in izvedbi nalog. Na razredni stopnji so vsebine 

TiT  v UN vključene v zelo nizki stopnji, kljub temu pa se še vseeno s tehnologijo 

srečujemo vsakodnevno, torej je pomembno, v kolikšni meri jo doprinesemo v šolsko 

okolje. 

 

C3: Ugotoviti, kakšna je tehnološka pismenost učiteljev TiT. 

V programih za izobraževanje učiteljev je pomembna povezava teorije kognitivne 

znanosti s TI, saj zahteva nove metode in pristope k poučevanju. V učni načrt TI 

moramo dodati dva pomembna elementa, to sta: metoda za merjenje, ki bo pokazala 
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raven doseganja želenih rezultatov, ki jih uporabljajo učitelji TiT v razredu in pa dobro 

pripravljene in izdelane učne priprave, ki prikazujejo, kako lahko zamenjamo sodobne 

načine poučevanja z novimi. Za učinkovito delo učitelja je ITEA predlagala standarde, s 

katerimi lahko učitelji spodbujajo in razvijajo TP učencev (Avsec, 2012). 

Da bi dosegli čim bolj visoko stopnjo TP učencev, pa moramo zagotoviti in vzdrževati 

ustrezno izobrazbo učiteljev, ki so bistvenega pomena za pripravo učencev. Učitelji 

doprinesejo učencem ustrezno razumevanje, nadzor in uporabo tehnologij. Če učitelj 

nima ustreznega učinka na učenca, je kasneje večja verjetnost, da se učenec ne bo 

zanimal za tehniško smer poučevanja in v prihodnosti ne bo izbral poklica znanstvenika 

ali inženirja. Učitelji predstavljajo visoko ambicijo za nadaljnjo izbiro poklica, zato je 

pomembno, kako dobro je učitelj TP in kako to znanje prenaša na učence. 

 

TP učiteljev smo izmerili v mesecu januarju in februarju 2017 po različnih OŠ 

ljubljanske regije. Skupno je bilo testiranih 21 učiteljev TiT OŠ. Učitelji so imeli na 

voljo za reševanje testa TP 45 minut. Vsi učitelji so imeli iste pogoje reševanja in so test 

po 45 minutah oddali. Rezultati in analiza testa so predstavljeni v poglavju 5. Celotna 

TP učiteljev TiT OŠ je dosegla TP vseh treh kompetenc skupaj x̄ =22,85 točk od skupno 

možnih 35 točk (65,28 %).  Standardni odklon vseh treh kompetenc skupaj pa je znašal 

sx= 4,06 točk (11,61 %).  Na področju znanje je njihova TP  x̄ = 9,43 točk (85,45 %), na 

področju zmožnosti x̄ = 6,62 točk (55 %) ter na področju KRO x̄= 6,80 točk (56,57 %). 

 

C4: Kritično analizirati tehnološko pismenost učiteljev osnovnih šol. 

Po analizi rezultatov je bila izmerjena aritmetična sredina vseh treh dimenzij TP 

učiteljev x̄ = 22,85 točk od 35. Dosežena aritmetična sredina predstavlja 65,28 %. Torej 

so učitelji v povprečju dosegli dokaj slabe rezultate. Seveda se ne pričakuje, da bi vsi 

učitelji dosegli 100 %, vendar še vseeno bi bili lahko njihovi rezultati boljši glede na to, 

da so oni tisti, ki prenašajo znanje TiT na učence. Če je njihova TP nizko dosežena, se 

tudi znanje na učence prenaša v premajhni meri. 

 

Izmed vseh treh dimenzij so bili učitelji najbolj uspešni na področju ZN, kjer so dosegli 

uspešnost 85,45 %. Torej imajo učitelji dobro pokrito znanje TiT od 6 do 8 razreda. 

Nekoliko slabši so na področju ZM, kjer so dosegli 56,67 % in na področju KRO, kjer 

so dosegli samo 55 %. Na podlagi teh rezultatov lahko sklepamo, da se morajo učitelji 
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na teh dveh področjih še dodatno izobraziti in popraviti obstoječe znanje. Če pogledamo 

rezultate učencev 9. razreda, ki jih je izmeril Avsec (Avsec, 2010), lahko opazimo, da 

so bili učenci na vseh treh dimenzijah skupaj uspešni s 34,8 %, kar je izredno nizek 

rezultat. Najboljši so bili na področju ZN, kjer so dosegli 48,7 % uspešnost. Na 

področju ZM so dosegli le 28,9 % in KRO z 28,1 %. Po slabih rezultatih učencev lahko 

sklepamo, da so del tega krivi tudi učitelji, ki tudi sami nimajo bolj izpopolnjenih 

področij. Opazimo, da imajo učitelji in učenci področje ZN uspešno, ZM in KRO pa ne. 

Torej učitelji s slabim znanjem ZM in KRO vplivajo tudi na ZM in KRO učencev. 

 

Če pogledamo vpliv spola in delovne dobe na TP učiteljev, opazimo, da ne vplivata na 

uspešnost TP tako na celoto kot na posamezne dimenzije. Pri rezultatih glede na spol 

smo ugotovili, da ni važno, ali je učitelj ali učiteljica, TP ni pogojena s tem. Prav tako 

pri vplivu delovne dobe, saj kot je razvidno pri analizi, leta delovne dobe ne vplivajo na 

TP, saj med učitelji TiT po navedenih statistikah ni statične značilne razlike (P > 0,05).  

 

Glede sprotnega izobraževanja učiteljev TiT pa le-to lahko vpliva na TP učiteljev, saj se 

tehnologija okoli nas iz sekunde v sekunde razvija in sprotno izobraževanje na vseh 

področjih TiT zagotovo doprinese višjo TP učiteljev. 

 

C5: Na osnovi rezultatov dela, podati priporočila za dvig tehnološke pismenosti. 

Pri analizi rezultatov testa smo dobili aritmetično sredino doseženih točk vseh učiteljev 

22,85 od 35 možnih. Okolje in družina iz katerega prihaja itd. Učitelji med 1–5 let 

delovne dobe so dobro teoretično podkrepljeni, manjše pa imajo praktične spretnosti. Za 

dvig tehnološke pismenosti bi bilo potrebno, da se učitelji ves čas dodatno strokovno 

izobražujejo, obiskujejo razne tečaje, predavanja itd. Prav tako morajo imeti čim več 

praktičnega usposabljanja. Prav tako na TP vpliva njihova izobrazba, saj so nekateri bili 

še v starem programu, nekateri pa že v prenovljenem bolonjskem programu.  

 

K dvigu TP bi pripomogli tudi s spremembo UN. Sedanji UN ne pokriva določenih 

predmetnih področij, ki bi pripomogli k dvigu TP dimenzije ZM in KRO. Pomanjkljivo 

je področje praktičnega dela, inženirskega oblikovanja, računalniških predmetov za 

višje kognitivne namene, modeliranja, konstruiranja itd., kar smo že pridobili iz  

anketnega vprašalnika.  
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7 ZAKLJUČEK 
 

Diplomsko delo obravnava pojem TP, ki je v Sloveniji premalo poznan. Glavni namen 

diplomskega dela je bilo ugotoviti, kakšna je tehnološka pismenosti učiteljev TiT, ki 

vplivajo na učence s svojim znanjem vsebin TiT, odnosom do TiT in z ustvarjalnostjo in 

proaktivnim pristopom k reševanju tehniških in tehnoloških problemov.  

 

Za merjenje je bilo potrebno določiti merilo, ki temelji že na preizkušeni in uveljavljeni 

metodi merjenja TP (Avsec, 2010). Metodo smo nadgradili z anketnim vprašalnikom, s 

katerim smo si pomagali za lažje analiziranje TP učiteljev. Z uporabljeno metodo smo 

tako lahko izmerili vsako komponento TP posebej.   

 

Po zaključni analizi podatkov menim, da je TP učiteljev prenizka. Sicer ne moremo od 

vseh učiteljev pričakovati 100 % pravilno rešenega testa TP, vendar še vseeno bi bili 

rezultati lahko boljši. Če je učitelj eden izmed ključnih pri prenašanju znanja do 

učencev, bi v tej meri moral biti učitelj bolj TP. Če že sam učitelj ni dovolj TP, to 

prenese tudi do učencev, s tem učenci sploh nimajo že začetnega, osnovnega znanja v 

OŠ podanega v pravi meri, kako naj to potem stopnjujejo na višji stopnji šolanja. 

 

S pomočjo testa smo raziskovali odnos učiteljev TiT do tehnike in tehnologije, s čimer 

pa smo dosegli namen diplomskega dela. Z anketnim vprašalnikom in testom TP po 

predvideni metodologiji smo dosegli osnovni namen dela in zastavljene cilje. 

 

S svojim diplomskim delom smo pripomogli k ozaveščanju TP tudi med učitelji, saj na 

podlagi analize podatkov lahko vidijo, kako nizka je TP med njimi, kakšna so 

priporočila k večji TP, na kateri dimenziji so najslabši rezultati in kako le-te izboljšati.  

Za nadaljnje delo predlagamo ugotavljanje TP med bodočimi študenti TiT in že 

obstoječimi učitelji TiT. Prav tako predlagamo večji vzorec, da bi lahko posplošili na 

večino učiteljev TiT. Smiselno bi bilo izvesti merjenje TP na študentih v prvem letniku 

študijskega izobraževanja in v zadnjem letniku in primerjati doseženo TP. S tem bi 

opazovali napredek/nazadovanje posameznega študenta skozi proces šolanja za 

bodočega učitelja TiT. Po večletnih testiranjih različnih generacij bi pridobili podatke, 

ali se stanje na področju TP izboljšuje, stagnira ali slabša. 
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10 PRILOGE 
 

10.1 Test tehnološke pismenosti 
 

 

NAVODILO: Pazljivo preberite vsako vprašanje in izberite le eden, najbolj pravilen 

odgovor. Pri nekaterih vprašanjih je zahtevan razlog, obkrožite le najbolj pravilnega. 

Odgovor/a zapišite na priloženi list!   

 

1. [66.3] Iz diagrama vidimo, da gre za avtomobil z __________ motorjem, ker 

ima_____________. 

 

A.   bencinskim; moč manjšo od navora 

B.   dizelskim; velik navor 

C.   bencinskim; največjo moč pri velikih vrtljajih 

D.   električnim; nižje vrtljaje pogonske gredi 

E.   dizelskim; 140 KW moči  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. [57.2] Kaj uporablja brizgalka (na sliki) brez injekcijske igle za potisk cepiva? 
 

A.   Ročni potisk. 

B.   Potisni plin. 

C.   Potisno tekočino. 

D.   Rotacijsko črpalko. 

E.   Stisnjen zrak. 

 

 

3. [60.1] Metoda, ki jo uporabljajo kmetje za oskrbo pridelkov z zadostno tekočino 

je 
 

A.   uporaba bioloških procesov za odpravo onesnaženja tal. 

B.   namakalna tehnologija. 

C.   dehidracija/osuševanje.  

D.   škropljenje. 

 

4. [75.3] Za rešitev problema prometa tovornjakov na naših cestah bi bilo treba 
 

A.   uvesti dražje cestnine. 

B.   prepovedati transport s tovornjaki. 

C.   preusmeriti tovornjake na železnice. 

D.   uvesti samo nočne vožnje tovornjakov. 

E.   izgraditi posebno vozišče samo za tovornjake. 

 

 



 II 

5. [81.1] Materiali v njihovem naravnem stanju, se imenujejo 
 

A.   surovine. 

B.   predelani materiali. 

C.   proizvodni materiali. 

D.   sintetični materiali. 

 

6. [21.2] Gradnja sodobnih avtocest omogoča 
 

A.   varnejši transport. 

B.   manjšo porabo goriva. 

C.   zmanjševanje števila nesreč.  

D.   povečanje transporta in regijske povezanosti. 

E.   dobiček gradbenikom in upravljavcu cest. 

 

7. [79.3]  V tovarni izdelujejo štiri različne proizvode. Le enega izdelujejo serijsko. 

Katerega in zakaj? 

 

A.   B, ker je manjša poraba energije in 

materiala. 

B.   A, ker je pri serijski proizvodnji večja 

poraba 

       energije. 

C.   C, ker je največ izmeta/odpada. 

D.   D, ker so večjih dimenzij nepravilnih oblik. 

E.   A in C. 

 

8. [32.2] Zakonsko zaščitena in izključna pravica gospodarskega izkoriščanja 

izuma je 
 

A.   inovacija. 

B.   patent. 

C.   invencija (izum). 

D.   zakon o gospodarskih družbah. 

E.   proizvodnja. 

 

9. [39.1] Preden je nov izdelek poslan v proizvodnjo je potrebno 
 

A.   ovrednotiti rešitev in tržiti izdelek. 

B.   izdelati prototip in ga preizkusiti. 

C.   tržiti izdelek in ga preskusiti. 

D.   določiti probleme in izdelati prototip. 

 

10. [56.1] Sanitetni postopki, uporabljeni pri odstranjevanju medicinskih 

proizvodov pomagajo nadzorovati 
 

A.   ljudi. 

B.   zdravljenje. 

C.   bolezen.  

D.   medicino. 

 

 

 

Izdelek A B C D 

Poraba el. 

energije/kWh 

8000 5600 6500 7800 

Količina 

izmeta 

(odpada)/ ton 

0,6 0,2 0,8 0,5 

Čas izdelave  

1000 kosov/ 

urah 

110 65 90 100 



 III 

11. [67.1] Energijo vetra spreminjamo v električno s pomočjo 
 

A.   elektromotorja.  

B.   elektroenergetskega sistema. 

C.   generatorja. 

D.   baterije. 

 

12. [25.2] Pri kmetijskih delovnih strojih se uporablja za pogon__________in 

_________s katerim zmanjšamo število vrtljajev za delo z delovnimi orodji. Katere 

so manjkajoče besede na črtah? 
 

A.   bencinski motor; sklopka 

B.   dizelski motor; reduktor 

C.   motor na kerozin; reduktor 

D.   motor na petrolej; multiplikator 

E.   plinska turbina; sklopka 

 

13. [12.3] Slika prikazuje proizvodni proces, kjer so uporabljene različne 

tehnologije. Kaj izdelujejo? 

 
http://www.rockwool.si/ 

 

     Razlog: 

A.   Poliester.   1.    Ker so iz kremenčevega peska/stekla. 

B.   Steklena vlakna.   2.    Ker so uporabna za kompozite. 

C.   Polistiren.   3.    Ker je hidroizolacijski (vodoneprepusten) 

material. 

D.   Izolacijsko volno.  4.    Ker je iz posebne kamenine.  
E.   Termoplaste.   5.    Ker se ob spremembi temperature 

preoblikujejo. 

 

14. [76.2] Viličar na sliki uporablja za dvig vilic 

 

A.   gonilo z zobato letvijo. 

B.   verižno gonilo. 

C.   hidravliko. 

D.   električni pomik. 

E.   jermensko gonilo. 
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15. [49.3]  S pomočjo računalnika narišemo tehnično dokumentacijo. 2D risbe s 

__________, 3D modele pa s _________.  
 

A.   autocad, ciciCad 

B.   word, ciciCad 

C.   ciciCAD, SketchUp 

D.   beležnica, CorelDraw 

E.   word, excel 

 

16. [45.3] Pri konstrukciji ostrešja ugotovimo, da se je ob pretežkem snegu en tram 

ostrešja (špirovec) preveč upognil. Kaj naredimo? 
 

           A.   Zamenjamo tram.  

B.   Ne naredimo nič. 

C.   Vzporedno vstavimo dodatni tram. 
D.   Na delu upogiba pritrdimo/zabijemo desko. 

E.   Odstranimo snegobrane s strehe. 
 

Razlog: 

1.   Damo močnejši tram (večji prerez). 

2.   Ker je les upogljiv. 

3.   Prevzame del bremena. 
4.   Bo bolj togo. 

5.   Sneg hitreje zdrsne s strehe. 

 

 

17. [40.2] Pri razvoju kolesa sta predstavljala ogrodje in sedež ____ V-zavore pa so 

bile_______ 
 

A.   invencijo/izum, inovacija. 

B.   inovacijo, tehnična izboljšava. 

C.   inovacijo, invencija/izum. 

D.   tehnična izboljšavo, inovacija. 

E.   inovacijo, inovacija. 

 

 

18. [61.1] Za predelavo rastlinskih in živalski odpadkov v koristne proizvode ali 

vire energije uporabljamo 
 

A.   biotehnologije. 

B.   proizvodne tehnologije. 

C.   transportne tehnologije. 

D.   gradbene tehnologije. 

 

 

19. [72.1] Tehnika, uporabljena za javne risbe, ki opisuje natančno velikost, obliko 

in strukturo objektov se imenuje 
 

A.   načrtovanje.  

B.   skiciranje. 

C.   slikarstvo.  

D.   risanje. 
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20. [1.3]  Nova vozila, ki za pogon uporabljajo naftne derivate manj onesnažujejo 

okolje. Zakaj? 
 

A.   Ker obratujejo pri nizkih obratih motorja. 

B.   Ker so na sončne celice. 

C.   Ker je notranje izgorevanje bolj učinkovito. 

D.   Ker uporabljajo hibridni pogon. 

E.   Ker imajo boljše katalizatorje. 

 

21. [82.2] Tržniki v podjetjih so šli konec februarja po terenu. Kateri so bili najbolj 

učinkoviti na dolgi rok? 

  

A.   Orion 

B.   Pert 

C.   Top plus 

D.   Zvezda 

E.   Zvezda in Orion 

 

 

 

 

 

 

 

22. [19.3] Kljub domnevni škodljivosti mobilnih telefonov število naročnikov raste 

iz leta v leto. Kakšna je bila razlika med razvitimi in svetom v razvoju leta 2002 in 

kakšna bo 2017? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.   5:1, 2:1 

B.   6:1, 1:1 

C.   2:1, 1:1 

D.   6:1, < 2:1 
E.   3:1, >2:1 

 

 

 
Razlog: 

1.   Število naročnikov raste na potenco 2. 

2.   Število naročnikov v razvijajočem svetu raste hitreje kot v 

razvitem. 
3.   Število naročnikov raste po celem svetu. 

4.   Telefonija se bo pocenila in je pričakovati slabše aparate. 

5.   Število naročnikov pada zaradi končne številke prebivalstva. 
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23. [26.2] Potreba po digitalizaciji napisanega teksta je povzročila nastanek 
 

A.   fotoaparata. 

B.   kamere. 

C.   optičnega čitalnika. 

D.   spominske kartice. 

E.   prenosnega telefona. 

 

24. [4.1] Opravljaš dejavnost, da ugotoviš, kako dobro se izdelek prodaja. Kako se 

to imenuje? 
 

A.   Kontrola kvalitete. 

B.   Tržna raziskava. 

C.   Znanstveni menedžment.  

D.   Proizvodnja. 

 

 

25. [70.3]  Sistem pametnega domofona vsebuje zaključen krog komunikacije, 

udobja, varnosti in varčevanja. Kaj sta C in D! 

 

A.   varnost in udobje 

B.   udobje in varčevanje 

C.   nadzor in komunikacije 

D.   nadzor in udobje 

E.   komunikacije in varčevanje 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
         

         

www.bticino.si/bticino 

26. [48.2] Pri delu ___________za rezanje polistirena (na sliki)  

moramo___________. Vstavi manjkajoče besede na črte!  
 

A.   s strojem; paziti na električni tok 

B.   z napravo; biti pozorni na vročo rezalno žico 

C.   z orodjem; nositi zaščitna očala in rokavice 

D.   z napravo; uporabljati tehnični priročnik za delo z 

napravo  

E.   s pripomočkom; upoštevati navodila za varno delo 

 

27. [28. 1] Na kakšen način lahko sodobne grafične komunikacije škodijo našemu 

okolju? 

 

A.   Z uporabo računalnika.  

B.   Z uporabo filma. 

C.   Z uporabo tiskarskih plošč.  

D.   Z uporabo tiskarskih barv. 
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28. [20.1] Zakaj je včasih uvajanje in učinkovita raba izobraževalne tehnologije v 

šolah vprašljiva?  
 

A.   Ker ni na voljo vsakomur.  
B.   Ker je neodvisna. 

C.   Ker je draga.  

D.   Ker ne izboljša sveta. 

 

29. [46.2] Pred izdelavo izdelka naredimo ____________po končani izdelavi pa 

_________, kjer so razvidne vse montažne in sestavne mere. Katere so manjkajoče 

besede na črtah? 
 

A.   skico; delavniško risbo 

B.   osnutek; sestavna risba 
C.   delavniško risbo; montažno risbo 

D.   osnutek; tehnološki list 

E.   delavniško risbo; sestavno risbo 

 

30. [53.3] Kakšen bo dobiček v EUR tehnologije T4 za mesec marec 2010? Bo 

približno 

 

A.   1000. 

B.   1100. 

C.    950. 

D.   1200. 

E.    900. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. [74.3]  Za učinkovit transport in dostavo razsutega tovora uporabimo 

prikolico. Katero? 

 

A.   B. 
B.   A. 

C.   D. 

D.   C. 

E.   A in D. 
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32. [9.2]  Na stebelnem vrtalnem stroju začne opletati sveder. Najprej kontrolirate 

sveder, ki je še vedno pravilno vpet. Kaj je možni vzrok napake? 

 

A.   Pretrgan pogonski jermen.                               

B.   Zlomljena vpenjalna čeljust.                                                              

C.   Poškodovan ležaj vretena. 

D.   Napaka na el. omrežju. 

E.   Nič od tega. 

 

 

 

 

33. [52.1] Zbrani podatki iz poškodovanega objekta lahko pomagajo gradbenikom 

za 
 

A.   sestavljanje baze podatkov. 

B.   izvajanje raziskave in vprašalnikov. 

C.   izgradnjo novih modelov zgradb. 

D.  načrtovanje novih in varnih zgradb. 

 

34. [43.3] Katera dvojica kriterijev vsebuje elemente mehanskih lastnosti 

materiala? 
 

A.   C  

B.   A 

C.   D 

D.   E 

E.   B 
 

Razlog: 

1.   Ker sta oba elementa povezana z 

mehansko 

       trdnostjo ali razmerjem napetosti. 

2.   Stroški so odvisni tudi od okoljskih dejavnikov. 

3.   Ker vsebuje inovacijske elemente. 

4.   Ker je funkcionalna konstrukcija tudi udobna.  

5.   Ker ima bolj trdna konstrukcija manjši vpliv na okolje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteriji izdelave: 

A Funkcionalnost Udobnost 

B Enostavnost izvedbe Inovacijski elementi 

C Vpliv na okolje Trdnost 

D Združljivost z ostalim 

sistemom ali postopki, 

Cena (stroški dela in 

materiala), 

E Koeficient (faktor) 

varnosti konstrukcije  

Prožnost 
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35. [6.2] Kompresor ustvarja pritisk zraka, ki ga uravnava regulator pritiska. 

Krmilni ventil določa pretok zraka skozi cevi. Če potisnemo ročico krmilnega 

ventila naprej (kot je prikazano na sliki) gre zrak v cevi in omogoči dvig dvigala. 

Pomik ročice ventila v srednji položaj omogoča zaporo toka zraka. Ventil tesni. Ko 

povlečemo ročico ventila nazaj, ventil izpušča zrak iz cevi in dvigalo se spusti. 

Pritisk zraka iz kompresorja deluje na hidravlično tekočino v posodi. Pritisk 

hidravlične tekočine omogoči dvig bata.  

 
    http://www.act.org/workkeys/assess/tech/sample6.html 
 

Ko si dvignil avto je dvigalo delovalo normalno, po eni uri pa je začel avto lesti dol. 

Krmilni ventil je še vedno funkcionalen. Na tleh ali v jašku pod dvigalom ni sledi 

hidravlične tekočine. Kaj moramo najprej preveriti, da ugotovimo napako? 
 

A.   Kompresor. 

B.   Zračni regulator. 

C.   Zračne cevi med kompresorjem in krmilnim ventilom. 

D.   Zračne cevi med krmilnim ventilom in posodo hidravlične tekočine. 
E.   Cevi med rezervoarjem hidravlične tekočine in dvižnim batom. 
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10.2 Anketni vprašalnik z ocenjevalno tabelo 
 
Številk/ime:___________Spol:     M / Ž       Starost:_____let      Del. doba (skupaj): ___let ;  

 

Delam kot učitelj TiT: ______let 

 

 

NAVODILO: Pazljivo preberite vsako vprašanje (VP) na testni poli in izberite le eden, 

najbolj pravilen odgovor. Pri nekaterih vprašanjih je zahtevan razlog, obkrožite le 

najbolj pravilnega. Odgovor/a obkrožite v spodnji tabeli! 

   

 
VP. ODGOVOR RAZLOG TOČ. VP. ODGOVOR RAZLOG     TOČ. 

1 A    B    C    D    E         19 A    B    C    D         

2 A    B    C    D    E     20 A    B    C    D    E   

3 A    B    C    D         21 A    B    C    D    E    

4 A    B    C    D    E     22 A    B    C    D    E    1   2  3  4  5  

5 A    B    C    D       23 A    B    C    D    E     

6 A    B    C    D    E     24 A    B    C    D         

7 A    B    C    D    E     25 A    B    C    D    E     

8 A    B    C    D    E     26 A    B    C    D    E     

9 A    B    C    D        27 A    B    C    D        

10 A    B    C    D           28 A    B    C    D         

11 A    B    C    D         29 A    B    C    D    E     

12 A    B    C    D    E     30 A    B    C    D    E   

13 A    B    C    D    E   1  2  3  4  5     31 A    B    C    D    E      

14 A    B    C    D    E   32 A    B    C    D    E     

15 A    B    C    D    E     33 A    B    C    D        

16 A    B    C    D    E   1  2  3  4  5     34 A    B    C    D    E   1  2  3  4  5      

17 A    B    C    D    E    35 A    B    C    D    E     

18 A    B    C    D             

 Oceni od 0 (nič) do 5 ( zelo veliko) 

V1: Ali ima/je imel tvoj oče službo, ki bi bila lahko na kakršenkoli 

način povezana s tehniko? 
0 1 2 3 4 5 

V2: Ali ima/je imela tvoja mati službo, ki bi bila lahko na kakršenkoli 

način povezana s tehniko? 
0 1 2 3 4 5 

V3: Ali bi rabili tudi v gimnaziji predmet vsebin tehnike in tehnologije? 0 1 2 3 4 5 

  
V4 Ali imaš doma tehnične zbirke, kot so npr. Lego, Fischertechnik, Automat, 

zbirke elektronike / robotike? 
 Da        Ne 

V5 Ali imaš doma delavnico, kjer lahko izvajaš razna zahtevnejša tehniška dela 

in popravila (varjenje, struženje, rezkanje, skobljanje...)? 
     Da         Ne 

V6 Ali doma uporabljaš računalnik tudi za 3D modeliranje in konstruiranje 

mehanskih delov/elementov (napetostna analiza, končni elementi...)? 
     Da         Ne 

V7 Ali si kdaj razmišljal, da bi se odločil/a za poklic na področju tehnike oz. 

inženirstva? 
     Da         Ne 

V8 Ali imaš brate ali sestre, ki imajo tehnične /inženirske poklice oz. ali se 

izobražujejo na tem področju? 
     Da        Ne 

V9 Ali si obiskoval  srednjo tehniško šolo?      Da         Ne 
V10 Zaposlen/a sem bil/a tudi v tovarni 

tehniškega / inženirskega sektorja.  
0  let 0-1 let 1-3 leta 3-6 let Več kot 6 

let 
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