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POVZETEK 
 
Magistrsko delo zajema pregled in opis aktivnih metod poučevanja in umestitev 

poizvedovalnega učenja (PU) (ang. inquiry-based learning) med te metode. Predstavljen je 

pojem odnos učencev do tehnike in tehnologije (TiT). Opisana sta načrtovanje in izdelava 

učnega modela (dvigala) za primer izvedbe PU na razredni stopnji osnovne šole (OŠ). 

Empirični del temelji na primerjavi dveh metod poučevanja tehniških vsebin v OŠ. Primerjali 

smo metodi PU in klasičnega poučevanja (KP). Za obravnavo teme (gonila) smo zasnovali 

učni pripravi za tehniški dan (TD) (5 šolskih ur) v skladu z obema metodama poučevanja. 

Izhajali smo iz nadgrajenih in razširjenih ciljev iz učnega načrta (UN) za naravoslovje in 

tehniko (NIT) za 5. razred, ki smo jih ovrednotili po revidirani Bloomovi taksonomski 

lestvici. TD smo izvajali v treh OŠ v 5. razredih devetletne OŠ. V raziskavi je sodelovalo 40 

učencev 5. razredov. Naša primarna motivacija je bila ugotavljanje učinkovitosti PU v 

primerjavi s KP na kognitivni ravni na razredni stopnji OŠ ob upoštevanju različne 

predispozicije učencev do vsebin TiT. Za merjenje učinkovitosti smo uporabili 

nestandardiziran test. Učencem smo v času TD razdelili pred- in potest ter po treh tednih še 

pozni test, s pomočjo katerega smo merili trajnost znanja. Zanesljivost testa smo določili z 

intraklasnim koeficientom korelacije, IKK = 0,65 (ang. ICC). Pri obeh skupinah je viden 

enakomeren in zmeren napredek v znanju (Cohen d = 0,49). Statistično pomembne razlike (α 

< 0,05) učencev so se pokazale na stopnji uporabe po revidirani Bloomovi taksonomski 

lestvici v prid eksperimentalne skupine z velikim učinkom (η2 = 0,155). Prav tako je test 

preizkusa skupin (ang. tests of between-subjects effects) pokazal statistično pomembne 

razlike na stopnji razumevanja in vrednotenja v prid izkazanega znanja kontrolne skupine z 

velikim učinkom (η2 = 0,248 pri razumevanju in η2 = 0,173 pri vrednotenju). Trajnost znanja 

se je pokazala kot zmerno do močno večja v prid eksperimentalne skupine. Statistično 

pomembnih razlik po spolu ni bilo (α > 0,05). Rezultate obeh skupin smo korelirali z rezultati 

odnosa učencev do TiT, ki smo jih dobili z vprašalnikom »Tehnika in jaz«. Vsi podatki so bili 

obdelani s pomočjo uporabe opisne statistike in programa SPSS. 

 

Učenci so na TD, kjer smo vsebino (gonila) obravnavali z metodo PU, zelo uživali in niso 

tako občutili obremenitve samega pouka. PU je učencem predstavljalo nekaj novega in 

drugačnega, zato so bili tudi bolj motivirani za samo delo kot pri KP. Raziskava je pokazala, 

da je PU primernejše pri obravnavi s praktičnega vidika poučevanja, pri utrjevanju in 

ponavljanju snovi za večjo trajnost naučenega/pridobljenega. 
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Inquiry-based learning of design and technology subject matter in 
primary school 
 
 
ABSTRACT 
 
The master thesis consists of an overview and a description of active teaching methods, 

including the inquiry-based learning method, defining it as one of the active teaching 

methods. The thesis illustrates the concept of the student’s attitude towards the primary school 

subject matter design and technology. Furthermore, the study offers a description of planning 

and producing a learning model (an elevator), as an example for the implementation of 

inquiry-based learning in the first triad (first three-year cycle) of primary school. The 

empirical part of the thesis focuses on comparing two methods of teaching design and 

technology in primary school. It compares inquiry-based learning and the classical teaching 

method. In accordance with both methods, we devised two different lesson plans to teach a 

topic (the gear unit) on a Technical day (5 class periods). The lesson plans were based on the 

upgraded and expanded objectives, defined in the teaching syllabus for natural science and 

technology in the fifth grade of primary school. The objectives were evaluated according to 

the revised edition of Bloom’s Taxonomy. The Technical day was carried out in the fifth 

grade on three different primary schools. The study included 40 fifth grade students. Our 

primary motivation was to evaluate the effectiveness of the inquiry-based learning method in 

comparison to the effectiveness of the classical teaching method. The cognitive effectiveness 

of both methods was examined on the students of the first triad (first three-year cycle) of 

primary school considering the different prepositions of the students regarding the different 

topics of the subject matter design and technology. The effectiveness was measured by a non-

standardized test. On the Technical day, students were handed a before-and-after test and 

three weeks later they were handed another, late test, through which we have measured the 

durability of their knowledge. To assure the reliability of the test, we used an interclass 

correlation coefficient of 0.65. Both groups showed a steady and moderate progress in 

knowledge (Cohen’s d = 0.49). Statistically significant differences (α < 0.05) between the 

groups of students were observed in favour of the experimental group, namely with a 

significant effect (η2 = 0.155) regarding to the application of acquired knowledge according to 

the revised edition of Bloom’s Taxonomy. Similarly, the between-subject test showed 

statistically significant differences regarding the level of understanding and evaluating in 

favour of the control group with a significant effect (η2 = 0.248 for understanding and η2 = 



 X 

0,173 for evaluating). The durability of knowledge has proven to be from moderately to 

strongly higher in favour of the experimental group. There were no statistically significant (α 

> 0.05) gender differences. The results from both groups were correlated to the results 

regarding their attitude towards the primary school subject matter design and technology, 

which were acquired via the survey “Technology and Me”.  All of the attained data were 

processed via descriptive statistics and the help of the SPPS Statistics statistical software.   

 

On the Technical day on which the topic (gear units) was taught with the inquiry-based 

learning method, the students enjoyed themselves more and haven’t felt the pressure of the 

lesson itself. The inquiry-based learning method was new and different for the students, so it 

boosted their motivation for work, as opposed to the students, who were taught using the 

traditional learning method. The study proved the inquiry-based learning to be more 

appropriate regarding the practical aspect of teaching, knowledge consolidation and the 

repetition of the learned material to increase the durability of the learned/acquired knowledge.  

 
 
KEY WORDS: 
 
Design and technology, primary school, inquiry-based learning, traditional teaching, attitudes 

toward technology and engineering, teaching efficiency. 
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1 UVOD 

 

Tomić (1997) navaja, da je pouk je najbolj sistematična oblika izobraževanja, ki zajema 

sočasen proces vzgoje in izobraževanja, pri katerem imata pomembno vlogo tako učenec kot 

učitelj. Učenec v tem procesu doživlja določene spremembe, ki se dogajajo pod vplivom 

pouka in učitelja, povezane so z znanjem, njegovimi sposobnostmi in osebnostnimi 

lastnostmi. Aktivno učenje je odvisno od pozitivne interakcije med učiteljem in učencem. 

Brennan pravi, da so cilji na področju senzitivnosti, stališč in vrednot bolj odvisni od tega, 

kako se učenec uči, kot od tega, kaj se uči (Brennan, 1985). 

 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 
 

Metode poučevanja so najmanj tako pomembne kot snov, pogostokrat pa so še pomembnejše. 

Na izbor vsebin in metod vplivajo cilji (Galeša, 1993). Učitelji, ki vedo, kako učenec 

razmišlja, lahko v razredu velikokrat uporabljajo različne pristope reševanja problemov. Eden 

izmed takih pristopov je tudi poizvedovalno učenje (PU) (ang. inquiry-based learning). PU je 

izraz, ki v najširšem pomenu opisuje procese učenja s poizvedovanjem in raziskovanjem 

(Mass in Artigue, 2013). Natančnejša definicija razlaga, da je PU usmerjeno na učenca, ki 

zastavlja vprašanja, raziskuje situacije, se spoznava z načini naravoslovno-tehniškega 

raziskovanja in razvija lastne načine za iskanje rešitev. V takšnem učnem okolju je učitelj 

mentor in moderator učenčevega učnega procesa (Stanić in Avsec, 2014), KP pa za razliko od 

PU v večjem deležu predstavlja učiteljevo posredovanje oziroma razlago. V tem primeru mu 

je onemogočeno raziskovanje in postavljanje raziskovalnih oziroma produktivnih vprašanj, 

kar ga naredi pasivnega. Zaradi strukturiranosti učne ure in učne snovi, ki jo narekuje učni 

načrt, se učitelji pogosto osredotočajo na razlago, kar jim vzame najmanj časa za pripravo na 

pouk. Do razhajanja pojmov učenje in poučevanje med učnima metodama prihaja zaradi 

različne aktivnosti učenca in učitelja v sklopu obravnavanih metod. V obeh primerih se 

navezujemo na učni proces, ki ga izvaja učitelj, zato bomo v nadaljevanju izraz poučevanje 

uporabljali pri opisovanju metode KP, pri metodi PU pa bomo uporabljali izraz učenje. 

 

Metoda PU je v OŠ slabše raziskana in zato tudi redkeje uporabljena pri pouku. Kot posledica 

tega so tudi učinki PU premalo razjasnjeni. Tudi moje izkušnje s prakse kažejo podobno kot 

navaja Šinigoj v svojem magistrskem delu, da učenci pri pouku, posebej pri tehničnih in 
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tehnoloških vsebinah, ne rešujejo aktualnih problemov, ne izhajajo iz problemskega vidika 

iskanja potrebe, ki jo rešuje končni produkt (izdelek), temveč po vnaprej določenih (znanih) 

problemih, predstavljenih v učbenikih (Šinigoj, 2015). Avsec in Kocijančič (2014) v raziskavi 

ugotavljata, da je PU efektiven učni pristop, ki je pokazal velik efekt pri učencih predmetne 

stopnje OŠ. Po obravnavi vsebine (vodna turbina) s PU so učenci pokazali večji napredek pri 

sposobnostih kritičnega razmišljanja, odločanja ter pri reševanju vsakdanjih problemov 

oziroma problemskih nalog višje kognitivne ravni. 

 

1.2 NAMEN, CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Namen naše raziskave je ugotoviti učinkovitost PU ob upoštevanju predispozicije odnosa 

učencev do TiT v 5. Razredu, ga primerjati s KP vsebin TiT znotraj predmeta NIT ter 

raziskati, če je PU primerno tako za dečke kot za deklice. Z našo raziskavo želimo ugotoviti, 

kako se bodo učenci razredne stopnje izkazali pri drugačni obravnavi snovi, kot so je 

navajeni. 

 

V magistrskem delu želimo doseči naslednje cilje (C 1–C 4): 
 
C 1: Opisati pojme, kot so aktivni pouk, PU in odnos do TiT. 

C 2: Načrtovati in izdelati učni model (dvigalo) za primer izvedbe PU. 

C 3: Izvesti TD dveh različnih modelov poučevanj: KP in PU. 

C 4: Kritično analizirati in ovrednoti model PU. 

 

V raziskavi smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja (RV 1–RV 5): 

 

RV 1: Ali je PU primerno za poučevanje vsebin TiT na razredni stopnji (gonila) in če je, v 

kakšen obsegu? 

RV 2: Kakšna je učinkovitost KP in PU na primeru vsebin TiT? 

RV 3: Ali v dosežkih učencev za posamezni pristop poučevanja izstopajo specifične 

taksonomske stopnje po revidirani Bloomovi taksonomski lestvici in če da, katere? 

RV 4: Ali obstajajo razlike med spoloma pri učencih pri enem ali drugem pristopu 

poučevanja oziroma učenja in kakšne so? 

RV 5: Kakšen je odnos učencev do TiT? 

 



 3 

1.3 METODE DELA 
 

Pri raziskavi smo uporabili kvantitativni raziskovalni pristop. Uporabljeni sta bili deskriptivna 

in kavzalno-eksperimentalna metoda empiričnega pedagoškega raziskovanja. 

 

1.4 PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ 
 

V 2. poglavju je opisan pojem aktivno učenje, katerega definicija pravi, da je učenje v veliki 

meri uspešnejše, če poteka s samostojnim iskanjem in razmišljanjem, smiselnim dialogom v 

skupini ter postavljanjem in preizkušanjem hipotez. V podpoglavju 2.1 predstavljamo 

induktivne metode učenja, ki poudarjajo, da je vsem induktivnim metodam skupno to, da so 

usmerjene na učenca in da so učenci na začetku postavljeni pred nekakšen izziv. V magistrski 

nalogi raziskujemo primernost PU pri obravnavi vsebin TiT na razredni stopnji, zato je ta v 

podpoglavju 2.2 podrobneje opisana, saj spada v vrsto induktivnih metod poučevanja. 

 

V 3. poglavju predstavljamo odnos učencev do TiT. Mladi ljudje imajo zanimanje za 

tehnološke produkte, vendar njihovo splošno mnenje do TiT in tehniške izobrazbe nima 

pozitivnega značaja (Ardies in drugi, 2015). TiT je v današnjem svetu ves čas navzoča in je 

neprimerljivo bolj prisotna v vsakdanjem življenju kot v preteklosti. V podpoglavju 7.8 so 

predstavljeni še rezultati odnosa učencev do TiT, merjenega z vprašalnikom Tehnika in jaz. 

 

V 4. poglavje sta opisana načrtovanje in izdelava učnega modela za izvedbo PU pri 

naravoslovno-tehniških vsebinah. V podpoglavjih 4.1–4.4 je predstavljen izdelek. 

Predstavljeno je načrtovanje učnega modela. Opisan je tehniški postopek izdelave učnega 

modela, na koncu pa je opisano še njegovo delovanje. 

 

V 5. poglavju je predstavljena izvedba TD. V podpoglavjih 5.1 in 5.2 sta opisani učni pripravi 

za posamezno metodo poučevanja, tako KP kot PU. 

 

Glavni del empiričnega dela magistrske naloge predstavlja 6. poglavje. Poglavje je 

osredotočeno na izvedbo in analizo empiričnega dela. Predstavljene so metode merjenja. Prav 

tako so v podpoglavjih 6.1–6.6 opisani instrumenti za izvedbo in analizo empiričnega dela, 

vzorec raziskave, pilotni test, umerjanje testa ter postopki zbiranja in obdelave podatkov, s 

pomočjo katerih v naslednjem, 7. poglavju interpretiramo rezultate. 



 4 

 

8. poglavje je namenjeno diskusiji. V tem poglavju smo poskušali odgovoriti na raziskovalna 

vprašanja (RV 1–RV 5) in ugotoviti, ali smo v magistrskem delu uresničili zastavljene cilje 

(C 1–C 4). 

 

V 9. poglavju, v zaključku magistrskega dela, smo podali kritično vrednotenje dela in 

predstavili sklepne misli. 
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2 AKTIVNO UČENJE 

 

Glavni namen pouka v današnjem času je samostojno in aktivno učenje učencev. Aktivno 

učenje je kakovostno učenje, ki učenca celostno, miselno in čustveno aktivira. Didaktika v 

današnjem času poudarja vlogo in pomen dvosmerne komunikacije pri pouku, kjer lahko vsi 

udeleženci pouka dobijo povratno informacijo. »Učenje je v veliki meri uspešnejše, če poteka 

s samostojnim iskanjem in razmišljanjem, s smiselnim dialogom v skupini, postavljanjem in 

preizkušanjem hipotez, tj. učenje, ki človeka miselno in čustveno aktivira. Je osebno 

pomembno in vpeto v različne življenjske okoliščine. Takšno učenje daje trajnejše znanje, ki 

je uporabno v novih situacijah, pomaga bolje razumeti sebe in svet in tudi bolj pametno 

posegati vanj« (Strgar, 2013). Aktivni pouk zahteva razvijanje učenčevega interesa in 

motivacijo za pouk. Pouk ni več transmisija, ampak živa transakcija, ki pomeni mnoštvo 

smiselnih interakcij med učiteljem ter med učenci samimi – in končno transformacija – 

spreminjanje pojmovanj o svetu in tudi spreminjanje osebnosti (Marentič Požarnik, 2003, str. 

12; povzeto po Grmek, Čagran, Sadek, 2009). 

 
Nekateri imajo pomislek, da je uporaba pojma aktivno učenje neustrezna, saj naj bi bilo vsako 

učenje aktivno. N. Turnšek (2004) pomislek ocenjuje kot neutemeljen, saj meni, da vsako 

otrokovo učenje aktivira določene mišljenjske procese, vendar pa ni vsak učiteljev pristop k 

poučevanju aktiven. O aktivnem poučevanju govorimo takrat, ko učitelj namenoma uporablja 

takšne pristope (metode, tehnike …), ki zagotavljajo, da učenci dosežejo čim višjo stopnjo 

sodelovanja, pridobivanja informacij in izkušenj, še zlasti v nastajanju novega znanja, novih 

predstav in pojmov. Učenci so pri induktivnih metodah učenja aktivnejši za razliko od KP, 

kjer učenec le absorbira znanje, ki mu ga podaja učitelj (Strgar, 2013). 

 

 

2.1 INDUKTIVNE METODE UČENJA/POUČEVANJA 
 
Induktivno učenje je ravno nasprotje od KP, ki se največkrat uporablja pri pouku. 

Induktivnim metodam učenja oziroma poučevanja je skupno to, da so učenci na začetku 

postavljeni pred nekakšen izziv. Hkrati so jim podane tudi potrebne informacije za razrešitev 

izziva. Čeprav uporaba induktivnih metod sega še v čas Aristotela, ki je živel med letoma 384 

in 324 pr. n št., se jih poslužuje čedalje manj učiteljev v razredih. Razlog je v tem, da priprava 
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na pouk pri KP zahteva mnogo manj časa in truda kot pri induktivnih metodah poučevanja. 

Pristopi induktivnega poučevanja se razlikujejo glede na vrsto in obseg izziva (Šinigoj, 2013). 

 

2.1.1 Vrste induktivnih metod poučevanja 
 
 
Problemsko učenje (ang. Problem-based learning) 
 
Problemsko učenje je metoda, ki temelji na problemski situaciji, ki izhaja iz realnega 

življenja. Učenci se soočijo z odprtim in slabo strukturiranim problemom, s katerim se lahko 

srečajo v realnem življenju. Pri učencih ta metoda razvija divergentno učenje, znanje ter 

veščine. Problemsko učenje je precej kompleksna in težka induktivna metoda pouka, saj 

zahteva ogromno časa za pripravo na pouk. Učitelj mora imeti zelo dobro strokovno znanje. 

Sama metoda je mogoče za neizkušenega učitelja precej težka, saj je izbira dobrega problema 

zahtevna in vzame veliko časa. Prične se, ko učence seznanimo z odprtim, nestrukturiranim, 

avtentičnim in realnim problemom. Problem mora biti dobro zasnovan, da učence usmerja k 

uporabi vsega svojega znanja in sklepanja. Učitelj mora upoštevati preteklo učenje, stopnjo 

razvoja, vrsto gradiva in individualne značilnosti otrok. Problemi se lahko bistveno 

razlikujejo po obsegu in težavnosti. Reševanje se lahko zavleče tudi po več šolskih ur. 

Problem rešujejo v skupinah od 3 do 5 učencev in na koncu predstavijo ugotovitve. Učitelj 

učence spodbuja ter hodi od skupine do skupine, te pa mu lahko postavljajo vprašanja. Lahko 

rečemo, da je učiteljeva naloga bolj pasivna kot aktivna. Najpomembnejši cilji problemskega 

učenja so usmerjeni v pomoč učencem, da konstruirajo široko in fleksibilno znanje, razvijejo 

učinkovite sposobnosti za reševanje problemov, postanejo učinkoviti sodelavci ter sami po 

sebi motivirani za učenje. Študije so pokazale, da učenci pridobijo več znanja ter veščin v 

kratkem času in ga tudi ohranijo za daljše časovno obdobje, kar pomeni, da učinek 

problemskega učenja pozitiven (Prince in Felder, 2006, Prince in Felder, 2007). 

 
 
Projektno učenje (ang. Project-based learning) 
 
Projektno učenje je didaktična strategija, za katero je značilno, da presega okvire KP, kar 

pomeni, da ni vsebinske, organizacijske, časovne in prostorske omejenosti pouka. Učenci pri 

projektnem učenju spoznavajo zaokroženo, navadno interdisciplinarno učno temo, ki jo 

imenujemo projekt. Projekt poteka po določenem načrtu, ki ga učitelj in učenci naredijo v 

medsebojnem sodelovanju. Med izdelavo projekta nastane eden ali več problemov. Učenci 

rešujejo probleme s timskim delom. Projektno učno delo je zelo kompleksno in ga je potrebno 



 22 

skrbno načrtovati. Učitelji se pri izbiri projekta osredotočijo na cilje v učnem načrtu, ti pa 

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

omogoča večjo motivacija preko celotnega učenja. Projektno organiziran pouk se začne z 

mislijo na neki proizvod, bodisi je to izdelek bodisi projektno poročilo. Projektno delo 

praviloma zahteva medpredmetne povezave in časovno presega klasične učne ure. Projekt se 

navadno zaključi s pisnim ali ustnim poročilom, kjer učenci predstavijo pot do izdelka in 

izdelek. Glede na stopnjo učenčeve samostojnosti se projektno učenje deli na več stopenj, ki 

je v več vidikih podobno problemskemu. Med učenjem obstajajo tudi razlike. Projektno 

učenje ima običajno širše področje uporabe ter tako obsega več problemov, osrednji poudarek 

pa je na končnem izdelku. V prvi vrsti se zahteva uporaba predhodno pridobljenega znanja ter 

povezovanje znanj iz različnih predmetov za razliko od problemskega učenja, kjer je velik 

poudarek na novo pridobljenem znanju, ki ga uporabljajo pri reševanju problema samega 

(Prince in Felder, 2006, Prince in Felder, 2007). 

 
 
Učenje na primerih (ang. Case-based learning) 
 
Pri učenju na primerih učenci obravnavajo zgodovinske ali hipotetične primere, s katerimi 

rešijo problem in sprejmejo odločitev. Primeri morajo biti realni. Definicija pravkar 

omenjenega učenja se od problemskega učenja ni razlikovala vse do leta 2008. Učenje na 

primerih je posebna vrsta problemskega učenja. Ideja tega pristopa je, da se učenci zavedajo 

podobnih situacij in dilem, s katerimi se lahko srečajo, kar je na nek način opisano tudi pri 

problemskem učenju. Poučevanja, ki temeljijo na primerih, so praktične narave. Učenje na 

primerih poteka po naslednjih korakih: 

 

• pregled vsebine primera, 

• izjave učencev, 

• zbiranje ustreznih informacij, 

• razvoj alternativ, 

• vrednotenje alternativ, 

• izbira in 

• vrednotenje rešitev. 
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Študija je pokazala, da je tovrstno učenje razvilo sposobnost ugotavljanja pomembnosti 

vprašanj. Izboljša se tudi sklepanje (Prince in Felder, 2006, Prince in Felder, 2007; povzeto po 

Skrt, 2015). 

 
 
Učenje ravno ob pravem času (ang. Just-in-time learning) 
 
Pristop ravno ob pravem času temelji na računalniški tehnologiji in spletu v kombinaciji z 

ostalimi aktivnimi metodami poučevanja v razredu. Učenci individualno na spletu rešujejo 

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

izvajanje. Potrebna sta priprava konceptualnih vprašanj pred vsakim predavanjem in pregled 

odziva. Naloge so konceptualne in so namenjene pomoči učencem, saj se soočijo z napakami, 

ki jih naredijo. Učenci so časovno omejeni pri oddaji nalog, zato se morajo vnaprej pripraviti 

na pouk tako, da predhodno pogledajo učno gradivo. Naloga učitelja je, da pregleda odgovore 

učencev. Po pregledu odgovorov dobi učitelj povratno informacijo, kaj povzroča preglavice 

učencem. Na podlagi tega pripravi razlago za naslednjo učno uro. Učitelj lahko ponovi to tudi 

večkrat tedensko (Prince in Felder, 2006, Prince in Felder, 2007). 

 

 

Učenje z odkrivanjem (ang. Discovery learning) 

 
Je konstruktivistična metoda poučevanja, pri kateri učenci konstruirajo svoje znanje. Značilno 

za to obliko učenja je, da učenci v (premišljeno pripravljenih) dejavnostih sami odkrivajo 

določena načela, skupne značilnosti konkretnih primerov ali zakonitosti. Učenci med 

procesom pridobivajo konceptualno znanje. Ta oblika učenja ima visoko zapomnitveno in 

transferno vrednost. Znotraj učnega procesa je učitelj tisti, ki učence usmerja in jih vodi pri 

izgrajevanju znanja. Učenje z odkrivanjem se začne tako, da učitelji podajo vprašanje, na 

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

razjasniti. Pristop od učencev zahteva, da so precej samostojni in aktivni. Učitelj učencem 

nudi podporo, vendar jih ne vodi ali usmerja. Ta metoda je uporabljena redkeje kot druge, saj 

imajo učitelji pri pripravi take ure zelo veliko dela in jim priprava vzame preveč časa (Prince 

in Felder, 2006, Prince in Felder, 2007). 
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Poznamo različne tipe učenja z odkrivanjem, ki se razlikujejo po nadzoru učitelja (Šinigoj, 

2013): 

 

1. Odprto odkrivanje (ang. pure discovery/open-ended): učitelj učencem zagotovi 

potrebne pripomočke, vendar jim ne daje direktne pomoči, ampak jih samo usmerja in 

spodbuja. 

2. Odkrivanje z minimalnim nadzorom (ang. minimally guided discovery): učitelj 

učencem nudi minimalno pomoč. 

3. Vodeno odkrivanje (ang. guided discovery): učitelj učencem razloži nalogo, poda 

namige in pripravi material ter prostor za izvedbo, postavlja vprašanja, ki jim učenec 

sledi. 

 

2.2 POIZVEDOVALNO UČENJE 
 

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

problemov in razvijanje komunikacijskih sposobnosti bolj pomembne veščine kot znanje o 

sami vsebini (Eisenkraft, 2003). PU je sinonim za učenje s poizvedovanjem. Takšno učenje 

poudarja sposobnosti razmišljanja višjega reda ter krepi povezave med poučevanjem in 

raziskovanjem. Spodbuja kritično razmišljanje, uri spretnosti za reševanje problemov ter 

razvija komunikacijske spretnosti (učinkovit prenos misli v besede). S to vrsto učenja se 

spoznamo že kmalu po rojstvu, saj takoj pričnemo z raziskovanjem okolice in vedno naletimo 

na kakšne prepreke oziroma probleme, za katere moramo najti pot, rešitev ali pa moramo vse 

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

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

znanje dogradilo. Sodobni pedagoški proces stremi k temu, da se vloga učitelja pri pouku 

pasivizira, medtem ko postajajo učenci vedno bolj aktivni pri iskanju znanja. Po drugi strani 

se učenec ne sme počutiti osamljenega, ampak jih mora učitelj voditi, kolikor je to potrebno, 

vseeno pa naj bo njihovo delo neodvisno (Avsec in Kocijančič, 2014). Učiteljeva vloga je 

povezovanje skupin, nudenje pomoč le, ko je to potrebno. Ta stil vodenja zahteva izkušene 

učitelje, ki so vzor učencem in jim z lahkoto pokažejo uporabe številnih hevristik pri 

reševanju tehniških in tehnoloških problemov. Raziskave kažejo, da je stil vodenja učitelja 

Lassez-Faire omogočil najboljše učne učinke pri PU (Avsec, 2016). 
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2.2.1 Značilnosti poizvedovalnega učenja 
 

PU lahko nastopi kot strategija, oblika ali metoda dela v razredu (Avsec in Kocijančič, 2016). 

PU se začne z vprašanjem, težavo ali nizom opazovanj, ki jih je potrebno rešiti. Pri naši uri 

smo začeli individualno s primarnim problemom in nadaljevali s sekundarnimi problemi po 

skupinah. Za PU je značilno, da je učenec aktivno vključen v učni proces in kolaborativno 

išče rešitve problemov. Sam pristop se izvaja v manjših skupinah (3–4 učenci). »Za izrazito 

heterogene skupine je bolj učinkovit transakcijski stil vodenja z jasnimi navodili, večkratnim 

poseganjem in ustreznimi nagradami kot dodatna motivacija. Za najmanj učinkovitega pri PU 

se je izkazal transformacijski stil vodenja« (Avsec, 2016; citirano po Jensterle, 2017). Učitelj 

mora imeti tudi ustrezne vodstvene sposobnosti, saj mora voditi manjše skupine in diskusijo s 

celotnim razredom, nato mora konstruktivno uporabiti učenčevo znanje, voditi učence skozi 

vprašanja in probleme in v njih prebuditi zanimanje, da problem vsebuje zanimiv učni 

potencial itn. PU lahko pri učencih izboljša kritično razmišljanje, sposobnosti za obdelavo 

informacij in omogoča izboljšanje učenčeve samoregulativne učne sposobnosti (Avsec in 

Kocijančič 2016). Ločimo še učiteljevo poizvedovanje in učenčevo poizvedovanje. Razlika je 

le v tem, kdo sestavi vprašanje. V prvem primeru je to učitelj, v drugem pa učenec sam 

(Avsec in Kocijančič, 2014). Pomembni koraki poizvedovalnega učenja so problem, postopek 

in rezultat. Glede na to, katere od teh korakov poznamo, ločimo pet vrst PU: potrjevalno, 

strukturirano, vodeno, odprto in kombinirano (prav tam). 

 

2.2.2 Oblike/nivoji poizvedovalnega učenja 
 
Oblike PU so odvisne od učenčeve sposobnosti samousmerjanja, poudarka na učenju, 

učiteljeve vpletenosti in obsega učenja. Vse oblike temeljijo na stopnjah poizvedovanja, ki se 

med seboj pomembno razlikujejo. 

 
1. Potrjevalno PU (učenci so vnaprej seznanjeni z vprašanjem, potekom reševanja in 

rezultati), 

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

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

sami), 

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

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

izvajamo). 
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2.2.3 Zgodovina poizvedovalnega učenja 
 

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

izobraževanju (Prince in Felder, 2006). PU je v znanstvenem izobraževanju zelo napredovalo, 

zanj se zanimajo znanstveniki različnih področij, pedagogi in drugi raziskovalci. PU ni nov 

pojem. Zasledimo ga že v preteklosti. Izraz PU (ang. inquiry-based learning) ima zaradi 

različnih pomenov besede »inquiry« lahko tudi druga poimenovanja. Nekateri avtorji ga 

enačijo z učenjem z raziskovanjem. (Prince in Felder, 2006, Prince in Felder, 2007). V TiT se 

uporablja zgolj izraz PU. Temeljna razlika med PU in učenjem z raziskovanjem je v učenju 

epistemologij, ki se uporablja pri slednjem. Pri PU lahko uporabimo tudi artikulacijo učenja z 

raziskovanjem, vendar naš ni cilj učenje epistemologij (konceptualnega učenja), temveč le 

uporaba hevristike pri eksploataciji predznanja (Avsec in Kocijančič, 2016). 

 

 

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

zaznane probleme pri tradicionalnem načinu poučevanja, kjer se morajo učenci zgolj 

zapomniti snov, ki jim je podana, in so obremenjeni z veliko količino gradiva in z navodili. 

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

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

ustvarjalne in reflektivne kompetence, ne pa koliko kompetenc ti učenci že imajo. 

Kompetence pri učencih so vidne v obliki dobrih vprašanj, v ugotavljanju in zbiranju 

uporabnih podatkov ter sistematični predstavitvi ugotovitev« (Jensterle, 2017). 

 

 

2.2.4 Proces poizvedovalnega učenja 
 

Ena od definicij pravi, da je osrednji cilj PU razvoj učenčevih raziskovalnih sposobnosti in 

priprava na vseživljenjsko učenje in da je to samousmerjeno učenje, pri katerem učenec 

postavlja vprašanja, raziskuje situacije in razvija svoje poti za iskanje rešitev. Večina definicij 

pa ne omenja postopka oziroma korakov, ki si sledijo znotraj samega procesa. V nadaljevanju 

bomo predstavili model PU, ki smo ga uporabili pri izvedbi praktičnega dela. 

 

Aktivnosti PU so bile usklajene z modelom učenja 7E. Vsak E predstavlja posamezni korak. 

Koraki si znotraj obravnave vsebine sledijo linearno: 
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1. Sodelovanje (ang. Elicit) – v tem koraku se preveri predhodno znanje učencev, 

obenem se jih poskuša motivirati za nadaljnje delo. 

2. Izziv (ang. Engage) – zastavitev problemske situacije in raziskovalnih vprašanj. 

3. Raziskovanje (ang. Explore) – uporaba metode 635 za iskanje idej in 

samoocenjevanje. Hkrati v tem koraku potekata tudi preiskovanje fizičnih dokazov za 

potrjevanje raziskovalnih vprašanj in analiza dokazov. 

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

5. Elaboracija (ang. Elaborate) – svoje ugotovitve sistematično predstavijo širšemu 

občinstvu (izmenjava podatkov med skupinami). Predstavitev in obrazložitev 

ugotovitev. 

6. Vrednotenje (ang. Evaluate) – razgovor o napačnih predstavah in iskanje rešitev 

problemov, na katere so naleteli skozi raziskovanje. 

7. Razširitev (ang. Extend) – razmišljanje o vseh korakih učenja. Možnost prenosa 

novega pridobljenega znanja in spretnosti na podobne primere in situacije (Eisenkraft, 

2003; povzeto po Jensterle 2017). 
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3 ODNOS DO TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE 

 

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

veščinami tvori kompetence za uspešno in usklajeno delovanje in izvajanje nalog. Najbližja 

razlaga pojma odnosa za naše področje je, da je odnos psihološka nagnjenost osebe do 

tehnike, ki je pogojena z določeno stopnjo koristi, naj bo to dobra ocena ali dober izdelek 

(Ardies in drugi, 2015). 

 

Pri odnosu do TiT moramo najprej definirati pojma TiT. Tehnika je področje, na katerem 

človek z izkušnjami, spretnostmi in znanji oblikuje okolje po svojih materialnih in duhovnih 

potrebah (Banks, 2010; povzeto po Avsec, 2012). Tehnologija je sestavljena iz tehnik. Pojem 

tehnologija lahko primerjamo s pojmom znanost. Tehnologija zajema vse usposobljenosti za 

izdelavo, uporabo in delovanje koristnih stvari. Tako naj bi bila znanost namenjena 

pridobivanju novega znanja, medtem ko je tehnologija namenjena uporabi tega znanja, da bi 

se pridobile nove tehnike. Povzamemo lahko, da je tehnologija znanost o tehniki. 

Razumevanje tehnologije nam omogoča zadovoljevanje človeških potreb in hkrati reševanje 

nastalih problemov, saj se z njo se srečujemo na vsakem koraku našega življenja, čeprav se 

tega vsi velikokrat sploh ne zavedamo. Ardies in drugi, (2015) so zasnovali instrument 

merjenja odnosa do TiT, ki temelji na šestih kategorijah (tabela 1): 

 
Tabela 1: Kategorije odnosa do TiT in njihove kratice. 
 

 

 

O odnosu do tehnike je bilo narejenih že več raziskav. V nadaljevanju predstavljamo le 

raziskave, narejene v Sloveniji na vzorcu osnovnošolcev. 

 

 

 

Slovenska kratica področja Kategorija 
PTI želja po šolanju/poklicu v tehniki in inženirstvu 

ZTiT zainteresiranost za TiT 
OTiT odpor do TiT 
TiTS TiT in spol  
KTiT konsekvenca TiT (zavedanje pomembnosti TiT) 
TTiT težavnost TiT 
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3.1 RAZISKAVE ODNOSA UČENCEV DO TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE 
 

Avtorica (Jensterle, 2017) je ugotovila, da imajo učenci povprečen odnos do TiT. Pri 

statistično pomembnih kategorijah odnosa učencev do TiT je ugotovila, da se fantje pogosteje 

odločajo za poklic s področja TiT ali inženirstva. Prav tako so fantje pokazali večji interes za 

TiT. Pri kategoriji (OTiT) so fantje v povprečju dosegli manj točk od deklet, kar pomeni, da 

imajo manjši odpor do TiT kot dekleta. Treba pa je poudariti, da so rezultati pokazali, da 

imajo dekleta podpovprečen upor do TiT. Manjše in skoraj neopazne razlike so se pojavile pri 

kategorijah TiTS, KTiT in TTiT. 

 

Keše (2016) je ugotovil, da skoraj ni sprememb v odnosu do TiT med 5. in 6. razredom. 

Razlike so se pojavile pri povprečnih vrednostih posameznih kategorij glede na spol, in sicer 

so dekleta pokazala slabši odnos v vseh kategorijah. Največje razlike je ugotovil pri 

šolanju/poklicu v tehniki in inženirstvu (PTI) ter pri TiT in spolu (TiTS). Najmanjše razlike 

so bile ugotovljene pri kategorijah zavedanja pomembnosti TiT (KTiT) in pri težavnosti 

tehnike (TTiT). Zanimanje za tehniške poklice se je gledano na srednjo vrednost 3pokazalo za 

nizko tako pri fantih kot pri dekletih. Pomembno je izpostaviti, da sta nadpovprečno zaznana 

interes učencev in poznavanje posledic TiT tako po razredu kot spolu učencev. 

 

V naslednji raziskavi avtorica (Modic, 2016) ugotavlja, da imajo učenci 6. razreda za razliko 

od učencev 9. razreda večji odpor do TiT in hkrati menijo, da fantje vedo o TiT več kot 

dekleta, da so bolj sposobni opravljati tehniške poklice ter da je TiT samo za pametne ljudi. 

Prav tako ugotavlja, da je gledano na srednjo vrednost 3 splošen odnos učencev do TiT 

podpovprečen. Avtorica ugotavlja razlike v odnosu učencev do TiT glede na spol. Dekleta 

imajo slabši odnos do poklicev v tehniki in inženirstvu, nimajo zanimanja ta TiT in imajo 

odpor do nje ter menijo, da so fantje bolj sposobni opravljati tehniške poklice, fantje pa se 

zavedajo pomembnosti posledic tehnike in tehnologije za delo in življenje. 
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4 NAČRTOVANJE IN IZDELAVA UČNEGA MODELA 

 

Po zasnovani pripravi za izvedbo TD je sledil natančen načrt preprostega učnega modela za 

izvedbo PU. 

 

4.1 PREDSTAVITEV UČNEGA MODELA 
 

Učenci ob usvajanju znanja, spretnosti in veščin pri NIT spoznavajo različne tehniške rešitve 

in ves čas iščejo odgovore na vprašanje: »Kako pa to deluje?« Učenci si zastavljajo vprašanja 

tako na naravoslovnem kot na tehniškem področju ter iščejo ustrezne poti do odgovorov ali 

oblikovanja modelov (Mršnik, 2014). Na podlagi tega smo se odločili, da bomo izdelali 

sestavne dele dvigala kot učni model za obravnavo temo gonila v 5. razredu OŠ z metodo PU. 

Pri načrtovanju izdelave učnega modela za izvedbo PU smo izhajali iz ciljev v UN za NIT. 

 

 

4.2 NAČRTOVANJE UČNEGA MODELA 
 

Pri načrtovanju smo najprej razmišljali o najprimernejšem mestu za izdelavo učnega modela. 

Ko je bila lokacija izbrana (tehnična delavnica Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani), 

smo preverili zalogo materialov, ki so bili na voljo. Odločali smo se med kartonom in lesom. 

Ker smo izvajali TD na več šolah, smo zaradi večje obrabe kartona izbrali les. Nato smo 

izbrali vrsto lesa. Zaradi lažje obdelave smo izbrali smrekov les. Potem smo se morali odločiti 

o načinu spojitve sestavnih delov dvigala. Izdelek so učenci sestavljali in razstavljali, zato je 

bilo potrebno najti najprimernejši način za spajanje posameznih delov. Odločili smo se za 

čepe in zatiče iz lesa. Naslednji korak načrtovanja so bile mere našega učnega modela. Da bi 

bila naprava funkcionalna in uporabna za dosego zastavljenih ciljev, smo morali izbrati prave 

mere. Mere dvigala so bile naslednje: d = 170 mm, š = 120 mm in v = 430 mm. Premera 

valjev sta merila 30 mm in 55 mm. Hkrati smo razmišljali, katere pripomočke, orodja, stroje 

in naprave bomo potrebovali pri izdelavi učnega modela (tabela 2). 
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Tabela 2: Materiali, pripomočki, orodja ter stroji in naprave za izdelavo sestavnih delov učnega modela. 
 

sestavni deli dvigala število kosov material pripomočki  orodja 
naprave in 

stroji 
stranska stranica ohišja  8 les svinčnik nož vrtalni stroj 
zgornja stranica ohišja 4 les sveder ϕ30 škarje brusilni stroj 

spodnja stranica ohišja 4 les sveder ϕ3 klešče 
namizna 

krožna žaga 
zgornji valj (fi = 30 mm) 6 les sveder ϕ6  primež skobeljnik  

spodnji valj (fi = 30 mm) 6 les 
zaščitna 

očala kladivo 
vibracijska 

žaga 
debelejši valj (fi = 55 mm) 1 les brusni papir meter   

čep (15 mm) 32 les vžigalnik 
vijačna 
spona   

zatič (40 mm) 8 les       
ročica (60 mm) 4 les       
ročica (120 mm) 1 les       
ročica (180 mm) 1 les       
Elastika – širina (20 mm) 1 elastika       
elastika – širina (40 mm) 4 elastika       
elastika –  širina (60 mm) 1 elastika       
vrvica (100 mm) 4 umetni material       
uteži z maso (5 g–100 g) 40 kovina       

 

 
 
4.3 TEHNOLOŠKI POSTOPEK – OPIS IZDELAVE 
 

OPIS 1 

Smrekove deske debeline 20 mm spustimo skozi skobeljnik. Ko jih poskobljamo, jih še 

pobrusimo s kolutnim brusilnim strojem na debelino 15 mm ter jih razrežemo z namizno 

krožno žago na širino 120 mm. Potem jih razrežemo na želene dolžine, ki jih rabimo za 

stranske stranice (400 mm) ter zgornje in spodnje stranice (170 mm). Tako dobimo 8 kosov 

desk (dimenzije 400 mm x 120 mm) in 8 kosov desk (dimenzije 170 mm x 120 mm) za 

ogrodje dvigala. 

 

OPIS 2 

Z metrskih smrekovih palic ϕ30 narežemo 8 kosov (250 mm x ϕ30). Nato še z bukove lesene 

palice ϕ55 odrežemo 1 kos (50 mm x ϕ55). Z vibracijsko žago z metrske rebraste lesene 

palice ϕ6 narežemo 32 (15 mm) čepov. Lesene palice (ϕ3) razrežemo na 8 kosov (40 mm) za 

zatiče. 
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OPIS 3 

Dve po dve deski (dimenzije 400 mm x 120 mm) damo eno na drugo in ju ob strani pritrdimo 

z vijačno spono. Nato izmerimo sredino deske po širini (60 mm) in od zgornjega roba 

izmerimo 60 mm in 300 mm. Mesti označimo, saj bosta služili kot središči za luknje, skozi 

katere bomo dali valje. S stebrnim vrtalnim strojem in svedrom za les ϕ30 izvrtamo luknje. 

Prav tako izvrtamo luknjo v kos lesa iz prejšnjega opisa dimenzije (50 mm x ϕ55). Nato 

zamenjamo sveder s ϕ3 svedrom za les in vrtamo luknje v 8 kosov (250 mm x ϕ30) na 

naslednji način: spodnje valje na levi strani prevrtamo 10 mm od roba, na desni strani pa 20 

mm od roba. Zgornje valje na levi strani prevrtamo 30 mm od roba in na desni strani 10 mm 

od roba. 

 

OPIS 4 

Deske (dimenzije 400 mm x 120 mm) postavimo v primež pokončno, da s tlorisa vidimo 

debelino deske. Nato z ročnim vrtalnim strojem povrtamo luknje ϕ6 globine približno 7,5 mm 

30 mm od vsakega roba. Ko imamo povrtani luknji, obrnemo desko za 180 ° in povrtamo še 

na drugi strani. Na koncu ima vsaka deska 4 povrtane luknje. Zgornje in spodnje stranice 

ogrodja dvigala namestimo na stranske in označimo mesta, da lahko povrtamo še te deske, da 

bomo ogrodje lahko sestavili. Spodnje in zgornje deske povrtamo s stebrnim vrtalnim strojem 

in svedrom ϕ6, ker vrtamo v površino in ne v rob kot pri stranskih deskah. Na koncu imajo 

tako zgornje kot spodnje deske po 4 povrtane luknje globine približno 7,5 mm. 

 

OPIS 5 

V povrtane deske (dimenzij 400 mm x 120 mm) smo vstavili rebraste čepe. Pomagali smo si s 

kladivom. Nato smo na čepe desk (dimenzije 400 mm x 120 mm) dali še povrtane spodnje in 

zgornje deske. Nastalo je ogrodje s stranskimi luknjami premera 30 mm za valje. Skozi te 

luknje smo dali valje. Nekatere luknje smo morali pobrusiti, da pri vrtenju ni bilo trenja. 

 

OPIS 6 

Preden damo zatiče v valje, moramo namestiti elastiko, ki bo imela funkcijo jermena pri 

gonilu. Dolžino elastike lahko izmerimo šele, ko imamo valje nameščene na svojih mestih. 

Prav tako moramo upoštevati prožnost elastike. Ko izmerimo pravo dolžino, konca elastike 

sešijemo. 
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OPIS 7 

V spodnje valje, prevrtane 10 mm od roba, damo zatič dolžine 40 mm ϕ3. V luknjo (20 mm 

od roba) namestimo 60-mm ročico. V luknjo zgornjega valja, prevrtano 30 mm od roba, damo 

vrvico dolžine 100 mm. V luknjo, prevrtano 10 mm od roba, pa damo zatič dolžine 40 mm 

ϕ3. 

 

OPIS 8 

Prevrtan kos lesa (dimenzije 50 mm x ϕ55) namestimo najprej na sredino enega od spodnjih 

valjev. Ko je večji valj nameščen na sredini manjšega valja, s stebrnim vrtalnim strojem in 

svedrom ϕ3 prevrtamo sredino večjega valja dimenzije 50 mm x ϕ55 skupaj z manjšim 

valjem. Nato skozi luknjo obeh delov vstavimo leseno palčko in odrežemo del, ki stoji čez 

večji valj. Lesena palčka ima funkcijo zatiča, in sicer onemogoča vrtenje večjega valja na 

manjšem valju. Nato zadevo razstavimo in ponovimo enak postopek za zgornji valj. 

 

 

4.4 NAVODILA ZA POSTAVITEV IN UPORABO UČNEGA MODELA 
 

Učenci v razredu dobijo sestavne dele dvigala po skupinah glede na njihov problem. Vsaka 

skupina dobi 2 stranski stranici ohišja (400 mm x 120 mm), zgornjo stranico ohišja in spodnjo 

stranico ohišja (170 mm x 120 mm), zgornji in spodnji valj (250 mm x ϕ30), 8 čepov (15 mm 

x ϕ6), 2 zatiča (40 mm x ϕ3), ročico (60 mm x ϕ3), elastiko (40 mm), vrvico (100 mm) in 

nekaj uteži. Nato sestavijo svoja dvigala. 

Dodatni material za posamezne skupine: 

 

1. skupina dobi dodatni elastiki (širine 20 mm in 60 mm) in ugotavlja vpliv širine 

jermena/elastike pri dvigu tovora različnih mas pri enaki hitrosti dviganja. 

2. skupina dobi lesene palčke ϕ3 in spreminja dolžino ročice (120 mm in 180 mm) ter 

ugotavlja, kako vpliva dolžina ročice pri dvigu tovora različne mase pri enaki hitrosti 

dviganja. 

3. skupina dobi brusni papir (zrnatosti P40 in P80) in ju nalepi na valje ter ugotavlja 

vpliv brusnega papirja na dvig tovora različnih mas pri enaki hitrosti dviganja. 

4. skupina dobi večji valj (50 mm x ϕ55) in ugotavlja vpliv premera valja na dvig tovora 

različnih mas, če je ta na spodnjem ali zgornjem delu dvigala. 
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Ko sestavijo dvigala, začnejo z meritvami. Učenci dvigalom dodajajo uteži, dokler je dvigalo 

še funkcionalno. Ko začne elastika podrsavati, pomeni, da so prišli do zgornje meje. Ko 

dosežejo to mejo, prenehajo z dodajanjem uteži in zapišejo rezultate zadnje meritve, pri kateri 

je bilo dvigalo še funkcionalno. Ko končajo meritve z določenim sestavnim delom, razstavijo 

dvigalo, zamenjajo sestavni del z drugim in spet začnejo z novimi meritvami. Vsaka skupina 

si zapisuje svoje meritve in na koncu poročajo rezultate s sklepi ostalim skupinam. 
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5 IZVEDBA TEHNIŠKIH DNI 

 

TD smo izvajali na treh OŠ: OŠ Bogojina, OŠ Fokovci in OŠ I Murska Sobota. TD se 

povezuje s cilji TiT, zato smo temo gonila obravnavali v okviru treh TD (vsak 5 šolskih ur). 

Na OŠ I v Murska Sobota smo temo obravnavali z metodo KP. En teden kasneje smo isto 

temo obravnavali še na drugih dveh šolah (OŠ Bogojina in OŠ Fokovci), in sicer z metodo 

PU. 

 

5.1 KLASIČNO POUČEVANJE 
 

Učno pripravo (Priloga 11.1) smo zasnovali tako, da smo na začetku naredili kratek uvod v 

TD in takoj za tem s pomočjo našega testa preverili predznanje učencev. Sledila je uvodna 

motivacija. Učenci so si ogledali dva posnetka, ki sta prikazovala dva različna stroja, ki 

delujeta na principu gonila. Nato so učenci na mize dobili različne modele gonil, ki so si jih 

ogledali in tudi preskusili njihovo delovanje. Naš namen je bil, da si s pomočjo modelov lažje 

predstavljajo delovanje strojev na posnetkih in ugotovijo podobnosti med modeli in stroji. V 

osrednjem delu je sledila predstavitev gonil na elektronskih prosojnicah (Priloga 11.8). Za 

tem smo si šli ogledat kolesa v šolsko kolesarnico in opazovali vrsto gonila na kolesu. Učenci 

so poimenovali dele in vrsto gonila. V razredu so učenci dobili nekaj vrst jermenov, ki so si 

jih ogledali. Sledil je praktični del TD. Učenci so dobili navodila in material za izdelavo 

svojega modela gonila. Svoje gonilo so na koncu tudi preskusili. Ko so pospravili ves 

preostali material, so dobili učne liste, s pomočjo katerih so utrjevali pridobljeno znanje. V 

zaključnem delu TD so učenci v zvezke narisali skico z legendo, v kateri so bili poimenovani 

deli gonila. Za zaključek TD so učenci še enkrat rešili enak test kot na začetku. 

 

 

5.2 POIZVEDOVALNO UČENJE 
 

Pri učni pripravi za PU (Priloga 11.2) smo podobno kot pri KP začeli s kratkim uvodom v 

TD. Ostale aktivnosti so bile usklajene z modelom učenja 7E. Najprej smo začeli s fazo 

sodelovanja (ang. elicit). Učenci so reševali test, s katerim smo preverili predznanje naše 

eksperimentalne skupine. Nadaljevali smo z drugo fazo – vključitev/izziv (ang. engagement). 

Učenci so se seznanili s primarnim problemom (Priloga 11.8), ki so ga rešili individualno. 
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Rešitve so si zapisali v zvezke. Po pogovoru o najprimernejši rešitvi primarnega problema so 

učenci nadaljevali delo v skupinah in se soočili s sekundarnimi problemi. Sledila je faza 

raziskovanja (exploration). Vsaka skupina je dobila en sekundarni problem in z metodo 635 

iskala rešitve. Pridobivanje idej z metodo 635 se je v razredih izkazalo kot zelo uporabno in je 

med učenci dobro sprejeto. V njej sodeluje 6 udeležencev, ki morajo v 5 minutah oblikovati 

vsak po 3 ideje in jih napisati na list papirja. List papirja z napisanimi idejami podajo 

naslednjemu v skupini (svojemu sosedu) in tako poteka izmenjava. V naslednjih 5 minutah 

sodelujoči dopolnjujejo ideje, zapisane na dobljenem listu. Učenci si liste izmenjujejo toliko 

časa, da v roke znova dobijo svojega. Po končani izmenjavi sledi skupni pregled pridobljenih 

idej in odločitev, katere ideje so najboljše. Mi smo metodo prilagodili glede na naše število 

učencev (3–4 učenci). S pomočjo didaktičnega pripomočka (dvigala), ki so ga morali sestaviti 

učenci sami, so iskali rešitve danih problemov (slika 1). S preizkušanjem in merjenjem so 

prihajali do podatkov, ki so jih kasneje skupaj z rezultati posredovali tudi ostalim skupinam. 

Vsaka skupina je določila po enega učenca, ki je podatke zapisoval, enega učenca, ki je 

podatke predstavil, enega oziroma dva učenca, ki sta preizkušala določene parametre, in 

enega vodjo, ki je nadzoroval delo v skupini. Vloge v skupini so si učenci od enega do 

drugega problema lahko tudi zamenjali. Naloga vodje skupine je bila nadzor nad skupino, da 

so bili vsi eksperimenti pravilno izvedeni, vsi podatki pravilno zapisani in na koncu tako tudi 

predstavljeni. Skrbel je za pripomočke in materiale, potrebne za delo. Po končanem 

preizkušanju in pridobljenih podatkih je vsaka skupina formulirala svojo razlago in 

koncipirala nova znanja. Tej fazi rečemo razlaga (ang. explanation). Fazo, kjer učenci svoje 

ugotovitve sistematično predstavijo širšemu občinstvu (ostalim skupinam), imenujemo faza 

elaboracije (ang. elaboration). Svojo razlago in nova spoznanja so skupine posredovale 

ostalim skupinam. Najprej so predstavili problem, nato so opisali, kako so problem reševali, 

in na koncu, do kakšnih rešitev so prišli. Do te faze se v delo učencev nismo vključevali, 

ampak smo zgolj opazovali in nadzorovali njihovo delo v skupinah. Bili smo zgolj v vlogi 

mentorja in moderatorja. Šele v naslednji fazi, ki se imenuje vrednotenje (ang. evaluation), se 

vključi učitelj, ki po potrebi odpravi morebitna napačna razumevanja v konceptu metode PU. 

Zadnja faza se imenuje razširitev (ang. extend) V tej fazi učenci prenašajo na novo 

pridobljena znanja in spretnosti na podobne primere in situacije. Naš cilj je bil, da bi učenci 

bili zmožni že pridobljeno znanje in izkušnje prenesti na tehnične probleme v svojem okolju, 

jih raziskati in oblikovati ustrezne rešitve ter jih na koncu tudi preveriti. Na koncu tehniškega 

dne so učenci še enkrat reševali enak test kot na začetku, s katerim smo ugotavljali napredek 

znanja po obravnavi teme gonila z metodo PU glede na ugotovljeno predznanje učencev. 
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Slika 1: Učenci pri sestavljanju dvigala. 
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6 IZVEDBA IN ANALIZA TESTIRANJA 

 

PU in KP smo izvajali kot pedagoški eksperiment v razredu, in sicer v okviru TD kot 

odprtega učnega sistema. 

 

6.1 OPIS INSTRUMENTOV 
 

V raziskavi smo za zbiranje podatkov uporabili nestandardiziran test (Priloga 11.3), ki smo ga 

izdelali izključno za namen te raziskave. Rezultati so predstavljeni na osnovi podatkov, 

zbranih s testom. Pri oblikovanju testnih postavk smo izhajali iz operativnih ciljev, zapisanih 

v UN za NIT za 5. razred devetletne OŠ, s tematskega področja gonila (Priloga 11.5). 

Operativne cilje smo nadgradili in razširili ter jih prilagodili obravnavi za obe učni metodi. 

Prav tako smo operativne cilje ovrednotili po revidirani Bloomovi taksonomski lestvici 

(tabela 3). Poleg testa so učenci izpolnili standardiziran vprašalnik »Tehnika in jaz« (Priloga 

11.4), s katerim smo ugotavljali odnos učencev do TiT. 

 

6.1.1 Test 
 

Test je zajemal 20 nalog zaprtega tipa. Pri nalogah so imeli testiranci že vnaprej ponujene 

odgovore in so morali izbrati tistega, ki je najbolj pravilen. Vsaka naloga je bila vredna eno 

točko. Možnih točk je bilo 20. Učenci so za pravilen odgovor oziroma pravilno kombinacijo 

dobili 1 točko, z izjemo 16. in 19. Naloge, kjer učenci za napačni odgovor oziroma 

kombinacijo niso dobili točke. Na voljo za reševanje so imeli 20 minut. Naloge so pokrivale 

večino stopenj po revidirani Bloomovi taksonomski lestvici (tabela 4). 
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Tabela 3: Operativni cilji po revidirani Bloomovi lestvici (C 1–C 7). 
 

Dimenzija 
znanja 

Dimenzija kognitivnih procesov 

Pomniti Razumeti Uporabiti Analizirati Vrednotiti Ustvariti 

Faktografsko 
znanje 

 
 

 
C4 

    

Konceptualno 
znanje 

 
 

 
C1 

 

 
 

 
C3 

  

Proceduralno 
znanje 

 
 

  
C5 

  
C7 

 
C2 

Metakognitivno 
znanje 

 
 

     
C6 

 

 
Tabela 4: Testne naloge (N 1–N 20) po revidirani Bloomovi taksonomski lestvici. 

 

 

 

6.1.2 Vprašalnik »Tehnika in jaz« 
 

Vprašalnik »Tehnika in jaz«. je posledica rekonstruiranih (Pupils Attitudes Toward 

Technology, 1993) (PATT) instrumentov. Prvotni instrument PATT je imel 100 postavk. 

Uporabili so ga v številnih državah po svetu. Gre za potrjen instrument, ki pa ga je zaradi 

jezika in drugih posebnosti (vrsta tehnoloških igrač) potrebno prilagoditi in umestiti v 

regionalni okvir. V belgijski raziskavi so mu priredili ter zmanjšali število postavk. Tako se je 

vprašalnik spremenili v bolj jedrnato, a še vedno zanesljivo in veljavno različico prvotnega 

Dimenzija 
znanja 

Dimenzija kognitivnih procesov 

Pomniti Razumeti Uporabiti Analizirati Vrednotiti Ustvariti 

Faktografsko 
znanje 

 
N4 

 
N2, N3 

    

Konceptualno 
znanje 

 
N1 

 
N11, N13 

 

 
N5, N6, N7, 

N16 

 
N12 

 
 

 

Proceduralno 
znanje 

  
N15 

 
N17 

 
N8,N10, 

N14 

 
N9, N19 

 

Metakognitivno 
znanje 

    
N18 

 
N20 
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vprašalnika PATT za merjenje odnosa do TiT (Keše, 2016). Nestandardizirani vprašalnik, kot 

je naš, je bil pripravljen za delo na tehniških dneh v okviru projekta Chain reaction v šolskem 

letu 2013/14, katerega obseg vprašanj je zmanjšan na 25 (Ardies in ostali, 2013). Test z manj 

postavkami je bolj enostaven za uporabo (literatura). Za potrebe raziskav pri nas ga je priredil, 

prevedel in nadgradil Avsec (2016). Vprašalnik je sestavljen iz dveh delov. Prvi del je 

sestavljen iz 13 vprašanj demografske narave. Učenca sprašujejo po imenu, spolu, starosti, 

razredu, srednji oceni pri TiT, navadah doma in v družini (področje zaposlitve staršev, 

uporaba tehničnih igrač, ali imajo tehnično delavnico, izobrazba sorojencev, želje glede na 

poklic v inženirstvu). Drugi del vprašalnika je sestavljen iz vprašanj zaprtega tipa znotraj 

šestih različnih kategorij, ki jim pripadajo kratice (tabela 1). Na podlagi 5-stopenjske 

Likartove lestvice učenci obkrožijo trditve od 1 do 5, s katero se najbolj strinjajo. 1 pomeni 

»Ne strinjam se« in 5 pomeni »Se strinjam« (Avsec, 2016). Za Likartovo lestvico velja 

izražanje stališč oziroma ocenjevanje strinjanja s sklopom trditev. 

 
 
 
6.2 OPIS VZORCA 
 

Raziskava temelji na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu učencev 5. razredov treh 

slovenskih OŠ v pomurski regiji. Osnovno statistično množico v tej raziskavi predstavljajo 

učenci 5. razredov devetletnih OŠ (tabela 5). 

 

Tabela 5: Datumi izvedbe TD v OŠ.  
 

 Izvedba TD Učenke Učenci Skupaj 

OŠ Bogojina 29. 5. 2017 7 11 18 

OŠ Fokovci 31. 5. 2017 4 0 4 

OŠ I Murska Sobota 22. 5. 2017 8 10 18 

skupaj  19 21 40 

 

Vključene so bile tako mestne kot primestne šole. V raziskavi je sodelovalo 40 učencev 5. 

razredov devetletnih OŠ. Od tega je bilo 19 (47,5 %) učenk in 21 (52,5 %) učencev. 

Povprečna starost učencev je bila 10,37 let. 
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6.3 PILOTNI TEST 
 

Pilotni test (Priloga 11.7) je učinkovita metoda umerjanja meril in tehnik merjenja s študijo za 

razvoj, prilagajanje in preverjanje izvedljivosti tehnik, določanje zanesljivosti meril in 

izračun, kako velik končni vzorec je potreben. S pilotnim testom lahko opazujemo, kako so 

posamezne postavke izvedene, ali obstaja visoka stopnja korelacije, če je kakšno vprašanje 

nestabilno in če učenci razumejo test. Pilotni test smo izvajali 25. 4. 2017 na treh šolah: na 

DOŠ Prosenjakovci, DOŠ Dobrovnik in OŠ Kobilje. Pilotni test je reševalo 43 učencev, od 

tega 21 učenk in 22 učencev. Pilotni test so učenci reševali individualno. Na voljo so imeli 20 

minut. 

  

6.4 UMERJANJE TESTA 
 

Vsebinska veljavnost je bila zagotovljena s strani manjšega ekspertnega panela strokovnjakov 

(treh članov). Zanesljivost smo preverili z retestno metodo. Na podlagi težavnosti testnih 

postavk, ki nam pove, kolikšen delež učencev je posamezno postavko pravilno rešil, smo 

nekatere testne postavke zamenjali ali modificirali. Prav tako smo ugotavljali 

diskriminativnost testnih postavk, ki nam pove, kako se testna postavka razlikuje med 

testiranci glede na tisto lastnost, ki jo test kot celota meri (Avsec, 2012). Glede na te kriterije 

smo naredili naslednje spremembe pri testnih postavkah: 

 

 

10: Skrajšali smo navodilo naloge, saj je bilo predolgo in ga učenci niso razumeli. V navodilo 

smo dodali besedo »zopet«, ki je poenostavila razumljivost navodila. 

14: Na sliko smo dodali še puščice, oznake vrtenja ipd., da smo povečali razumljivost naloge. 

Prav tako smo dele stroja na sliki poimenovali. Poimenovali smo tudi kardansko gred na sliki. 

15: Na sliki smo na enem kolutu s puščico označili smer vrtenja. 

16: Spremenili smo besedilo naloge (skrajšali smo ga in poenostavili) in temu prilagodili tudi 

odgovore. 

19: Označili smo dele stroja na sliki in točkovali nalogo s pol točke za delni odgovor. 
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6.5 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
 

Zbiranje podatkov za statistično obdelavo je potekalo aprila, maja in junija 2017. Preden smo 

začeli s testiranjem, smo se osebno srečali z vodstvi šol in se dogovorili o poteku naše 

raziskave. Najprej smo govorili z ravnatelji šol, ki so nas napotili k učiteljem 5. razreda. 

Nadaljnji dogovori so potekali z učitelji. Sledila je izvedba naše raziskave. Testiranje 

predznanja učencev je potekalo na začetku vsakega TD (učenci so reševali 20-minutni test). 

Doseženo znanje smo testirali takoj po zaključku obravnave teme na koncu TD. Učenci so 

teste reševali individualno z metodo papir-svinčnik. Pri vsakem testiranju je bil v razredu 

prisoten izvajalec. Čez tri tedne smo učence še enkrat testirali z enakim testom (pozni test). 

 

6.6 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 
 

Analiza podatkov je bila izvedena v več stopnjah. Iz baze podatkov smo odstranili statistično 

nedoločljive primere. S pomočjo opisne statistike smo pridobili pregledne lastnosti vzorca. 

Rezultate meritev podajamo z aritmetično sredino x̄ in standardnim odklonom sx. Zanesljivost 

testa je izračunana s intraklasnim koeficientom korelacije IKK (ang. ICC). Zanesljivost 

vprašalnika »Tehnika in jaz« smo merili z metodo notranje konsistence z izračunom 

koeficienta korelacije Cronbach α. 
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7 REZULTATI 

 

Zaradi manjšega vzorca smo zanesljivost rezultatov učencev po času merili z intraklasnim 

koeficientom korelacije, IKK = 0,65 (ang. ICC). Stopnja korelacije je glede na tabelo 6 

opisana kot dobra. Računali smo korelacijo med potestom in poznim testom, med katerima ni 

bilo več nobene aktivnosti (učenja/poučevanja). Testa sta zanesljiva, če so pod enakimi pogoji 

enaki oziroma podobni rezultati. 

 
 
 
Tabela 6: Opis vrednosti IKK glede na koeficient Cicchetti (1994). 
 

IKK stopnja korelacije 
<0,40 slaba – poor 

0,40–0,59 zmerna – fair 
0,60–0,74 dobra – good 
0,75–1,00 odlična – excellent 

 

 

Za potrditev zanesljivosti vprašalnika »Tehnika in jaz« smo uporabili metodo notranje 

konsistence z izračunom koeficienta korelacije Cronbach α. Vprašalnik je zanesljiv, če je 

koeficient Cronbach α > 0,6. Preverjali smo za vsako od šestih kategorij posebej. Dobili smo 

rezultate, ki so prikazani v tabeli 7. 

 

Tabela 7: Vrednost Cronbach α po kategorijah vprašalnika »Tehnika in jaz«. 
 

Kategorija Vrednost Cronbach α 

PTI 0,93 

ZTiT 0,61 

OTiT 0,63 

TiTS 0,89 

KTiT 0,62 

TTiT 0,76 
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7.1 DOSEŽENO ZNANJE 
 
Učenci so na testu lahko dosegli maksimalno število točk 20. Učenci so v povprečju dosegli 

3,98 točk na predtestu in 4,71 točk na potestu. Tabela 8 prikazuje povprečje točk s 

standardnimi odkloni glede na skupino učencev na predtestu in potestu. 

 

Tabela 8: Povprečne dosežene točke eksperimentalne in kontrolne skupine pri predtestu in potestu. 

 

predtest potest 

skupina x̄ sx x̄ sx N 

eksperimentalna (PU) 3,61 1,46 4,18 1,84 22 

kontrolna (KP) 4,42 1,23 5,36 1,12 18 

skupaj 3,98 1,40 4,71 1,65 40 

 
Oznaka x̄ pomeni aritmetično sredino, sx standardni odklon ter N število učencev v 

posamezni skupini. 

 
Levenov test enakosti varianc je pokazal normalno porazdelitev rezultatov, saj je na predtestu 
α = 0,824 > 0,05 in potestu α = 0,061 > 0,05 (ustrezno F = 0,05 in F = 3,78). Sledijo 
parametrični testi. 
 

 
7. 2 UČINEK UČENJA IN VELIKOST UČINKA 
 

Učinek učenja smo izmerili s preizkusom dvojic (ang. paired-samples t-test), t-testom za 

primerjavo aritmetičnih skupin dveh odvisnih merjenj. Rezultati, da je t-test signifikanten (α = 

0,020), so prikazani v tabeli 9. Na osnovi rezultatov lahko povemo, da je generalno viden 

napredek obeh skupin. 

 
 
 

Tabela 9: Rezultati učinka učenja merjena s t-testom. 
 

  x̄ sx sn   t df α 

Potest, predstest 0,74 1,92 0,30 2,43 39 0,020 
 

 

Velikost učinka pouka na sam učni napredek učencev smo merili s Cohenovim d-testom, d = 

0,49 (tabela 10), kar predstavlja zmerni učinek (Cohen, Manion in Morrison, 2007). 
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Tabela 10: Rezultati velikosti učinka učenja merjena s Cohenovim d-testom. 
 
predtest potest 

x̄ 3,98 4,71 

sx 1,40 1,65 

Cohen's d 0,49 
Velikost učinka r 0,24 

 

7.3 RAZLIKE V UČENJU MED EKSPERIMENTALNO IN KONTROLNO 
SKUPINO 
 
Za razlike v učenju med eksperimentalno in kontrolno skupino smo uporabili preizkus skupin 

(ang. tests of between-subjects effects). Razlike smo računali glede na podatke (potest, 

predtest), kjer Δx̄ pomeni razliko aritmetičnih sredin, sx standardni odklon in N število 

učencev. Podatki so predstavljeni v tabeli 11. Računali smo linearno razliko (navadna 

diferenca). Podatke za aritmetično sredino smo vzeli iz tabele 8. 

 

Tabela 11: Rezultati razlik učenja med skupinama. 
 

skupina Δx̄ sx N 

KP 0,94 1,79 18 

PU 0,57 2,05 22 

skupaj 0,74 1,92 40 

 
 
Z Levenovim testom enakosti varianc smo izračunali, da je α = 0,438 > 0,05; F = 0,61. 

Podatki nam povedo, da je porazdelitev vzorca normalna. Sledijo parametrični testi razlik 

med skupinami. 

 
Primerjava rezultatov, gledano na napredke učenja iz predtesta na potest med skupinama KP 

in PU, ni pokazala statistično pomembnih razlik. α = 0,545 > 0,05, kar prikazuje tabela 12. 

Razlik v poučevanju z eno in drugo metodo ni. Obe skupini sta pa napredovali po znanju. 
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Tabela 12: Rezultati parametričnega testa razlik učenja med skupinami. 
 

vir SS df x̄2 F α 

popravljen model 1,402a 1 1,40 0,37 0,545 

prestrezanje 22,65 1 22,65 6,04 0,019 

skupina 1,40 1 1,40 0,37 0,545 

napaka 142,59 38 3,75     

skupaj 165,75 40       

popravljen skupaj 143,99 39       

 

 

7.4 RAZLIKE V UČENJU MED EKSPERIMENTALNO IN 
KONTROLNO SKUPINO GLEDE NA SPOL 
 

Razlik v učenju glede na spol ni. α = 0,684 > 0,05 (tabela 13). Pri obeh skupinah, gledano na 

spol, je zaznan enakomeren napredek učenja. Učni model je primeren tako za učenke kot 

učence. 

 

Tabela 13: Rezultati parametričnega testa razlik v učenju med skupinami glede na spol. 
 

vir SS df x̄2 F α 

popravljen model 0,633a 1 0,63 0,17 0,684 

prestrezanje 21,33 1 21,33 5,66 0,023 

spol 0,633 1 0,63 0,17 0,684 

napaka 143,36 38 3,77     

skupaj 165,75 40       

popravljen skupaj 143,99 39       

 

 

7.5 TRAJNOST ZNANJA 
 

Opažamo upad znanja, merjenega s poznim testom, pri KP, medtem ko je uporabno znanje pri 

PU koristilo učencem, da so novo znanje generirali tudi med rednim poukom (tabela 14). 
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Tabela 14: Rezultati razlik učenja za merjenje trajnosti znanja (pozni test, potest). 
 

skupina Δx̄ sx N 

TP -0,33 0,91 18 

PU 0,80 1,96 22 

skupaj 0,29 1,66 40 

 

Trajnost znanja je statistično večja pri PU, α = 0,03 < 0,05. Prav tako je izračunan učinek 

razlike η2 = 0,12 (tabela 15), ki nam pove, da je trajnost znanja zmerno do močno večja pri PU 

(Cohen, Manion in Morrison, 2007). 

 

Tabela 15: Rezultati parametričnega testa za ugotavljanje trajnosti znanja in učinka razlike. 
 

vir SS df x̄2 F α η2 

popravljen model 12,614a 1 12,614 5,08 0,03 0,12 

prestrezanje 2,11 1 2,11 0,85 0,36 0,02 

skupina 12,61 1 12,61 5,08 0,03 0,12 

napaka 94,33 38 2,48       

skupaj 110,25 40         

popravljen skupaj 106,94 39         

 

7.6 RAZLIKE V UČENJU MED EKSPERIMENTALNO IN KONTROLNO 
SKUPINO GLEDE NA STOPNJO ZNANJA 

 

V podpoglavju so predstavljeni rezultati pojavljanja razlik glede na stopnje znanja po 

revidirani Bloomovi taksonomski lestvici (Priloga 11.6). 

 

Levenov test je pokazal normalno porazdelitev rezultatov, saj je α > 0,05 v vseh primerih. 

Sledijo parametrični testi (tabela 16). 

 

Tabela 16: Rezultati Levenovega testa razlik učenja po stopnjah znanja. 
 

stopnja znanja F df1 df2 α 

pomnjenje 1,46 1 38 0,235 

razumevanje 3,24 1 38 0,080 

uporaba 0,64 1 38 0,430 

analiza 3,41 1 38 0,072 

vrednotenje 0,01 1 38 0,923 

 



 48 

Tabela 17 prikazuje napredek znanja po izvedenem KP in PU. Ugotovimo celo upad znanja 

pri razumevanju (napačne konceptualizacije) pri PU, analizi (PU – pričakovano in KP), 

vrednotenju (PU – pričakovano) ter uporabi (KP – pričakovano). 

 
Tabela 17: Rezultati razlik glede na stopnjo znanja po revidirani Bloomovi lestvici. 
 

stopnja znanja skupina Δx̄ sx N 

pomnjenje KP 0,22 0,31 18 

  PU 0,11 0,46 22 

  skupaj 0,16 0,40 40 

razumevanje KP 0,22 0,17 18 

  PU -0,03 0,26 22 

  skupaj 0,08 0,26 40 

uporaba KP -0,02 0,26 18 

  PU 0,17 0,21 22 

  skupaj 0,09 0,25 40 

analiza KP -0,10 0,27 18 

  PU -0,02 0,17 22 

  skupaj -0,06 0,22 40 

vrednotenje KP 0,07 0,22 18 

  PU -0,12 0,21 22 

  skupaj -0,03 0,24 40 

 

Razlike glede na stopnjo znanja so bile izračunane glede na vrednosti potesta in predtesta po 

posameznih nalogah. Naloge glede na stopnjo znanja po revidirani Bloomovi taksonomski 

lestvici so opredeljene v tabeli 17. 

 

Razlike po kognitivni stopnji znanja se pojavljajo tam, kjer je α < 0,05. V tabeli 18 so te 

stopnje znanja označene krepko. Prav tako je izračunan učinek razlike (η2). Razlike se 

pokažejo pri razumevanju, η2 = 0,248, v korist KP, pri uporabi, η2 = 0,155, v korist PU in pri 

vrednotenju, η2 = 0,173, v korist KP. Raziskava je pokazala, da je učinek velik, η2 > 0,14. 

 

Tabela 18: Rezultati parametričnega testa razlik po stopnjah znanja. 
 

stopnja znanja SS df x̄2 F α η2 

pomnjenje 0,12 1 0,12 0,73 0,398 0,019 

razumevanje 0,64 1 0,64 12,52 0,001 0,248 

uporaba 0,38 1 0,38 6,96 0,012 0,155 

analiza 0,07 1 0,07 1,36 0,251 0,035 

vrednotenje 0,38 1 0,38 7,97 0,008 0,173 
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7.7 RAZLIKE V UČENJU MED EKSPERIMENTALNO IN KONTROLNO 
SKUPINO GLEDE NA ZVRST ZNANJA 

 

V nadaljevanju prikazujemo, ali se pojavljajo razlike med eksperimentalno in kontrolno 

skupino še glede na zvrst znanja po revidirani Bloomovi taksonomski lestvici. 

 
Levenov test je pokazal normalno porazdelitev rezultatov, α > 0,05 (tabela 19). Sledijo 
parametrični testi. 
 

 

Tabela 19: Rezultati Levenovega testa razlik učenja po zvrsti znanja. 
 

zvrst znanja F df1 df2 α 

faktografsko 3,68 1 38 0,064 

konceptualno 0,41 1 38 0,526 

proceduralno 1,15 1 38 0,290 

metakognitivno 0,31 1 38 0,583 

 

 

Tabela 20 prikazuje napredek glede na zvrst znanja po izvedenem KP in PU. Največje razlike 

se pojavljajo pri faktografski in metakognitivni zvrsti znanja, v obeh primerih v korist KP, kar 

je tudi pričakovano. Upad znanja ugotovimo pri proceduralni zvrsti, in sicer pri KP. Upad 

smo zasledili tudi pri metakognitivni zvrsti znanja pri PU. 

 

 

Tabela 20: Rezultati razlik glede na zvrst znanja po revidirani Bloomovi taksonomski lestvici. 
 

zvrst znanja skupina Δx̄ sx N 

faktografsko KP 0,35 0,18 18 

  PU 0,06 0,30 22 

  skupaj 0,19 0,29 40 

konceptualno KP 0,03 0,15 18 

  PU 0,07 0,17 22 

  skupaj 0,05 0,16 40 

proceduralno KP -0,06 0,19 18 

  PU 0,00 0,13 22 

  skupaj -0,03 0,16 40 

metakognitivno KP 0,17 0,34 18 

  PU -0,11 0,31 22 

  skupaj 0,01 0,35 40 

 

 



 50 

 

Razlike glede na kognitivno zvrst znanja se pojavljajo tam, kjer je α < 0,05 (tabela 21, 

označeno krepko). Razlike se pokažejo pri faktografski in metakognitivni zvrsti znanja, in 

sicer v obeh primerih v korist KP. Učinek je pri faktografski zvrsti znanja, η2 = 0,254, in 

metakognitivni zvrsti znanja, η2 = 0,164. 

 

 
Tabela 21: Rezultati parametričnega testa razlik glede na zvrst znanja. 
 

zvrst znanja SS df x̄2 F α η2 

faktografsko 0,84a 1 0,84 12,93 0,001 0,254 

konceptualno 0,02 1 0,02 0,65 0,425 0,017 

proceduralno 0,04 1 0,04 1,43 0,239 0,036 

metakognitivno 0,78 1 0,78 7,45 0,010 0,164 
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7.8 ODNOS DO TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE 
 
 

Odnos do TiT glede na metodo poučevanja je grafično prikazan na sliki 2. Nadpovprečno je 

izkazan odnos pri zavedanju posledic TiT, interesu za TiT, zaznavi TiT, da je bolj primerna za 

fante in težavna za učenje. Učenci nimajo prevelikega odpora do TiT, za kariero na področju 

tehnike in inženirstva pa je še prezgodaj, da bi se razumsko opredelili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Slika 2: Odnos do TiT glede na kontrolno in eksperimentalno skupino, kjer je srednja točka lestvice 2,5. 
 

Razlike med skupinami KP in PU so le v aspiraciji po bodoči karieri v tehniki in inženirstvu 

(PTI), med ostalimi ni statistično značilne razlike. 

 
Odnos do TiT glede na spol je grafično prikazan na sliki 3. Nadpovprečno je izkazana 

zainteresiranost učenk in učencev do TiT, prav tako je nadpovprečno mnenje učencev, da 

moški bolje opravljajo tehnične zadeve od žensk. Oboji se nadpovprečno zavedajo posledic in 

težavnosti TiT. Niti učenci niti učenke nimajo nadpovprečnega odpora do TiT, čeprav vidimo, 

da imajo učenke nekoliko višji odpor od učencev. Za kariero na področju tehnike in 

inženirstva je še prezgodaj, da bi se razumsko opredelili, čeprav so učenci bolj željni 

šolanja/poklica na področju tehnike in inženirstva, kar pokažejo malenkost nadpovprečni 

rezultat kategorije (PTI). 
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Slika 3: Odnos do TiT glede na spol, kjer je srednja točka lestvice 2,5. 

 
Glede na spol je razlika le v percepciji, da moški bolje opravljajo tehnične zadeve od žensk 

(TiTS). 

 
 

7.8.1 Napovedna veljavnost odnosa do tehnike in tehnologije za učinke učenja 
 

Napovedno vrednost smo računali z večstransko regresijo in pri večini kategorij nismo dobili 

statistično značilnih učinkov (tabela 22). Le kategorija KTiT (zavedanje posledic tehnike in 

tehnologije) ima napovedno veljavnost. Tisti učenci, ki se zavedajo posledic TiT, so bili 

uspešnejši pri učenju. β = 0,44, t = 2,44, α = 0,020 < 0,05, kar pomeni, da je učinek velik. 

 

Tabela 22: Rezultati napovedne veljavnosti odnosa do TiT za učinke učenja. 
 

  nestandardizirani koeficienti 
standardizirani 

koeficient     

model B sn  β t α 

konstanta -2,96 3,11   -0,95 0,349 

PTI -0,36 0,31 -0,25 -1,17 0,249 

ZTiT -0,12 0,57 -0,05 -0,20 0,839 

OTiT -0,42 0,44 -0,20 -0,94 0,354 

TiTS -0,06 0,20 -0,05 -0,31 0,762 

KTiT 1,08 0,44 0,44 2,44 0,020 

TiTT 0,54 0,37 0,23 1,44 0,160 
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Analizirali smo tudi vplive kovariant (domače okolje) na učencev odnos do TiT (tabela 23– 
26). 
 
Tabela 23: Rezultati vpliva ozadja učencev na odnos do TiT (večstranska regresija) – vpliv na PTI. 
 

  nestandardizirani koeficienti 
standardizirani 

koeficient     

model B sn  β t α 

konstanta 1,29 0,43   3,04 0,005 

V1 0,30 0,10 0,36 2,88 0,007 
V2 -0,06 0,25 -0,03 -0,23 0,821 

V3 -0,09 0,34 -0,03 -0,28 0,783 

V4 -0,04 0,30 -0,02 -0,13 0,897 

V5 0,69 0,41 0,21 1,68 0,104 

V6 1,70 0,38 0,57 4,55 0,000 

V7 0,81 0,34 0,26 2,41 0,022 
V8 -0,19 0,28 -0,07 -0,67 0,511 

 
 
V1: Očetova služba v tehniki/inženirstvu pozitivno navdušuje učence za njihovo usmerjenost 
v tehniko in inženirstvo. β = 0,36, t = 2,88, α = 0,007. 
 
V6: Tisti, ki razmišljajo o poklicu v tehniki, se jasno vidijo v tem poklicu. β = 0,57,  
t = 4,55, α = 0,000. 
 
V7: Tisti, ki imajo brate v tehniških poklicih, si tudi sami želijo poklica na tem področju. β = 
0,26, t = 2,41, α = 0,022. 
 

 
Tabela 24: Rezultati ZTiT. 

 

 

V2: Če so mame zaposlene v tehniških poklicih, se otroci bolj zanimajo za vsebine tehnike in 

tehnologije. β = 0,39, t = 2.57, α = 0,015. 

V6: Tisti, ki razmišljajo o tehniških poklicih, so tudi bolj zainteresirani za vsebine TiT. β = 

0.46, t = 3.30, α = 0.002. 

  nestandardizirani koeficienti 
standardizirani 

koeficient     

model B sn  β t α 
konstanta 2,30 0,27   8,43 0,000 

V1 0,07 0,07 0,15 1,06 0,298 
V2 0,42 0,16 0,39 2,57 0,015 
V3 -0,26 0,22 -0,16 -1,22 0,232 
V4 0,30 0,20 0,20 1,54 0,133 
V5 -0,18 0,26 -0,09 -0,66 0,511 
V6 0,80 0,24 0,46 3,30 0,002 
V7 0,52 0,22 0,29 2,38 0,024 
V8 0,38 0,18 0,25 2,09 0,045 
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V7: Vpliv bratov in sester v tehniških šolah ali poklicih pozitivno vpliva na interese. β = 0.29, 

t = 2.38, α = 0.024. 

V8: Šolske in izvenšolske tehniške dejavnosti pozivno vplivajo na interese. β = 0.25, t = 2.09, 

α = 0.045. 

 

Tabela 25: Rezultati TiTS. 
 

  nestandardizirani koeficienti 
standardizirani 

koeficient     

model B sn  β t α 
konstanta 2,49 0,71   3,50 0,001 

V1 -0,25 0,17 -0,26 -1,43 0,164 
V2 0,61 0,43 0,29 1,44 0,160 
V3 0,14 0,56 0,04 0,24 0,811 
V4 0,28 0,51 0,09 0,55 0,586 
V5 -0,16 0,69 -0,04 -0,23 0,822 
V6 1,21 0,63 0,36 1,93 0,063 

V7 1,21 0,57 0,34 2,15 0,039 
V8 0,00 0,48 0,00 -0,01 0,991 

 

 

V7: Tisti, ki imajo brate in sestre na tehniškem področju, menijo, da sta tehnika in inženirstvo 

primernejša za moške. β = 0.34, t = 2.15, α = 0.039. 

 
Tabela 26: Rezultati KTiT. 
 

  nestandardizirani koeficienti 
standardizirani 

koeficient     

model B sn  β t α 

konstanta 3,10 0,35   8,94 0,000 

V1 -0,06 0,09 -0,13 -0,75 0,456 

V2 0,27 0,21 0,24 1,29 0,207 

V3 0,74 0,27 0,44 2,70 0,011 

V4 -0,10 0,25 -0,06 -0,40 0,693 

V5 -0,38 0,33 -0,20 -1,15 0,261 

V6 0,40 0,31 0,23 1,31 0,199 

V7 0,18 0,28 0,10 0,67 0,508 

V8 0,35 0,23 0,23 1,52 0,140 

 

V3: Tisti, ki imajo doma razne tehnične zbirke, se tudi močno zavedajo posledic tehnike in 

tehnologije. β = 0.44, t = 2.70, α = 0.011. 

 
Pri kategorijah OTiT in TTiT ni bilo vpliva (V 1–V 8). 
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Pri analizi odnosa do TiT moramo izpostaviti dejstvo, da naš vzorec predstavljajo učenci 

razredne stopnje OŠ, natančneje učenci 5. razredov, in še vsi nimajo razvite percepcije do 

TiT, kar je potrebno upoštevati pri razlagi rezultatov. 
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8 DISKUSIJA 

 

V tem poglavju je predstavljeno, v kolikšni meri smo odgovorili na raziskovalna vprašanja 

(RV 1–RV 5) in posamezne objektne cilje (C 1–C 4) iz prvega poglavja. 

 

RV 1: Ali je PU primerno za poučevanje vsebin TiT na razredni stopnji (gonila) in če je, v 

kakšen obsegu? 

 

Največkrat uporabljena metoda induktivnega učenja pri učencih razredne stopnje pri pouku 

NIT je učenje z raziskovanjem, ki poteka po ustaljenih fazah. Učenje z raziskovanjem je 

priporočljiva učna metoda, saj je zapisana tudi v UN za NIT. Uporabe metode PU pri 

vsebinah tehnike in tehnologije na razredni stopnji v slovenskem šolskem sistemu še nismo 

zasledili, zato smo morali najprej izbrati obliko PU. Za našo starostno skupino vzorca smo 

izbrali strukturirano PU, pri katerem učenci poznajo problem in pot do rešitve problema. Za 

PU je značilno, da so učenci v ospredju dejavnosti. Aktivnosti PU smo uskladili z modelom 

7E, ki smo ga izvajali v linearnih korakih, zato je bilo za izvedbo potrebnih več šolskih ur. Za 

nas je bilo najprimernejše, da smo PU izvajali v sklopu TD. Metodo PU lahko uporabimo tudi 

za urjenje in ponavljanje učne snovi. V našem primeru so bili učenci na začetku zadržani, kar 

je pokazatelj, da je metoda PU za njih nekaj novega. Zadeva se je spremenila, ko smo učence 

razdelili v skupine. Učenci so se razveselili, ko so na mizo dobili sestavne dele dvigala, da so 

lahko sestavljali učni model. Učenci so proti koncu TD, ko so zapisovali ugotovitve in 

zaključne sklepne misli, bili že precej nemotivirani za delo. Posledica tega so bile površne ali 

napačne predstavitve njihovih ugotovitev ostalim skupinam. Eden izmed razlogov za napačna 

razumevanja je lahko v izbiri oblike PU. Mogoče bi za učence, ki so se prvič srečali s PU, 

bilo primernejše potrjevalno PU, kjer bi poleg problema in poti bili znani še rezultati. Naša 

raziskava je pokazala, da je PU učenje primerno z vidika praktičnega dela. Glede na 

kognitivno stopnjo znanja po revidirani Bloomovi taksonomski lestvici je v prid PU z velikim 

učinkom izstopalo uporabno znanje, kar je tudi logično. Povzamemo lahko, da je PU 

primerno za poučevanje naravoslovno-tehniških vsebin ob izbiri prave oblike, ki ni preveč 

zahtevna za učence, ki še nimajo dovolj razvitih metakognitivnih veščin uravnavanja znanja. 

Izvedba PU v okviru TD se je izkazala kot učinkovita, saj smo lahko časovno zaključili z 

obravnavo vsebine tako, kot smo si zamislili v učni pripravi. 
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RV 2: Kakšna je učinkovitost KP in PU na primeru vsebin TiT? 

 

Primerjava rezultatov, gledano na napredke učenja od predtesta do potesta, med skupinama 

KP in PU ni pokazala statistično pomembnih razlik, α = 0,545 > 0,05. V obeh skupinah je bil 

učinek poučevanja z eno in drugo metodo neznačilen. Obe skupini sta napredovali glede na 

znanje, nobena skupina pa ni statistično pomembno izstopala glede na napredek. Rezultati so 

pokazatelj uspešnosti obeh metod poučevanja. Primerjava rezultatov, gledano na trajnost 

znanja od potesta do poznega testa, nam pove, da je trajnost znanja zmerno do močno večja 

pri PU. Skrtova (2015) v svojem magistrskem delu zavrača hipotezo, da je učenje s 

poizvedovanjem učinkovitejše od KP. 

 

 

RV 3: Ali v dosežkih učencev za posamezni pristop poučevanja izstopajo specifične 

taksonomske stopnje po revidirani Bloomovi taksonomski lestvici in če da, katere? 

 

Razlike so signifikantne pri razumevanju, η2 = 0,248, v korist KP, uporabi, η2 = 0,155, v 

korist PU in vrednotenju, η2 = 0,173, v korist KP. Raziskava je pokazala, da je učinek velik, 

η2 > 0,14. Šinigojeva (2015) ugotavlja, da se razlike pojavljajo na stopnji pomnjenja v korist 

KP in stopnji analize v korist induktivne metode učenja (učenjem z odkrivanjem). 

 

RV 4: Ali obstajajo razlike med spoloma pri učencih pri enem ali drugem pristopu 

poučevanja oziroma učenja in kakšne so? 

 

Razlik glede na pristop poučevanja po spolu ni, α = 0,684 > 0,05, ne pri napredku v učenju, 

kar pomeni, da so oboji enako napredovali, kot tudi ne glede na stopnjo in zvrst znanja po 

revidirani Bloomovi taksonomski lestvici. Glede na dobljene rezultate lahko zaključimo, da 

sta tako KP kot PU primerni učni metodi za poučevanje heterogenih skupin glede na spol. 

Podobne rezultate lahko zasledimo pri Šinigojevi (2015). Jensterlejeva (2017) ugotavlja, da je 

metoda PU na tehniško ustvarjalnost učinkovala pozitivno, vendar je imela večji učinek na 

učence kot na učenke. 
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RV 5: Kakšen je odnos učencev do TiT? 

 

Cilj smo realizirali v podpoglavju 7. poglavja Odnos do tehnike in tehnologije. Z 

vprašalnikom »Tehnika in jaz« smo ugotovili odnos učencev do TiT. Generalno gledano v 

odnosu učencev do TiT med eksperimentalno in kontrolno skupino prihaja do minimalnih 

razlik. Na podlagi tega lahko povemo, da je splošen odnos učencev do TiT povprečen, kar je 

primerljivo z raziskavama Keše (2016) in Jensterle (2017). Najboljši rezultat se je pokazal v 

aspiraciji po bodoči karieri v tehniki in inženirstvu (PTI). Učenci, ki so temo obravnavali z 

metodo PU, so bolj zagnani za TiT. Prav tako smo generalno gledano dobili podobne rezultate 

v odnosu do TiT glede na spol. Rezultat je izstopal le v percepciji, da moški bolje opravljajo 

tehnične zadeve od žensk (TiTS). Napovedna veljavnost odnosa do TiT nam napove, kako 

bodo napredovali učenci pri učenju naravoslovno-tehniških vsebin (gonila). Konsekvenca se 

je pokazala kot močna pri tistih učencih, ki se zavedajo posledic TiT, saj so bili uspešnejši pri 

učenju (KTiT). Če pogledamo razlike, ki se pojavljajo glede na posamezne kategorije odnosa 

do TiT, ugotovimo naslednje: 

 

PTI (želja po šolanju/poklicu v tehniki in inženirstvu) 

Očetova služba v tehniki/inženirstvu pozitivno navdušuje učence za njihovo usmerjenost v 

tehniko in inženirstvo. Tisti, ki razmišljajo o poklicu v tehniki, se jasno vidijo v tem poklicu. 

Tisti, ki imajo brate v tehniških poklicih, si tudi sami želijo poklica na tem področju. 

 

ZTiT (zainteresiranost za TiT) 

Če so mame zaposlene v tehniških poklicih, se otroci bolj zanimajo za tehniko. Tisti, ki 

razmišljajo o tehniških poklicih, so tudi bolj zainteresirani za vsebine TiT. Vpliv bratov in 

sester v tehniških šolah ali poklicih pozitivno vpliva na interese. Šolske in izvenšolske 

tehniške dejavnosti pozivno vplivajo na interese. 

 

TiTS (TiT in spol) 

Tisti, ki imajo brate in sestre na tehniškem področju, menijo, da sta tehnika in inženirstvo bolj 

primerna za moške. 

 

KTiT (zavedanje pomembnosti TiT) 

Tisti, ki imajo doma razne tehnične zbirke, se močno zavedajo posledic tehnike in 

tehnologije. 
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Pri kategorijah OTiT in TTiT ni bilo vpliva (V 1–V 8). 
 

Pri odnosu do TiT moramo izpostaviti dejstvo, da naš vzorec predstavljajo učenci razredne 

stopnje in še vsi nimajo razvite percepcije do TiT, kar vpliva na rezultate. 

 

C 1: Opisati pojme, kot so aktivni pouk, PU in odnos do TiT. 

 

V 2. poglavju smo predstavili pojem aktivni pouk. V podpoglavju je opisan pojem induktivne 

metode učenja. V nadaljevanju so predstavljene vrste induktivnih metod učenja in njihove 

značilnosti, med katere spada tudi PU. Na koncu poglavja smo podrobneje opisali metodo PU, 

ki smo jo izvajali v okviru TD v OŠ. V poglavju Odnos do tehnike in tehnologije je opisan 

pojem odnos do TiT, v poglavju Rezultati in podpoglavju Odnos do tehnike in tehnologije pa 

so prikazani še rezultati merjenja odnosa učencev do TiT. 

 

C 2: Načrtovati in izdelati učni model (dvigalo) za primer izvedbe PU. 

 

V 4. poglavju smo predstavili načrtovanje in izdelavo učnega modela za primer izvedbe PU 

na TD. V podpoglavjih smo predstavili učni model, nadaljevali smo z načrtovanjem, sledil je 

tehnološki opis izdelave in na koncu še postavitev in delovanje učnega modela. Cilj smo 

uresničili, ko smo končali z izdelavo dvigal. 

 

C 3: Izvesti TD dveh različnih modelov poučevanj: KP in PU. 

 

V 5. poglavju je predstavljena izvedba TD. Predstavljene so OŠ, v katerih smo izvajali TD, in 

razdelitev učencev na eksperimentalno in kontrolno skupino glede na metodo poučevanja, s 

katero jim je bila snov predstavljena. V podpoglavjih sta opisa poteka učne ure z eno in drugo 

metodo poučevanja. 

 

C 4: Kritično analizirati in ovrednoti model PU. 

 

V podpoglavju 2.2 smo definirali, kaj je PU. Zapisali smo nekaj definicij PU. Nadaljevali smo 

z značilnostmi PU. Opisali smo vlogo učenca in učitelja glede na aktivnost v samem pristopu. 

Glede na učenčeve sposobnosti samousmerjanja, poudarek na učenje, učiteljevo vpletenost in 

obseg učenja smo opisali različne oblik PU. Omenili smo zgodovino PU in nekaj avtorjev, ki 
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govorijo o razvoju PU. Na koncu smo še omenili model učenja 7E, ki ga usklajujemo s PU. 

Metodo PU smo obravnavali na razredni stopnji OŠ, zato smo se odločili za sestavljanje 

učnega modela in ne izdelavo. Drugi razlog je časovni okvir, ki smo ga imeli v sklopu TD (5 

šolskih ur). Pri zasnovi učnega modela smo morali paziti, da bo uporaben (da bomo lahko 

merili tisto, kar želimo), zato je bilo pomembno, da smo izbrali pravo velikost učnega modela. 

Učni model smo morali tudi preizkusiti. Pri preizkušanju je bil poudarek na podrsavanju 

elastike. Da smo lahko preverili maksimalno obremenitev, pri kateri elastika še ne podrsava, 

smo morali vajo ponoviti večkrat. Čeprav smo delali vsa 4 dvigala na enak način, je bilo 

potrebno vsako dvigalo preizkusiti posebej. Če ne bi naredili preizkusov dvigal, obstaja 

možnost, da bi učenci prišli do napačnih ugotovitev. V manjših razredih bi lahko učne modele 

razdelili med posameznike, ampak bi s tem izgubili enake pogoje obravnave PU. Učenci so 

spreminjali naslednje parametre: 

 

- Spreminjanje dolžine ročice pri dvigovanju bremena z različno maso pri enaki hitrosti 

dviganja. 

- Spreminjanje hrapavosti valjev (brusni papir) dvigala pri dvigovanju bremena z 

različno maso pri enaki hitrosti dviganja. 

- Spreminjanje širine jermena pri dvigovanju bremena z različno maso pri enaki hitrosti 

dviganja. 

- Spreminjanje velikosti jermenic pri dvigovanju bremena z enako maso. 

 

 

Glede na dobljene rezultate, je model PU primernejši za predmetno kot za razredno stopnjo 

OŠ. Problem je nastal pri merjenju učinkov učenja. Merjenje učinka učenja je bilo 

problematično zaradi težavnosti testa, s katerim smo merili predznanje, doseženo znanje in 

trajnost znanja. Za uporabo testa na razredni stopnji bi morali zmanjšati težavnost testnih 

postavk. Druga možnost uporabe našega testa je uporaba pri učencih 6. in 7. razreda. 
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9 ZAKLJUČEK 

 

Namen našega dela je bil ugotoviti učinkovitost PU ob upoštevanju predispozicije odnosa 

učencev do TiT v 5. razredu in ga primerjati s KP vsebin TiT znotraj predmeta NIT ter 

raziskati, če se pri uporabi metode PU pri poučevanju pojavljajo razlike med spoloma. Na 

podlagi naše raziskave lahko zaključimo, da sta obe metodi poučevanja uspešni, saj so učenci 

tako eksperimentalne kot kontrolne skupine napredovali v znanju, nobena skupina pa ni po 

napredku statistično pomembno izstopala. Prva težava se pojavi, ker je nekaterim učencem v 

raziskavi področje TiT predstavljeno nezadostno in si še ne morejo ustvariti pravega odnosa 

do TiT. Analiza rezultatov testa ni pokazala razlik med spoloma. Na podlagi teh rezultatov 

ugotavljamo, da je metoda PU ustrezna za poučevanje heterogenih skupin glede na spol. 

Glede na stopnjo znanja po revidirani Bloomovi lestvici je pri razumevanju in vrednotenju 

izstopala kontrolna skupina. Eksperimentalna skupina je dosegla več znanja na stopnji 

uporabe. Pri ostalih stopnjah ni bilo očitnih razlik med skupinama. Ena izmed pomanjkljivosti 

PU je, da moramo po obravnavi vsebin izmeriti tudi vse heterogene učne dosežke in zato 

rabimo zanesljive in veljavne instrumente, ki pa jih primanjkuje. Pri interpretaciji rezultatov 

ne smemo posploševati na splošno, ampak moramo upoštevati velikost vzorca. Z večjim 

vzorcem bi verjetno dobili realnejšo sliko kot sedaj, čeprav tudi rezultati naše raziskave glede 

na velikost vzorca niso slabi. Metoda PU se je pokazala kot učinkovita že z vzorcem učencev 

predmetne stopnje OŠ. Mi smo jo uspešno transformirali s predmetne stopnje na razredno 

stopnjo. Metoda je potekala kot strukturirana oblika PU, kar je sigurno eden izmed razlogov, 

da so nekatere skupine prišle do napačnih razumevanj. Vsekakor je pomembno poudariti, da 

takega načina dela pri pouku učenci še niso prakticirali v artikulirani obliki in metodi. Po 

drugi strani se je ta, do sedaj še neprakticirana, induktivna oblika poučevanja izkazala kot 

pozitivna, saj so učenci dosegli približno enak napredek kot pri deduktivni obliki poučevanja, 

čeprav je bila učiteljeva vloga veliko manjša kot pri slednjem. Izpostaviti moramo, da so bili 

učenci eksperimentalne skupine na začetku veliko bolj motivirani za delo kot učenci 

kontrolne skupine. Pri nekaj učencih je bilo opaziti, da niso vajeni samostojnega dela v 

razredu in zanje manj pomoči za delo s strani učitelja ni bilo dovolj motivacijske. Tiste 

učence smo morali dodatno motivirati in jim dati kakšen nasvet. Ugotovitve ključno 

doprinesejo k vsebinski pripravi PU bodisi učiteljev razrednega pouka ali morebitnih 

raziskovalcev. Če bi se PU izkazalo kot učinkovit učni pristop, bi ga lahko predlagali kot 



 62 

učno metodo v kurikulum, zlasti vsebin TiT, s katero dosežemo, da učenci opustijo napačne 

predstave ali pojmovanja in jih nadomestijo z novimi, ki so bližje znanstvenim resnicam. 
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11 PRILOGE 

11.1 Učna priprava – klasično poučevanje 
 

UČNA PRIPRAVA  
 
Študent 
 

Pavel Zakal 

Mentor doc. dr. Stanislav Avsec   
Šola Pedagoška fakulteta 
Datum:  Razred: 5. Ura: 8.00–13.00 

Učna tema: sile in gibanja Učna enota: naprave in stroji 
Operativni cilji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standardi  
znanja 

Izobraževalni: 
Učenec: 
C1: opiše model dvigala in poimenuje posamezne dele ter našteje materiale. 
C2: sestavi napravo z jermenskim gonilom. 
C3: dokaže, da jermen prenaša gibanje, lahko pa tudi breme. 
C4: spozna prestavno razmerje. 
C5: spozna odvisnosti ene spremenljivke od druge. 
C6: nariše skico svojega modela in opiše njegovo delovanje. 
C7: razširi možnosti uporabe jermenskega gonila. 
C8: razvija osebne in medosebne veščine (sodelovanja, raziskovanja …). 
 
Vzgojni: 
Učenec: 
C1: se navaja na samostojno delo in delo v skupinah. 
C2: se navaja na sodelovanje in poročanje. 
C3: razvija ustrezen odnos do materiala, orodja in izdelkov. 
 
Psihomotorični: 
Učenec: 
C1: ob sestavljanju, razstavljanju, vstavljanju ročic in natikanju gumic za jermen razvija 
koordinacijo oči, rok in prstov ter pridobiva ročne spretnosti in delovne navade. 
Učenec: 
S1: zna sestaviti model jermenskega gonila in pojasniti njegovo delovanje. 
S2: zna našteti možnosti uporabe jermenskega gonila in predlagati izboljšave naprave. 
Opomba: Minimalni standardi znanja so označeni s poudarjenim tiskom. 

Tip ure Obravnava nove snovi. 
Učne metode Pogovora, razlage, demonstracije, lastne aktivnosti, reševanja problemov. 
Učne oblike Frontalna, skupinska, individualna. 
Pripomočki Modeli jermenskega gonila, jermeni, zamaški, karton, elastike, risalni žebljički, deli 

lesene palice, PPT. 
Predznanje Učenci: 

Igrače, s katerimi se igrate, poganja vztrajnik, vzmet ali elektromotor.  
Ključni pojmi Pogonski del, elektromotor, delovni del, orodje, prenosni del, gonilo, gred (pogonska, 

gnana), jermenica (pogonska gnana), jermen, prestavno razmerje. 
Viri in 
literatura 

• Mežnar, P., Slevec, M., Štucin, A. (2016). Radovednih pet: d-učbenik za 

naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett, d. o. 

o. 

•  Mežnar, P., Slevec, M., Štucin, A. (2016). Radovednih pet: d-samostojni delovni 

zvezek za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus 

Klett, d. o. o. 

• Naravoslovje in tehnika. (2011). Program osnovna šola. Učni načrt. Ljubljana: 
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Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 

• Krnel, D., Bajd, B. in drugi, (2009). Od mravlje do Sonca 2: učbenik za 

naravoslovje in tehniko za 5. razred osnovne šole. Ljubljana: Modrijan. 

• Krnel, D., Bajd, B. in drugi, (2009). Od mravlje do Sonca 2: delovni zvezek za  

naravoslovje in tehniko za 5. razred osnovne šole. Ljubljana: Modrijan. 

• Krnel, D., Bajd, B. in drugi, (2009). Od mravlje do Sonca 2: priročnik za učitelje 

za  naravoslovje in tehniko za 5. razred osnovne šole. Ljubljana: Modrijan. 

• Kolman, A. in drugi, (2007). Naravoslovje in tehnika 5: učbenik za 5. razred 

osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett, d. o. o. 

• Kolman, A. in drugi, (2007). Naravoslovje in tehnika 5: delovni zvezek za 5. 

razred osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett, d. o. o. 

• Kolman, A. in drugi, (2004). Naravoslovje in tehnika 5: učbenik za 5. razred 

devetletne osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett, d. o. o. 

• Kolman, A. in drugi, (2004). Naravoslovje in tehnika 5: delovni zvezek za 5. 

razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett, d. o. o. 

• Krožna žaga [online]. 2012. www.youtube.com [2. mar. 2017; 9:14]. Dostopno 

na spletnem naslovu: <http://www.youtube.com/watch?v=TvJEh2K4OsM>. 

• Cepilnik drv [online]. 2012. www.youtube.com [2. mar. 2017; 9:17]. Dostopno 

na spletnem naslovu: <http://www.youtube.com/watch?v=GiT3WFPlyLY>. 

• Tekaška steza [online]. [s. d.] www.google.si [2. mar. 2017; 9:20]. Dostopno na 

spletnem naslovu: <http://url.sio.si/uzt>. 

• Krožna žaga [online]. [s. d.] www.google.si [2. mar. 2017; 9:23]. Dostopno na 

spletnem naslovu: <http://url.sio.si/uzu>. 

• Jermenice [online]. [s. d.] www.google.si [2. mar. 2017; 9:23]. Dostopno na 

spletnem naslovu: <http://url.sio.si/uzv>. 

• Jermen [online]. [s. d.] www.google.si [2. mar. 2017; 9:23]. Dostopno na 

spletnem naslovu: <http://url.sio.si/uzw>. 

• Kolo z motorjem [online]. [s. d.] www.google.si [4. apr. 2017; 9:25]. Dostopno 

na spletnem naslovu: <http://url.sio.si/uzx>. 

• Mlin za grozdje [online]. [s. d.] www.google.si [2. mar. 2017; 9:26]. Dostopno 
na spletnem naslovu: <http://url.sio.si/xzN>. 

• Tekoči trak - blagajna [online]. [s. d.] www.google.si [2. mar. 2017; 9:28]. 
Dostopno na spletnem naslovu: <http://url.sio.si/uzz>. 

• Obračalnik sena [online]. [s. d.] www.google.si [2. mar. 2017; 9:30]. Dostopno 
na spletnem naslovu: <http://url.sio.si/uz2>. 

• Zobati jermen [online]. [s. d.] www.google.si [2. mar. 2017; 9:32]. Dostopno na 
spletnem naslovu: <http://url.sio.si/uz3>. 

• Tekoči trak [online]. [s. d.] www.google.si [2. mar. 2017; 9:45]. Dostopno na 
spletnem naslovu: <http://url.sio.si/uz4>. 

• Pralni stroj [online]. [s. d.] www.google.si [2. mar. 2017; 9:50]. Dostopno na 
spletnem naslovu: <http://url.sio.si/uz5>. 

Opombe • Dva zamaška različnih velikosti nista primerna za model jermenskega gonila. 
Model ni deloval (funkcionalnost = 0). 

• Pri majhnih zamaških ni prostora za pogonsko ročico. 

• Sekundno lepilo ne zlepi lesa na plastiko v zamašku. 
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• Lahko se pojavi problem z ročico – začne izpadati z žebljička. 

 
 
 

POTEK UČNE URE 
Dejavnosti učitelja 

Dejavnosti učencev 
 
UVODNI DEL in PISANJE TESTA (20 min + 20 min): 
 
Učence pozdravim in naredim kratek uvod v tehniški dan. Predstavim temo današnjega dne in na kratko 

razložim načrt dela. Pogovarjali se bomo o gonilih. Na koncu boste na podlagi  navodil izdelali tudi svoj primer 

jermenskega gonila in narisali skico tega gonila. Spoznali boste še druge vrste gonil. Spoznali boste, kje v 

vsakdanjem življenju se srečujemo z gonili. 

 

Preden boste začeli z vašimi aktivnostmi, sledi kratki test, s katerim bom preveril vaše predznanje. Test rešujete 

individualno. Pri testu obkrožujete pravilne odgovore ali kombinacije odgovor. Vsaka naloga je vredna 1 točko. 

Pri 16. in 19. nalogi se upoštevata tudi delna odgovora. Za reševanje testa imate na voljo 20 minut. 

 
 
UVODNA MOTIVACIJA (15 min) 
 

Verjamem, da je že vsak bil v trgovini. Kaj mislite, kako deluje tekoči trak pri blagajni v trgovini? 

Učenci si pogledajo dva videoposnetka iz Youtuba. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=TvJEh2K4OsM 
http://www.youtube.com/watch?v=GiT3WFPlyLY 
 
Prvi posnetek prikazuje prenos vrtenja s pogonske jermenice na gnano jermenico in posledično delovanje žage 

cirkularke. Drugi posnetek prikazuje svedrasti cepilnik za drva. Na posnetku se vidi, kako jermensko gonilo 

prenaša vrtenje s pogonskega dela na gnani del. 

 

Delo v skupini. Učencem na mize razdelim različne modele jermenskih gonil. Podrobno si ogledajo, kar so 
dobili. Učenci preizkusijo delovanje vsakega modela, ki so ga dobili. Naloga učencev je, da na podlagi 
videoposnetkov in modelov, ki so jih dobili, ugotovijo podobnost med modeli in strojema, ki sta bila prikazana 
na videoposnetkih. 
 
 
Cilj prikaza videoposnetka je ugotovitev učencev, da modeli, ki jih imajo v rokah, ponazarjajo del stroja, ki so 
ga videli na videoposnetkih, in temu se reče gonilo. 
 
OSREDNJI DEL (115 min) 
 
USVAJANJE (85 min) 
 
Predstavitev na elektronskih prosojnicah (Priloga 11.8). Predvideni čas je 25 minut. 
 
Kaj so gonila? 

Kaj je naloga gonil? 

Katere vrste gonil še poznamo? 

 
Pri vrstah gonil gremo pogledat kolo v kolesarnico. Učenci si pogledajo gonilo na kolesu in ga uvrstijo med 
verižna gonila. Prav tako poimenujejo in pokažejo dele gonila: pogonski del, veriga, gnani del … (15 min). 
 
Kakšna je sestava strojev, vozil, naprav? 

Katere dele jermenskega gonila poznamo? 

 
Učenci dobijo v pogled 3 različne jermene. Pogledajo si jih in jih primerjajo med seboj. 
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Katere primere jermenskih gonil poznate iz vsakdanjega življenja? 

 
Moj cilj je, da učenci dobijo odgovor na prejšnja vprašanja. 
 
Izdelava modela jermenskega gonila iz različnih materialov. Individualno delo vsakega učenca. Spodbujam 
pomoč učencev pri izdelavi sošolcem, če so ti manj spretnejši. 
 
Demonstracija modela jermenskega gonila. 
 
Kaj potrebujete za izdelavo? Čas izdelave je 25 minut. 
 
- Kos kartona (ogrodje). 
- Dva zamaška različne barve (jermenici). 
- Dva risalna žebljička (gredi). 
- Primerno elastiko (jermen). 
- Kos lesa (pogonska ročica). 
 
Natančna navodila. Predvideni čas je 5 minut. 
 
Najprej vzamete kos kartona. Nato vzamete elastiko in jo položite na karton. Elastike so različnih dolžin, zato je 

potrebno izmeriti približno razdaljo na kartonu, kamor boste zapičili risalna žebljička. Nato zapičite risalna 

žebljička na razdaljo, ki je odvisna od dolžine vaše elastike. Ko imate zapičena risalna žebljička v kartonu, boste 

na njiju namestili še zamaške. Nato se morate odločiti, kakšne barve bo pogonski zamašek. Na žebljiček, ki 

prebada pogonski zamašek, nataknite še kos lesa, ki vam bo služil kot pogonska ročica. Na koncu namestite še 

elastiko in preizkusite svoj model jermenskega gonila tako, da kos lesa obračate v eno smer. 

 

Kaj se zgodi, če obračate pogonsko ročico v drugo smer? 

Kaj se zgodi, če obračate pogonsko ročico hitreje? 

Na kateri del (pogonski/gnani) bi bilo potrebno pritrditi napravo, ki bi opravljala določeno funkcijo? 

Kako rešiti nastale težave pri preizkušanju gonila, če se te pojavijo? 

 
Učenci pospravijo ves ostali material, ki ga niso porabili pri svojem gonilu. Prav tako pospravijo vsa orodja in 
pripomočke. Po potrebi pobrišejo mize. Na koncu na mizi pustijo samo svoje izdelano gonilo, zvezek ter pisalo. 
 
UTRJEVANJE (25 min + 10 min) 
 
Učenci dobijo učni list z nalogami (Priloga 11.1.1), ki ga poskušajo rešiti individualno. Dovoljena je 
komunikacija s sosedom glede nejasnosti katere od nalog. Na koncu preverimo rešitve. Za vsako nalogo izberem 
določenega učenca, ki prebere svojo rešitev. Na koncu vsako nalogo skupaj dopolnimo, če je potrebno. 
 
ZAKLJUČNI DEL (45 min) 
 
Predem preidemo na pisanje testa, boste narisali skico svojega gonila v zvezek in zraven napisali tudi legendo, 

zato si pripravite svinčnik in radirko. 

 
SKICIRANJE (20 min) 
Učenci s svinčnikom narišejo skico svojega modela jermenskega gonila v zvezek in označijo ter poimenujejo 
dele s strokovnimi izrazi. Naredijo legendo za vsak del, ki sestavlja gonilo. Na primer: (moder zamašek = 
pogonska jermenica, risalni žebljiček v modrem zamašku = pogonska gred itn.). 
PONAVLJANJE (20 min) 
 
Učenci dobijo še enkrat isti test kot na začetku. Za reševanje testa imajo na voljo 20 minut. 
 
Navodila za domačo nalogo (5 min). 
 
V samostojnem delovnem zvezku Radovednih pet na straneh 112 in 113 imate nalogo, da s pomočjo spleta 

poiščete najvišje dvigalo na svetu in najvišje dvigalo v Sloveniji. Naj vam je v pomoč, da večje zgradbe rabijo 

tudi večja dvigala. 

 
Pri naslednji nalogi boste skicirali svojo poljubno napravo, ki jo poganja jermensko gonilo, in zraven napisali, 
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za kaj bi jo uporabili. 

 
To bi bilo vse z moje strani. Nasvidenje! 
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11.1.1 Učni list – klasično poučevanje 
 

 
UČNI LIST – UTRJEVANJE (25 minut) 

 
 
 

1. Katere vrste gonil poznamo? 
 

________________________, ____________________,_______________________. 
 
 

2.  Vstavi fotografije iz priloge in poimenuj vrsto gonila. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

3. Vpiši, kaj je pogonski del, kaj je delovni del in kaj prenosni del, če imamo: 
 

 pogonski del prenosni del  gnani del 
Kolo    
Pralni stroj    
Viličar    
Stepalnik za smetano    
Ura    
Mlinsko kolo v starem 
mlinu 

   

Motorno kolo    
Dvigalo    

 
 

4. S katerimi gonili lahko spreminjamo smer gibanja? 
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5. Nariši dva zobnika v takem zaporedju, da boš hitrost gibanja povečal ali zmanjšal. 
 

Hitrost povečaj Hitrost zmanjšaj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

6. Dopolni. 

 
______________(manjši/večji) je zobnik _________________(počasneje/hitreje) se vrti. 
 
 
 
Priloga k 2. nalogi 
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11.2 Učna priprava – poizvedovalno učenje 
 
 

UČNA PRIPRAVA  
 

Študent, 
ki vodi uro 

Pavel Zakal 

Mentor doc. dr. Stanislav Avsec   
Šola Pedagoška fakulteta 
Datum:  Razred: 5. Ura: 8.00–13.00 

Učna tema: sile in gibanja Učna enota: naprave in stroji 
Operativni cilji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standardi  
znanja 

Izobraževalni: 
Učenec: 
C1: opiše model dvigala in poimenuje posamezne dele ter našteje materiale. 
C2: sestavi napravo z jermenskim gonilom (dvigalo). 
C3: dokaže, da jermen prenaša gibanje, lahko pa tudi breme. 
C4: spozna prestavno razmerje. 
C5: spozna odvisnosti ene spremenljivke od druge. 
C6: nariše skico svojega modela in opiše njegovo delovanje. 
C7: razširi možnosti uporabe jermenskega gonila. 
C8: razvija osebne in medosebne veščine (sodelovanja, raziskovanja …). 
 
Vzgojni: 
Učenec: 
C1: se navaja na samostojno delo in delo v skupinah. 
C2: se navaja na sodelovanje in poročanje. 
C3: razvija ustrezen odnos do materiala, orodja in izdelkov. 
 
Psihomotorični: 
Učenec: 
C1: ob sestavljanju, razstavljanju, vstavljanju ročic in natikanju gumic za jermen razvija 
koordinacijo oči, rok in prstov ter pridobiva ročne spretnosti in delovne navade. 
Učenec: 
M1: zna sestaviti model jermenskega gonila in pojasniti njegovo delovanje. 
S2: zna našteti možnosti uporabe jermenskega gonila in predlagati izboljšave naprave. 
 

Tip ure Obravnava nove snovi. 
Učne metode Pogovora, razlage, demonstracije, lastne aktivnosti, reševanja problemov, praktično delo. 
Učne oblike Frontalna, skupinska, individualna. 
Strategija 
pouka 

Poizvedovalno učenje. 

Pripomočki Modeli jermenskega gonila, jermeni, PPT, brusni papir, polizdelki iz lesa, vrvica, guma, 
test. 

Predznanje Učenci: 
Igrače, s katerimi se igrate, poganja vztrajnik, vzmet ali elektromotor. 

Ključni pojmi Pogonski del, elektromotor, delovni del, ogrodje, prenosni del, gonilo, gred (pogonska, 
delovna), jermenica (pogonska delovna), jermen, prestavno razmerje. 
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Opombe  

 
POTEK UČNE URE 

 
Dejavnosti učitelja 

Dejavnosti učencev 
 
UVOD IN PISANJE TESTA (25 min) 
 

Učence pozdravim in naredim kratek uvod v tehniški dan. 
 

Deležni boste malo drugačnega pristopa, kot ste ga navajeni. Danes se bomo pogovarjali o gonilih. 

 

PREVERJANJE PREDZNANJA 
 

Preden boste začeli z vašimi aktivnostmi, sledi kratki test, s katerim bom preveril vaše predznanje. Test rešujete 

individualno. Pri testu obkrožujete pravilne odgovore ali kombinacije odgovor. Vsaka naloga je vredna 1 točko. 

Za reševanje testa imate na voljo 20 minut. 

 

Učenci rešujejo test. 
 
VKLJUČITEV (10 min) 
 
Učence seznanim s problemom. Na mizah bodo razstavljeni različni modeli gonil, ki bodo učencem v pomoč pri 
razreševanju problema oziroma pridobivanju idej. 
 
Pogledali si boste elektronske prosojnice (Priloga 11.8), kjer se boste seznanili s primarnim problemom družine 

Magdič. Vaša naloga je, da najprej rešite/poiščete ideje za primarni problem in si jih zapišete v zvezek. Nato 

vas čakajo še sekundarni problemi, ki jih boste reševali po skupinah. 

 
Učenci opazujejo, preverjajo delovanje modelov, ki so razstavljeni na mizah, ter iščejo/rešujejo problem, 
ki je zastavljen na elektronskih prosojnicah. 
 
POIZVEDOVANJE/RAZISKOVANJE (80 min) 
 



 X 

MOŽGANSKA NEVIHTA 6-3-5 (15 min + 5 min) 
 
Učenci si ideje/rešitve zapisujejo v zvezek. 
 
Po posvetovanju z učiteljico razreda razdelim učence v heterogene skupine, in sicer po 4–5 učencev v eno 
skupino. Vsako skupino poimenujem po abecednem vrstnem redu. Skupina A, B, C, D … 
 
Vaša naloga je podobna kot pri reševanju primarnega problema. Razlika je v tem, da boste od sedaj delovali kot 

skupina. Vsak učenec v skupini na list papirja napiše 3 ideje in da list naprej drugemu članu v skupini. 

Naslednji spet napiše 3 ideje, ki pa se morajo razlikovati od idej, ki so že napisane na listku, itn. Vsak učenec 

ima na voljo 5 minut. Določili boste enega predstavnika, ki bo ideje na koncu predstavil tudi ostalim sošolcem. 

 
Učenci se v skupinah pogovorijo in po principu 6-3-5 zapišejo ideje, kako bi rešili probleme, ki so 
predstavljeni na naslednji elektronski prosojnici. Vsaka skupina dobi svoj problem. 
 

• Krovcem se strga jermen na dvigalu, ko hočejo dvigniti rezervoar z vodo. 

• Krovcem se pri dvigu naprave za mešanje cementnega mleka zlomi ročica na dvigalu. 

• Krovcem začne pri dvigu cementa podrsavati jermen na dvigalu. 

• Krovcem se zaradi oblakov mudi dokončati delo, kaj bi lahko naredili, da bi dvigalo tovor 
dvigalo hitreje? 

 
Predstavnik vsake skupine na koncu predstavi ideje za razrešitev problema ostalim skupinam. Najprej 
predstavi skupina A itn. 
Učence usmerjam in dopolnim, če je potrebno. 
 
Zdaj vas čaka praktičen del današnjega dne. Vsaka skupina bo na mizo dobila polizdelke modela dvigala z 

jermenskim gonilom. Vaša naloga je, da naprej sestavite model dvigala in nato preverite svoje ideje za 

razrešitev problemov, ki so bili na elektronskih prosojnicah. 

 
SKUPINA A 
 

Krovcem se pri dvigu naprave za mešanje cementnega mleka zlomi ročica na dvigalu. 
 

- Spreminjanje dolžine ročice pri dvigovanju bremena z različno maso pri enaki hitrosti dviganja. 

 
SKUPINA B 
 
Krovcem začne pri dvigu cementa podrsavati jermen na dvigalu. 
 

- Spreminjanje hrapavosti valjev (brusni papir) dvigala pri dvigovanju bremena z različno maso 
pri enaki hitrosti dviganja. 

 
SKUPINA C 
 
Krovcem se strga jermen na dvigalu, ko hočejo dvigniti rezervoar z vodo. 
 

- Spreminjanje širine jermena pri dvigovanju bremena z različno maso pri enaki hitrosti dviganja. 

 
SKUPINA D 
 
Krovcem se zaradi oblakov mudi dokončati delo, kaj bi lahko naredili, da bi dvigalo tovor dvigalo 
hitreje? 
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- Spreminjanje velikosti jermenic pri dvigovanju bremena z enako maso. 

 
Učencem na mize razdelim polizdelke modela dvigala z jermenskim gonilom. Podrobno si ogledajo, kar so 
dobili in začnejo z delom. Učence usmerjam in spodbujam. Vedno jih opazujem in jim pomagam, če je 
potrebno. Pomembno je, da jim ne podajam odgovorov. 
 
PRIDOBITEV PODATKOV IN NJIHOVA RAZLAGA 
 
Učenci si sproti zapisujejo ugotovitve. Način zapisa ugotovitev je prepuščen njim samim. Lahko določijo 
zapisnikarja, ki si ugotovitve ves čas beleži in na koncu posreduje informacije še ostalim članom skupine. 
 
Glede na pridobljene podatke učenci formulirajo svojo razlago ter koncipirajo nova znanja. 
 
Učenci s pomočjo pridobljenih podatkov narišejo grafe odvisnosti ene spremenljivke od druge. Npr. 
skupina A bo narisala graf, kako vpliva dolžina ročice na povečanje mase dviga bremena itn. 
 
Učenci pospravijo ves ostali material, ki ga niso porabili pri svojem gonilu. Prav tako pospravijo vsa 
orodja in pripomočke. Po potrebi pobrišejo mize. Na koncu na mizi pustijo samo svoje izdelano gonilo, 
zvezek ter pisalo. 
 
PREDSTAVITEV UGOTOVITEV MED SKUPINAMI (60 min) 
 
Vsaka skupina naj pogleda, pregleda in si po potrebi dopiše rešitve svojega problema. Nato jih predstavnik 

posreduje naprej ostalim skupinam. Na voljo imate 10 minut. 

 

Predstavniki skupin, na voljo imate 10 minut časa, da predstavite delo vaše skupine. Najprej predstavite vaš 

problem. Nato predstavite potek reševanja problema. Kako ste se lotili reševanja problema? Na koncu bi vas 

prosil še za ugotovitve, do katerih ste prišli. 
 
VREDNOTENJE 
 
V tej fazi je naloga učitelja, da popravi učence, če so prišli do napačnih sklepov. Učitelj v tem koraku razrešuje 
nejasnosti učencev. Cilj učitelja je, da imajo na koncu vsi učenci zapisane enake in pravilne ugotovitve. 
 
RAZŠIRITEV (15 min) 
 
Učence seznanim z dodatnim problemom, ki nastane, ko že razrešijo vse probleme, ki so jim bili zadani tekom 
dneva. Cilj učitelja je, da učenci znajo uporabiti že usvojeno znanje na podobnih primerih. 
 
Učenci iščejo rešitve za nov problem. Učenci si pomagajo s pridobljenim znanjem, da lahko rešijo nov 
problem. 
 
PONAVLJANJE (20 min) 
 
Učenci dobijo še enkrat enak test kot na začetku. Na voljo za reševanje testa imajo 20 minut. 
 
Učenci še enkrat rešujejo enak test kot na začetku. 
 
Na koncu poberem teste, se zahvalim za sodelovanje in poslovim. 
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11.3 Test 
 
Navodilo: Pri vsaki nalogi obkroži najbolj pravilen odgovor ali najbolj pravilno kombinacijo! 

 
1. Kaj si predstavljaš, ko slišiš besedo gonila? Gonila so: 

 
A) Naprave, ki se gibljejo. 
B) Strojni elementi, ki prenašajo gibanje. 
C) Strojni elementi, ki nosijo mirujoče ali vrteče dele. 
D) Strojni elementi, ki omogočajo vrtenje osi. 
E) Strojni deli, ki prenašajo gibanje iz ene oblike v drugo. 
 

2. Sestavljamo jermensko gonilo. Katere sestavne dele moramo imeti? 
 
A) Pogonsko gred, pogonski verižni zobnik, gnano gred, verigo, gnano jermenico. 
B) Pogonsko jermenico, verigo, pogonsko gred, gnano gred, gnano jermenico. 
C) Pogonski zobnik, gnano gred, jermen, gnani verižni zobnik, pogonsko gred. 
D) Pogonsko jermenico, pogonsko gred, jermen, gnano jermenico, gnano gred.  
E) Pogonsko jermenico, gnano gred, zobnik, gnani zobnik, pogonsko gred. 

 
3. Eden od primerov jermenskega gonila je tudi dvigalo. Dvigalo preko _________ omogoča 

dviganje bremena na delovno višino. 
 
A) Valjev. 
B) Jeklene vrvi. 
C) Ročice. 
D) Mehanizma. 
E) Gonila. 

 
4. Kaj je funkcija dvigala? 

 
A) Dviga in prenaša breme. 
B) Navija breme na valj. 
C) Dviga breme. 
D) Spušča breme. 
E) Prenaša breme. 

 
5. Pri dviganju bremena začne jermen spodrsavati. Obkroži najboljšo rešitev. 

 
A) Damo krajši jermen, da je bolj napet. 
B) Povečamo razdaljo med pogonskim in gnanim valjem. 
C) Na valje namestimo brusni papir. 
D) Zamenjamo jermen z enkrat širšim. 
E) Zlepimo dva jermena skupaj. 

 
 

6. Radi bi povečali hitrost dviganja pri nespremenjenem vrtenju/obračanju ročice. Obkroži 
najboljšo rešitev. 
 
A) Podaljšamo ročico. 
B) Povečamo premer pogonskega valja. 
C) Zmanjšamo razdaljo med valjema. 
D) Dvigamo lažje breme. 
E) Povečamo razdaljo med pogonskim in gnanim valjem. 
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7. Pri dviganju bremena se pri določeni delovni višini zlomi ročica. Obkroži najboljšo rešitev. 
 

A) Držimo bližje spoja, da je upogib ročice manjši. 
B) Skrajšamo ročico. 
C) Dvigamo le bremena, ki so lažja. 
D) Povečamo premer delovnega valja. 
E) Zamenjamo ročico z debelejšo in vrtimo počasneje, da se ročica ne zlomi. 

 
8. Z ovijanjem želimo pospraviti 2 m sukanca. V katerem primeru boste za opravilo porabili manj 

časa? Z ovijanjem na svinčnik ali ovijanjem na odpadno plastenko za vodo 0,25 L? 
 

ker 
A) Svinčnik, 1. je iz lesa. 
B) Plastenka, 2. sta različna premera. 
C) Plastični svinčnik, 3. je iz umetnega materiala. 
D) Ni razlike, 4. ga/jo lažje držimo. 
E) Na oba predmeta lahko oviješ 2 m 

sukanca, 
5. sta okrogla. 

 
 

9. Kakšno je prestavno razmerje gonila, če se gnana jermenica zavrti za pol obrata po tem, ko 
zavrtimo pogonsko jermenico za dva obrata in kako dvigamo breme s tem razmerjem? 

 
breme dvigamo 

 
A) 1:2 
B) 1:4 
C) 2:1 
D) 4:1 
E) 1/2:1 
 

1. enakomerno. 
2. lažje kot pri drugih razmerjih. 
3. brez spodrsavanja in loma ročice. 
4. na delovno višino in z manjšo hitrostjo. 
5. bremena skoraj ne občutimo. 
 

 
10. Kupili smo avto, ki je bil redno servisiran. Sedaj ima prevoženih 130.000 km. Kdaj bo zopet 

potrebno zamenjati dele gonila? 
 

Poseg Interval km Poseg Interval km 
Menjava motornega olja. 20.000  Menjava filtra za zrak. 60.000 
Menjava filtra za olje. 20.000 Menjava vžigalnih svečk. 60.000 
Menjava filtra potniškega prostora. 20.000 Menjava gum. 40.000 
Menjava filtra dizelskega goriva. 40.000 Menjava zobatega jermena. 120.000 
 

A) Takoj. 
B) Ob menjavi filtra in olja. 
C) Pri 240.000 km. 
D) Po navadi dele gonila menjamo, ko se okvarijo. 
E) Pri 120.000 km. 
 

 
11. Med primeri uporabe jermenskih gonil obkroži tisto, ki ima najmanjšo delovno obremenitev. 

 
A) Opekarniški stroj. 
B) Tekoči trak na blagajni. 
C) Diktafon. 
D) Tračni brusilnik. 
E) Dvigalo. 
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12. Na sliki imaš primer gonila. Katero kolo se vrti po
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