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I 

POVZETEK 

 
Diplomsko delo podaja vpogled v osnovnošolsko tehniško izobraževanje na treh različnih 

zvrsteh šol: javna šola, waldorfska in montessori. Predstavljene so osnovne značilnosti šolanja 

na omenjenih treh zvrsteh vključno s pravnim položajem subjekta. V diplomskem delu smo 

raziskali nekaj vsebin tehniških predmetov z osnovnim namenom podati kritični pogled na 

konkurenčnost profila doseženih tehniških in tehnoloških kompetenc učenca. Cilj raziskave je 

bil opredeliti obravnavano področje, opisati izbrane sisteme po kriterijih, ananlizirati 

prednosti in slabosti vsakega ter podati predloge za izboljšavo le-teh. Podatke smo zbrali iz 

literature ter s strukturiranim intervjujem dveh učiteljev iz zasebnih osnovnih šol. Zbrane 

podatke smo primerjali in analizirali. Zaključili smo predvsem, da so zasebne šole v 

prednosti, ker več pozornosti posvečajo posamezniku in temu priredijo pouk, ocenjevanje, itd. 

Javna osnovna šola pa je v prednosti predvsem, ker imajo učitelji boljšo izobrazbo na 

področju tehnike in zato obširneje obravnavajo učne vsebine s področja tehnike in tehnologije 

ter bolj navdušeno spodbujajo in vključujejo učence na tekmovanja. Učenci, ki so končali 

katero koli od omenjenih osnovnih šol, imajo enake pogoje za nadaljnji vpis. Da bi dobili še 

boljši vpogled v raziskano vsebino, bi morali narediti pregled konkretnih izdelkov, ki jih 

izdelajo na različnih šolah ter metode in strategije, ki so jih pri tem uporabili; preveriti 

kompetentnost učencev ob koncu šolanja na omenjenih šolah; podrobneje raziskati 

medpredmetno povezovanje ter preveriti kako to, kar smo preučevali, izgleda v praksi. 

 
 

KLJUČNE BESEDE:  

 
osnovnošolsko tehniško izobraževanje, tehnika in tehnologija, waldorfska osnovna šola, 

montessori osnovna šola, javna osnovna šola
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Technology Education in Primary School: A 

Comparison of Public, Montessori and Waldorf 

School 

 

SUMMARY  

 
The thesis gives an insight in primary school technology education on three different types of 

institution: a Public, Waldorf and Montessori. Basic features of schooling on the above 

mentioned institutions are presented, as well as subject's legal position. In the thesis we 

explore several contents of technology subject with the basic purpose of giving critical 

viewpoint on the competitive profile of  thechnical and technological competences achieved 

by the student. Goal of the research was to define the field we are dealing with, describe the 

chosen systems based on criteria, analise pros and cons of each and to propose amendments. 

The data was collected form literature and by interviewing two theachers from two private 

institutions. The data collected was analised and put into comparison. The conclusion we 

came to is that the advantage of private schools is on the account of emphasising the 

individuality of the student, thereby adjusting the classes, evaluations, etc. Public school, on 

the other hand, has it's advantage on the account of greater professional education of the 

teacher, therefore they are able to conduct much broader understanding of the techinc and 

technology subjects which results also in greater, more enthusiastic and more succsessful  

participation of the students in competitions. Students who finished any of the above 

mentioned program are on the same conditions in terms of further education. In order to gain 

even greater insight into the researched subject we should do an overview of comparing the 

actual products that are being made in different schools as well as the methods and strategies 

used, test the competency of the students who finished the program, do an in-depth research 

of intersubject integration and check how all that we studied looks in practice. 

 

KEY WORDS: 

 
technical education in Primary school, techinc and technology, Waldorf Primary school, 

Montessori Primary school, Public Primary school 
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1 UVOD 

 

V današnji družbi so kompetence na področju tehnike in tehnologije pomemben del vsakega 

posameznika, saj razvoj strmo narašča. Za nekatere je dovolj, da so uspešni uporabniki, drugi 

pa na različnih področjih te kompetence vedno znova nadgrajujejo kar se da. 

 

Pomembno obdobje za pridobivanje le-teh je vsekakor osnovnošolsko obdobje. V Sloveniji se 

izvajajo različni osnovnošolski programi. V tem diplomskem delu bo predstavljeno kako pri 

nekaterih osnovnošolskih programih poteka poučevanje predmetov tehnike in tehnologije. 

 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 
 

V okviru osnovnošolskega šolstva se pri nas učenci lahko izobražujejo tako na javni, kot 

alternativnih, zasebnih osnovnih šolah (v nadaljevanju OŠ). Zasebni sta med drugimi 

waldorfska ter montessori OŠ.  

 

Javna OŠ se je skozi zgodovino spreminjala. Šolanje v njej poteka devet let. Najdemo jih po 

celoten ozemlju Republike Slovenije. Vključijo se lahko otroci s primernimi sposobnostmi, ni 

pa versko, rasno, kulturno, itd. omejena (Dvornik, 2011). 

 

Konec 19., oz. v začetku 20. stoletja so tako učitelji kot starši in širša javnost želeli, da bi 

vzgoja in izobraževanje potekali v bolj humanem duhu. V ospredje so želeli postaviti 

posameznika ter njegove lastne potrebe, zmožnosti in potenciale. Tako so se pojavili novi, 

alternativni šolski sistemi (Devjak, 2008). 

 

Montessori OŠ sloni na montessori pedagogiki, katere utemeljiteljica je Maria Montessori. 

Poudarjala je, naj se otrok razvija preko lastnih izkušenj ter glede na osebne zmožnosti in 

sposobnosti. Pri poučevanju ter učenju pomembno vlogo igra didaktično gradivo (prav tam). 

 

Waldorfsko OŠ pa je ustanovil Rudolf Steiner, le ta temelji na waldorfski pedagogiki. Za le-to 

je značilno, da so predmetnik, učne vsebine in sam potek vzgojno izobraževalnega procesa 

prilagojeni celostni otrokovi osebnosti. Med drugim je bolj poudarjeno učenje tujih jezikov, 

predvsem pa je večji poudarek na umetniških in rokodelsko-praktičnih vsebinah (Bukovšek, 

2010). 
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Šolanje in tehnika sta že od svojega nastanka močno povezani, se dopolnjujeta in težko 

obstajata en brez drugega. S tehniko in tehnologijo je vedno bolj prežet vsakdanjik vsakega 

posameznika. Na vsakem koraku se srečujemo z napravami, objekti, itd., ki so namenjeni 

zadovoljitvi naših potreb, želja. Le teh imamo v današnji družbi vedno več. Zato je 

usposobljenost za uporabo ter izdelovanje tovrstnih predmetov več kot zaželena, saj omogoča 

kvalitetnejše življenje. Pomembno je torej, da si oseba pridobiva kompetence na tem področju 

tekom celega življenja, še posebej pa v ugodnih letih za učenje, z začetki že v predšolskem 

obdobju, nato skozi OŠ in srednjo šolo do fakultetnega tehniškega in inženirskega  študija. 

 

Vsak izmed navedenih sistemov OŠ prinaša določene prednosti, ki pa bi bile lahko 

prenosljive tudi v drugih sistemih. Primerjava nekaterih področij, zlasti predmetov tehnike in 

tehnologije, iz omenjenih osnovnošolskih sistemov v Sloveniji še ni bila izvedena, kar je 

dobra motivacija za naše diplomsko delo. 

 

V začetku diplomske naloge bomo predstavili, kako in čemu je prišlo do omenjenih zasebnih 

šolskih ustanov. Sledi opredelitev in opis nekaterih področji posameznega šolskega sistema 

ter nekaj konkretnih vsebin iz predmetov tehnike in tehnologije. Le-to bomo podprli z 

empiričnim delom, v katerem bomo zbrali in analizirali prispevke učiteljev iz obeh zasebnih 

OŠ in ugotovitve primerjali s stanjem v javni OŠ. V naslednji fazi bomo v diskusiji izpostavili 

prednosti in slabosti preučevanih vsebin ter katera področja so različnim sistemom skupna in 

katera ne. Na podlagi tega bomo izluščili konkurenčne vsebine/dejavnike in predlagali 

izboljšave za vsak omenjeni sistem. 

 

Naše delo bo lahko služilo tako učiteljem vsebin tehnike in tehnologije omenjenih OŠ, kot 

tudi sestavljavcem učnih načrtov za konkurenčne vsebine in cilje tehnike in tehnologije. 

 

 

1.2 Namen, cilji in hipoteze naloge 
 

Namen našega diplomskega dela je ugotoviti stanje pouka tehnike in tehnologije (tehnične 

vzgoje) v treh zvrsteh osnovnih šol na Slovenskem. 
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Cilji diplomskega dela so (C 1 - C 4): 

C 1: Opisati vsebinsko področje tehnike in tehnologije za osnovno šolo. 

C 2: Opisati vse tri vrste osnovnih šol po zadanih kriterijih: državna (javna), zasebna 

waldorska in montessori.   

C 3: Analizirati prednosti, slabosti, priložnosti in ovire v teh treh sistemih osnovnih šol za 

izbrane predmete vsebin tehnike in tehnologije. 

C 4:  Podati priporočila za boljše poučevanje predmetov vsebin tehnike in tehnologije. 

 

Zastavili smo si tudi naslednje hipoteze (H 1 – H 9): 

H 1: Pri opredelitvi predmeta Tehnika in tehnologija bodo razlike v omenjenih sistemih. 

H 2: Cilji in vsebine ciljev predmeta vsebin tehnike in tehnologije bodo različni v omenjenih 

sistemih. 

H 3: Pri izvajanju predmetov ter ostalih dejavnosti iz vsebin tehnike in tehnologije bodo v 

omenjenih sistemih razlike. 

H 4: Učni načrti omenjenih sistemov bodo vsebovali vsaj učne cilje, minimalne standarde ter 

didaktična priporočila. 

H 5: Za delo z nadarjenimi učenci bodo razlike med omenjenimi sistemi. 

H 6: Pri načinih spodbujanja ustvarjalnosti bodo v omenjenih sistemih razlike. 

H 7: Pri uporabi načinov, metod, strategij dela z učenci bodo med omenjenimi sistemi razlike. 

H 8: Pri preverjanju in ocenjevanju znanja bodo med omenjenimi sistemi razlike. 

H 9: Zahteve kompetenc učitelja bodo med omenjenimi sistemi razlike.  

 

1.3 Metode raziskovanja 

 
Pri izdelavi diplomskega dela smo uporabili naslednje metode: 

  metode raziskovanja in študija literature in virov, 

 deskriptivna metoda, 

 strukturirani intervju, 
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 primerjalna metoda zbranih podatkov, 

 analiza podatkov: uporabljena kavzalna ne-eksperimentalna metoda, pri analizi 

intervjujev pa je uporabljena metoda analize in sinteze. 

Vzorec: 

Vzorec vsebuje intervjuja z dvema učiteljema in je neslučajnosten: 

dr. Mohor Demšar (waldorfska OŠ) 

prof. Petra Brvar (montessori OŠ) 

Zbiranje in obdelava podatkov: 

 Podatke kvalitativne raziskave zbiramo s pomočjo strukturiranega intervjuja na 

terenu. 

 Pri obdelavi podatkov, pridobljenih z intervjujema, je uporabljena kvalitativna 

metoda obdelave podatkov. 

 

1.4 Pregled vsebine ostalih poglavij  

 

V drugem poglavju se na začetku nahajajo opredelitve pojmov, pomembnih za razumevanje 

vsebine diplomskega dela, kot so: tehniško izobraževanje, tehnika, tehnologija, tehnična 

vzgoja, umetna obrt, itd. 

 

Temu sledi opis nastanka alternativnih osnovnih šol, nato pa opisi posameznih šolskih 

sistemov. Kdo je bil utemeljitelj, na kakšnem pedagoškem konceptu sloni ter opis nekaterih 

področij predmetov vsebine tehnike in tehnologije, t.j. katere predmete izvajajo ter koliko ur 

na leto posvetijo temu, kako izgleda učni načrt, preverjanje in ocenjevanje znanja, metode 

dela z učenci, uporaba učbenikov ter pripomočkov in strojev ter zadnje, kakšen naj bi bil 

profil učitelja. 

 

V tretjem poglavju se nahaja empirični del, torej intervju. Predstavljeno je na podlagi česa so 

formulirana vprašanja, nato pa so podani sami odgovori na vprašanja obeh intervjuvancev.  
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V četrtem poglavju je predstavljeno, ali so doseženi zastavljeni cilji, hipoteze pa so potrjene 

ali ovržene. Poleg tega je podana primerjava zbranih informacij. Predstavljeno je kaj je 

nekaterim sistemom skupno ter kaj ni, nato pa so na podlagi vseh prejšnjih poglavij podani ter 

utemeljeni predlogi za izboljšavo posameznega sistema. 
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2. OSNOVNOŠOLSKO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE 
 

Osnovnošolsko tehniško izobraževanje (TI) je pri nas več delno, in sicer v prvem triletju 

so vsebine v glavnem integrirane med področje okolje, medtem ko v 4. in 5. razredu 

predstavljajo del predmeta Naravoslovje in tehnika. Od 6. do 8. razreda pa so vsebine 

kot samostojen predmet Tehnika in tehnologija ( v nadaljevanju Tit).  

 

Tehniško izobraževanje je opredeljeno kot izobraževanje vsebin tehnike in tehnologije 

od osnovnošolskega do univerzitetnega študija z namenom biti tehnološko pismen. 

Predstavlja tudi pot planiranih in pridobljenih tehniških izkušenj (Avsec, 2016). Za 

boljše razumevanje v nadaljevanju podajamo osnovne pojme, ki se večkrat pojavljajo 

znotraj TI. 

 

2.1 Opredelitev osnovnih pojmov 

 

Tehnika. Je zavestno in smotrno preoblikovanje naravnega sveta v umetno človekovo 

okolje. V ožjem pojmovanju tehnika zajema vse naprave, objekte, postopke in procese, 

ki služijo tem namenu. Je tudi področje človekovih izkušenj, spretnosti in znanja, ki se 

nanašajo na človekovo sposobnost oblikovanja svojega okolja po svojih potrebah in 

željah (Avsec, 2016). 

 

Tehnologija. Je uporaba znanja in raba sredstev/virov za zadovoljitev človeških potreb 

in reševanje problemov. S pojmom tehnologija označujemo znanstveni prikaz in 

obravnavo tistih naprav, objektov, postopkov in procesov, s pomočjo katerih 

uresničujemo izkoriščanje naravoslovnih spoznanj za civilizacijske in kulturne potrebe 

(Avsec, 2016). 

 

Predmet Tehnika in tehnologija. Zajema praktične aktivnosti, ki so osnovane z 

namenom razvijanja samozavesti pri učencih, da se lahko spopadajo z različnimi izzivi 

z uporabo najrazličnejših znanj in spretnosti (Avsec, 2016). Spoznavajo, kako se 

naravne zakonitosti uporabljajo v tehniki in tehnologiji. Zato odkrivajo in spoznavajo 
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preproste tehnične in tehnološke probleme ter z uporabo preprostih orodij iščejo načine 

za njihovo reševanje. Pri pouku se prepletajo štiri področja: 

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

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

• tehnologija (oblikovanje, preoblikovanje, odrezavanje, spajanje, obdelava površine 

idr.), 

• organizacija dela (analiziranje problema, razvoj izdelka) in 

• ekonomika (vrednotenje izdelkov in dela) (Fakin, 2011). 

 

Predmet Lesorestvo. Učenci od 1. do 7. razreda v okviru različnih predmetov, 

predvsem pri ročnih delih, z neko smiselno dejavnostjo razvijajo spretnosti svojih 

prstov, kar nima za svoj cilj le usvojiti določenih veščin, kot so npr. pletenje, vezenje ali 

kasneje rezbarjenje, ampak so vse te raznovrstne zunanje aktivnosti sčasoma 

preobražene v notranje veščine pravilnega sklepanja, zaključevanja in oblikovanja 

pojmov. Učenci se tako na ravni svoje volje in občutij srečujejo s svetom, se vraščajo 

vanj, saj se morajo njihove lastne zamisli trdno spoprijeti z dejanskimi lastnostmi 

obdelovanega lesa (Program waldorfske osnovne šole). 

 

Predmet Praktikum. Posreduje praktično znanje, ki je koristno pri vsakodnevnih 

življenjskih opravilih, npr.: v gospodinjstvu, obravnavajo odnose v okviru družine, in 

odnos do doma, seznanijo se z osnovami skrbnega upravljanja z denarjem, energijo in 

drugimi viri, učijo se koristno uporabljati različna gradiva (papir, les, kovine, umetne 

mase), razvijajo motorične spretnosti in domišljijo ter se učijo dela v skupini (strpnost, 

sodelovanje ...), spoznavajo osnove delovanja različnih tehničnih pridobitev, ter načine, 

kako v skladu s svojimi vrednotami kritično presojati njihovo uporabnost (Program 

montessori osnovne šole). 

 

Tehnična vzgoja. Je duhovno in značajsko oblikovanje, zlasti otroka, ki je usmerjena v 

načrtno razvijanje določenih sposobnosti (tehnološke kompetentnosti) (SSKJ). 

 

Umetna obrt. Je dejavnost s težiščem na umetniškem oblikovanju, ki opravlja storitve 

in v manjših količinah predeluje, proizvaja (SSKJ). 
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2.2  Izobraževanje in šola 
 

Konec 19. stoletja se je začelo pojavljati množično nezadovoljstvo glede vpliva stare 

šole na javno šolo, saj je imela le-ta poudarek na pomnjenju informacij in ne na vzgoji, 

zaradi česar so pogosto otroke prisiljevali k učenju, le-ti pa so neredko gojili odpor do 

le- tega. Tak način pa izrazito ubija ustvarjalnost in inovativnost. Zato so želeli, da bi  

vzgoja in izobraževanje potekali bolj v humanem duhu. Ker so bili mnenja, da je javno 

vzgojo, ki jo organizira država v svojih ustanovah, znotraj teh nemogoče izboljšati, so 

se reformatorji odločili svoje ideje uveljavljati skozi alternativne vzgojne ustanove 

(Devjak, 2008). 

 

Reformska pedagogika ni enovito gibanje, razvejeno je na vrsto različnih tokov, ki jih 

predstavljajo posamezne pedagoške šole, npr. waldorfska, montessori ... Razlike med 

njimi so velike ne glede na mnoge skupne točke. Skupno vsem smerem reformistov je 

prizadevanje, da bi bila vsaka smer v sebi univerzalna vsaj glede tega, da je 

opredeljevala svojo vzgojno filozofijo, svoje duhovno sporočilo in znotraj tega je 

posvečala veliko prostora vzgojnim ciljem ter načinom njihovega uresničevanja 

(Medveš, 2007). 

 

Struktura pouka, njegova zgradba v logično povezanih formalnih stopnjah odločilno 

vpliva na prisvajanje določenih vrednot in s tem na formiranje osebnosti. Vir vrednot, ki 

naj jih mlad človek osvoji, je sicer impliciran v neposrednem navajanju učenca na 

odgovorno opravljanje učnih dolžnosti. Toda s tem se, kot bi rekel Herbart, privzgaja le 

pridnost, ne pa še nravnost. Prevladujočo vlogo v vzgoji nravnosti ima učiteljeva 

osebnost, njena moralna moč in drža, njegova osebnostna izgrajenost, s katero naj se 

učenec identificira, tako da jo »absorbira« vase in ponotranji. To je značilno tudi za 

številne, na videz le posamezne »metodične« inovacije, med katerimi so najbolj znane 

»projektna metoda« (Kilpatrick), »Dalton-plan« (Parkhurst), »skupinski pouk«, »Jena-

plan« (Peter Petersen) ali »eksperimentalni pouk in izkustveno učenje« (Dewey). Tudi 

te ne ostajajo samo na ravni apliciranja novih didaktičnih ali metodičnih prijemov, 

ampak izvajajo svoje ideje iz drugačnih vizij o človeku ali vizij o družbenem razvoju. 

Vzgoja jim ni izpopolnjevanje kakšnih deficitov v otroku in njegovem razvoju, temveč 

iskanje vzgojnih modelov, s katerimi naj bi vzgojitelj predvsem varoval otrokove 

»naravne sile« oziroma gradil iz njih. Razvoj je torej navezan na naravo, na biološko 
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dediščino vsakega individuuma, ki se v dobri vzgoji uresniči, slaba vzgoja pa jo zatre. 

Dobra vzgoja se potrjuje s tem, da si v razvoju otroka druga za drugo sledijo vse 

njegove razvojne faze v zaporedju, ki ima le eno smer (iz dosežene stopnje razvoja se 

ne vrača nazaj, temveč vselej teži k višjemu razvoju). Vse to pa lahko prepreči 

nesorazmerna (trdna, nepopustljiva) ali napačna vzgoja, takrat je otroku razvoj k višjim 

stopnjam zaprt (Medveš, 2007). 

 

2.2.1 Javna OŠ 

 

Javna osnovna šola je pravna oseba in se lahko ustanovi kot javni vzgojnoizobraževalni 

zavod ali se organizira kot organizacijska enota javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda ali drugega zavoda oziroma druge osebe javnega prava (3. odstavek 7. člena 

ZOFVI). Zakon definira vzgojno-izobraževalni zavod kot zavod, ki kot pretežno 

dejavnost izvaja javno veljavne izobraževalne programe (8. člen ZOFVI) (Miklič, 

2010). 

 

Pedagoški koncept: V javni šoli se izhaja iz tistih okvirov, vrednot in norm, ki so v tej 

državi skupni, splošni in pravno formalno veljavni, ki nikogar ne izključujejo niti ne 

favorizirajo (Kovač Šebart, 2009). 

 

Tehniški predmeti v OŠ: Opis nekaterih področij v zvezi s tehniškimi predmeti v javni 

OŠ. 

 

Predmeti 

 

Izobraževanje tehniških vsebin Tabela 2.1 najdemo v okviru predmeta Spoznavanje 

okolja. Kasneje se pojavi v okviru predmeta Naravoslovje in tehnika v 4. in 5. razredu. 

Na predmetni stopnji je obvezni predmet le Tehnika in tehnologija. Neobvezni predmeti 

pa so še: Obdelava gradiv: les, umetne snovi, kovine; Elektrotehnika; Elektronika z 

robotiko; Robotika v tehniki ter Risanje v geometriji in tehniki, ki potekajo od 7. do 9. 

razreda (Avsec, 2016). Izvajajo se tudi številne poletne šole kot so: poletni tabor 

inovativnih tehnologij, poletna šola ‘’Od projekta do objekta’’, poletna šola elektronike 

in robotike, poletna šola modelarstva (Ugrinović, 2016). 
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Tabela 2.1: Število ur posameznega predmeta v javni OŠ na leto 

 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r skupaj 

Spoznavanje 

okolja 

105 105 105       315 

Naravoslovje 

in tehnika 

   105 105     210 

Tehnika in 

tehnologija 

     70 35 35  140 

 

Ključen dejavnik tehniških predmetov pa so tehniški dnevi Tabela 2.2, kljub temu pa 

jim je namenjenih malo število ur. Običajno takrat učitelji poskušajo bolj približati 

glavno nit tega učnega predmeta. Največkrat na teh dnevih izvajajo delavnice ali pa 

izdelujejo izdelke. Večkrat obiščejo tudi kakšno podjetje ali pa si ogledajo razstavo 

muzeja ter se seznanjajo s klasičnimi in alternativnimi viri energije (Gradišnik, 2008). 

 

Tabela 2.2: Število tehniških ter naravoslovnih dni dejavnosti v javni OŠ na leto 

 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r skupaj 

naravoslovni dnevi 3 3 3  3  3 3 3 3 3  27 

tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33 

 

Učni načrt 

 

Učni načrt vsebuje opredelitev predmeta, splošne cilje predmeta, operativne cilje 

predmeta in vsebine, standarde znanja ter didaktična priporočila (Fakin, 2011). 

 

Preverjanje in ocenjevanje znanja 

 

Učitelj preverja in ocenjuje znanje skladno s pravilnikom in sicer ugotavlja koliko 

učenec dosega cilje oz. standarde znanja. Teoretično znanje je smiselno vrednotiti ob 

učenčevi ustni predstavitvi izdelka. Pri procesu se ocenjujejo spretnosti in veščine. 

Obvladovanje obdelovalnih postopkov lahko ugotovimo na končanem predmetu.  
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Estetskega videza se ne ocenjuje, ocenimo pa posamezne elemente, ki vplivajo na 

estetski videz, npr. površinska obdelava, ipd (Fakin, 2011). 

 

Učenci se tudi redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira ZOTKS (Zveza za 

tehniško kulturo Slovenije). Učitelji poskušajo s strani učencev pridobiti zanimanje z 

zanimivo predstavitvijo predmeta. Poudarijo tudi koristnost za opravljanje bodočega 

poklica (Gradišnik, 2008). 

 

Načini, oblike, metode, strategije dela z učenci 

 

Skupinska, individualna oblika ter delo v parih; razlaga, razgovor, demonstracija, 

eksperiment, delo z besedilom; delovna naloga, projektno delo (Fakin, 2011) … 

 

Učbeniki, zbirke, pripomočki … 

 

Učenci pri pouku uporabljajo različna gradiva, pripomočke, orodja ter stroje in naprave, 

za katere poskrbi šola (Fakin, 2011). Na nekaterih šolah uporabljajo zbirke, na nekaterih 

pa učbenike in delovne zvezke, katere kupijo oz. priskrbijo skrbniki.  

 

Profil učitelja 

 

Učitelj tehniških predmetov na predmetni stopnji je lahko, kdor je končal dvopredmetni 

univerzitetni študijski program iz tehnike ali proizvodno tehnične vzgoje ali 

univerzitetni študijski program iz elektrotehnike, strojništva ali lesarstva. Učitelj 

tehniških predmetov na nižji stopnji pa je lahko tudi kdor je končal univerzitetni 

študijski program razrednega pouka (Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v 

devetletni osnovni šoli). 

 

2.2.2 Waldorfska OŠ 

 

Zasebno šolstvo je bilo podrobneje umeščeno v slovenski prostor z zakonodajo že leta 

1996. ZOFVI je s svojimi določili sledil strokovni podlagi, ki je bila pred tem opisana v 

knjigi Zasebno šolstvo iz Bele knjige o vzgoji in izobraževanju. Navedeni koncept 

ostaja nespremenjen. Splošni zakon, ki ureja področje vzgoje in izobraževanja, je 
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ZOFVI. Ta vsebuje pomembne določbe, ki omogočajo nastanek zasebnih šol in urejajo 

pravni odnos med šolami in državo. ZOFVI v 7. členu omogoča ustanovitev šole kot 

vzgojno-izobraževalnega zavoda ali kot gospodarsko družbo ali se organizira kot 

organizacijska enota zavoda, družbe ali druge pravne osebe. Iz tega sledi, da je 

ustanavljanje zasebnih šol svobodno in brez omejitev (Miklič, 2010).  

 

Koncept waldorfske OŠ sloni na antropozofiji, njen utemeljitelj pa je Rudolf Steiner. 

 

O Rudolfu Steinerju: Rudolf Steiner se je rodi leta 1861 v Kraljevcu na Hrvaškem. Na 

visoki tehniški šoli na Dunaju je študiral matematiko in naravoslovne vede, kjer je tudi 

diplomiral, hkrati pa je na univerzi poslušal predavanja iz filozofije, literarnih ved, 

psihologije in medicine. V tem času se je preživljal kot domači učitelj. Na podlagi 

prijateljevega priporočila je kasneje urejal Geothejeva neobjavljena znanstvena dela. 

Pričel je tudi s pisanjem lastnih filozofskih del. Po koncu prve svetovne vojne je 

ugleden industrialec iz Stuttgarda Emil Molt povabil Steinerja naj oblikuje učni načrt za 

novo ustanovljeno šolo. Napisal je več knjig, ter učiteljem predaval o modernem 

pristopu k vzgoji, ki izhaja iz duhovnega razumevanja človeka in sveta. Tako je pod 

njegovim vodstvom nastala prva Svobodna waldorfska šola. Umrl je leta 1925 

(Edmuns, 1991). 

 

Antropozofija 

 

Je duhovna znanost, ki vodi do zavesti o resničnem bistvu človeka (iz grškega 

»antrophos«, človek in »sofia« modrost) (Devjak, 2008). 

 

Steiner je izhajal iz Ved, ki pravijo: »Duša se ne rodi in nikoli ne umre. Ni nastala, ne 

nastaja in ne bo nastala. Nerojena je, večna, zmeraj enaka in prvobitna. Ni ubita, ko je 

ubito telo.« (Prabhupada, 1983 ) Antropozofija nam pojasnjuje kdo smo, od kod 

prihajamo in kam gremo. Pojasnjuje vzročne povezave med telesnim razvojem in 

duhovnostjo (Župan, 2016). 

 

 

 

 



 

-16- 

 

Pedagoški koncept 

 

Smisel Steinerjevega nauka torej sega širše od zgolj področja izobraževanja, razvijanja 

intelektualnih sposobnosti ter priprave na vsakdanje in spreminjajoče potrebe 

sodobnega življenja. Preusmerja se k ciljem, ki so povezani z višjim, globjim, 

duhovnim smislom življenja (Jug, 2006). Za to pedagogiko je značilno, da se 

poučevanje začenja pri vdihu in gre preko srca do glave. Velik pomen pripisujejo 

metabolizmu in vplivu noči, zato kar se učijo prvi dan, prebudijo v razgovoru drugi dan 

ter zapišejo in oblikujejo v končno podobo tretji dan, saj se med spanjem izkušnje dneva 

utrdijo v globje ležečih plasteh človeške biti (Bukovšek, 2010). 

 

Otrokov razvoj 

 

V življenju vsakega posameznika nastopijo štiri razvojne faze (vsaka traja 7 let), s 

katerimi po vrsti nastopi razvoj fizičnega, eteričnega in astralnega telesa ter razvoj 

zavestnega jaza; le-tem pa sledijo še tri faze kozmičnega duha. Za prvo fazo je 

ključnega pomena posnemanje vzora ter vsestranska vključitev čutil. Za drugo fazo je 

najbolj pomembno razvijanje moralnih navad ter osvajanje znanj in spretnosti z 

učenjem na pamet. V tretji fazi je pomeben razvoj avtononmnih notranjih doživetij, kot 

so samozavedanje sebe, svoje svobode in volje. V zadnji od štirih faz je pomemben 

razvoj individualnosti in avtonomne moralne zavesti (Jug, 2006). 

 

Tehniški predmeti v OŠ 

 

Opis nekaterih področij v zvezi s tehniškimi predmeti v waldorfski OŠ. 

 

Predmeti 

 

Velik del predstavlja predmet Ročna dela, katerega izvajajo vseh 9 let. Naslednji 

predmet je Spoznavanje okolja, katerega izvajajo prvo triletje. Od petega razreda naprej 

izvajajo predmet Lesorestvo. Leto kasneje pa pričnejo še s predmetom Fizika, ki zajema 

osnove elektrike ter gonil Tabela 2.3. Nekatere učne cilje najdemo tudi v drugih 

predmetih, kot so geografija, zgodovina  (Program waldorfske osnovne šole) … 
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Tabela 2.3: Število ur posameznega predmeta v waldorfski OŠ na leto 

 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r skupaj 

Spoznavanje 

okolja 

84 84 84       252 

Ročna dela 68 68 68 68 68 34 68 68 64 574 

Lesorestvo     34 34 34 34  136 

Fizika       30,6 34 51 48 163,6 

 

Tehniške dneve izvajajo v sklopu Naravoslovno-tehniških dni, ne pa samostojno 

(Tabela 2.4.) 

Tabela 2.4: Število naravoslovno-tehniških dni v waldorfski OŠ na leto 

 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r skupaj  

naravoslovno-tehnični dnevi 4 4 3  3      3 17 

 

Učni načrt 

 

Učni načrt zajema opredelitev predmeta, splošne cilje predmeta, didaktična priporočila 

in medpredmetne povezave, operativne, obvezne in izbirne teme ter standarde znanja, 

temeljne standarde znanja ter minimalne standarde znanja. Učni cilji so povečini na 1., 

2. ter 3. stopnji Bloomove taksonomije znanja. Ob zaključku osnovnega šolanja bodo 

učenci opravljali nacionalni preizkus znanja (Program waldorfske osnovne šole). 

 

Preverjanje in ocenjevanje znanja 

 

Oboje ni namenjeno samemu ocenjevanju ampak za zagotavljanje informacije učitelju 

ter učencem.  Ocenjevanje je proces, ki sledi preverjanju in utrjevanju znanja. Le-to je 

vsa leta opisno. Učitelj oriše učenčeve kognitivne, čustvene, socialne in motorične 

dosežke z vidika doseganja zastavljenih ciljev in standardov znanj v luči njegovega 

individualnega razvoja. Iz ocene mora biti razvidno, ali je ocena pozitivna ter, ali gre za 

odlično, prav dobro, dobro ali zadostno oceno. Le-te so v drugem in tretjem triletju pri 

predmetih, ki so skupni javni šoli, prevedene tudi v številčne ocene (Program 

waldorfske osnovne šole). 
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Načini, oblike, metode, strategije dela z učenci 

 

Prevladuje večinoma vodeno praktično delo, razgovor, občasno tudi razlaga ter 

eksperimentalna metoda. Učenci delajo individualno, v parih ali v skupinah (Sraka-

Serajnik, 1994). 

 

Učbeniki, zbirke, pripomočki ... 

 

Njihovi učbeniki so zgolj lastni zapisi v zvezek (Program waldorfske osnovne šole). 

Uporabljajo elementarne pripomočke ter orodja, kot so: nožek za rezljanje, skobelnik, 

ročno žago, pile, ipd (Sraka-Serajnik, 1994). 

 

Profil učitelja 

 

Imeti morajo končano visoko izobrazbo ter imeti pridobljena dodatna strokovna znanja 

za poučevanje po načelih waldorfske pedagogike in za poučevanje posameznega 

predmeta (Program waldorfske osnovne šole). Temelj študija za waldorfskega učitelja je 

izčrpen študij antropozofske pedagogike z različnimi vejami (didaktika in metodika 

različnih predmetnih področij, diferenciranje pouka glede na značilnosti učencev in 

posebne terapevtske naloge, osnove in vzgoja volje, značaja, razvoja domišljije in 

mišljenja, graditev moralnih sil in ostalo), vaje na posamezih umetniških področjih 

…(Sraka-Serajnik, 1994). Vsak razred ima enega razrednika, kateri jih spremlja vseh 9 

let in jih tudi sam poučuje čim več predmetov. 

 

2.2.3 Montessori OŠ 

 

Montessorijeva je natančno oblikovala svoj kurikul do dvanajstega leta, za obdobje po 

tem pa je napisala le iztočnice in smernice, nato pa ga je razvijal njen sin Mario 

Montessori in še danes v svetu najbolj cenjen pedagog Montessori za adolescenco, 

David Kahn (Lillard, 2005). 
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O Mariji Montessori 

 

Že kot otrok je imela močan značaj, izrazit občutek za dolžnost in gospodovalno naravo. 

Že zelo kmalu se je odločila, da ne želi postati učiteljica, ko odraste; želela je postati 

inženir. Ker jo je zanimala matematika, je morala iti na srednjo šolo za dečke, kasneje 

pa na tehniško fakulteto. Njene bližnje je najbolj pretresla z odločitvijo, da bo postala 

zdravnica, saj se za to v Italiji pred njo ni odločila nobena ženska. Borila se je tudi za 

pravice žensk. Ukvarjala se je tudi z duševno prizadetimi otroki, katere so v tistem času 

zapirali v zavode. Preučila je dela Edouarda Seguina, Friedricha Froebela in ostalih, si z 

njimi pomagala pri poučevanju teh otrok ter nadaljevala z razvijanjem uporabljenih 

metod. Istočasno je delala tudi kot pomožna zdravnica na kliniki za duševno bolne. Pri 

devetiindvajsetih je že postala ravnateljica OŠ. Po neuspeli zvezi ter rojstvu 

nezakonskega sina je zapustila delovno mesto in se vpisala na študij metod poučevanja, 

higiene in psihologije. Čez nekaj let je tudi sama postala predavateljica, nato pa je 

odprla tudi svojo prvo šolo »Hiša otrok« v San Lorenzu. Vpeljala ter priredila je tudi 

nekatere metode, ki jih je uporabljala pri poučevanju duševno prizadetih otrok. Iz 

opazovanja otrok je razvijala metodo, ki jo je kasneje poimenovala metoda 

Montessorijeve (Pollard, 1997). 

 

Pedagoški koncept 

 

Za pedagogiko Montessori je značilno, da so v oddelkih otroci različnih starosti; ti sami 

izbirajo delo, to pa poteka v dolgih časovnih sklopih. En od principov je svobodna 

izbira. Čeprav imajo dobri programi Montessori postavljene jasne meje tej svobodi, 

lahko otroci Montessori sprejemajo mnogo odločitev: kaj bodo delali, kako dolgo bodo 

delali, s kom bodo delali in tako naprej. Raziskave na psihološkem področju kažejo, da 

sta svoboda in izbira (v skrbno pripravljeni, urejeni strukturi) povezani z boljšimi 

psihološkimi in učnimi dosežki. Pristop Montessori je prepoznaven tudi po sodelovanju 

med otroki, v njem ni ocenjevanja in testov, učitelj daje napotke za učno snov (pa tudi 

za socialne spretnosti) učencem individualno ali v majhnih skupinah. Montessorijeva je 

poudarjala, kako pomembne so zgodnje izkušnje za razvoj. Meni, da ima majhen otrok 

sposobnost sprejemati vase celoto, ki ga obdaja in to že s samim obstojem. Ta 

sposobnost srkanja ni selektivna in jo je imenovala »srkajoči um«. Model šole izgleda 

kot majhen univerzitetni raziskovalni laboratorij. Otroci v tej šoli delajo svoje projekte 



 

-20- 

 

kakor raziskovalci v svojih laboratorijih. V kurikulu imajo učne ure (predstavitve), kar 

spominja na raziskovalce, ki se srečajo s svojimi kolegi na diskusijah, študijskih 

skupinah ali konferencah, da se naučijo kakšne nove tehnike ali si pridobijo znanje s 

kakšnega področja. Otroci se pogovarjajo z vrstniki o svojih izbirah. Sadove svojega 

dela dajo naprej drugim – s tem da imajo govor pred razredom ali v drugih razredih v 

šoli ali pa napišejo nalogo. Tako je otrok v šoli Montessori motiviran delavec v 

raziskovalni univerzi – ne pa prazna posoda v tovarni (Lillard, 2005). 

 

Tehniški predmeti v OŠ 

 

Opis nekaterih področij v zvezi s tehniškimi predmeti v montessori OŠ. 

 

Predmeti 

 

Naravoslovje s tehniko se izvaja od 1. do 6. razreda in med drugimi vsebuje vsebine kot 

so: okoljska vzgoja, snovi, naprave in stroji, jermenski prenos, pridobivanje električne 

energije, tokovi in energija. Predmet Praktikum izvajajo v zadnjem triletju. Le-ta med 

drugimi zajema vsebine kot so: tekstil, bivalni prostori, ureditev zunanje okolice, kolo, 

tehniško risanje, papir, les, umetne snovi, tehnična sredstva. V tem obdobju izvajajo 

tudi predmet Fizika, ki vsebuje vsebino elektrike. V prvi triadi izvajajo 5 naravoslovno- 

tehničnih dni na leto, v drugi 6 ter v tretji 7; kjer naj bi učenci izkusili čim več 

samostojnega praktičnega dela. Izvajajo tudi ročnodelski ter tehnični krožek Tabela 2.5 

(Program montessori osnovne šole). 

 

Tabela 2.5: Število ur posameznega predmeta v montessori OŠ na leto 

 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r skupaj 

Likovna vzgoja 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 35 35 32 417 

Naravoslovje s 

tehniko 

35 35 35 35 70 70 70   315 

Praktikum        140 140 128 408 

 

Kot pri walodrfski OŠ, tudi tu izvajajo Naravoslovno-tehniške dni (Tabela 2.6.) 
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Tabela 2.6: Število naravoslovno-tehniških dni v montessori OŠ na leto 

 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r skupaj  

naravoslovno-tehnični dnevi 5 5 5 6 6 6 7 7 7 54 

 

Učni načrt 

 

Vsebuje obsežen opis didaktičnih principov, opredelitev predmetov, splošne cilje, 

operativne cilje in vsebine ter minimalne standarde znanja. Učni cilji so zasnovani po 

večini do 4. stopnje Bloomove taksonomske lestvice. Učenci običajno tvorijo 

heterogeni razred (učenci so mešane starosti, znotraj iste triade), zaradi tega je zapis 

ciljev skupen za triletje (Program montessori osnovne šole). 

 

Preverjanje in ocenjevanje znanja 

 

Učitelj večkrat letno ugotavlja in vrednoti pridobljeno znanje učenca. Njegov napredek 

spremlja, ugotavlja in vrednoti preko opazovanja procesa učenja učenca, uporabe 

razvojnih materialov ter samovrednotenja učenca (na podlagi dnevnika lastnega učnega 

procesa) v pogovoru z učiteljem. Doseženi rezultati se vrednotijo individualno, pri 

vsakemu otroku posebej. Učitelji beležijo svoja opažanja ter se o njih pogovarjajo z 

otroki in starši. To dokumentacijo učenci dobijo ob koncu šolskega leta. V opisni oceni 

pa učitelj oriše učenčeve kognitivne, čustvene, socialne in motorične dosežke z vidika 

doseganja zastavljenih ciljev in standardov znanj ter v luči njegovega individualnega 

napredka. Vsebuje tudi predloge za nadaljno delo. V tretji triadi uvedejo tudi številčno 

ocenjevanje. Učitelji ocenjujejo znanje učencev, skrb za varnost pri delu in končne 

izdelke (Program montessori osnovne šole). 

 

Načini, oblike, metode, strategije dela z učenci 

 

Učenje pretežno poteka individualno, občasno tudi v skupinah. Najbolj pogoste metode 

dela so: delo z materiali, projektno delo, mrežni pouk, daljši sklopi ur posameznih 

predmetov (dnevni), skupinske predstavitve (Program montessori osnovne šole). 
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Učbeniki, zbirke, pripomočki … 

 

Uporabljajo pripomočke, orodja, gradiva ter stroje, ki jih priskrbi šola, oz. učitelj 

tehnike. Uporabljajo strokovno znanstveno literaturo, nimajo pa zbirk ali učbenikov. 

Zapise delajo v zvezke  (Program montessori osnovne šole). 

 

Profil učitelja 

 

Strokovni delavci imajo praviloma končano visoko izobrazbo ter pridobljena dodatna 

znanja za poučevanje področja, če seveda nosilec predmeta ni sam strokovnjak za to 

področje (Program montessori osnovne šole). 

 

2.3 Financiranje zasebnih ter prehodnost v javnih in alternativnih OŠ 
 

Financiranje 

  

Zasebnim OŠ pripadajo sredstva iz državnega proračuna (oz. proračuna lokalne 

skupnosti) za izvajanje javnega programa, v skladu s koncesijsko pogodbo. Izpolnjevati 

morajo kadrovske pogoje, potrebne za izvajanje javno veljavnega programa  v skladu z 

zakonom in drugimi predpisi. Ne pripadajo jim sredstva za naložbe, invensticijsko 

vzdrževanje in opremo. Če je zaradi vpisa v zasebno OŠ ogrožen obstoj edine javne OŠ, 

jim javna sredstva ne pripadajo.  Zasebne OŠ lahko sodelujejo tudi na razpisih za učila 

in pripomočke, ki so namenjena javnim OŠ (Miklič, 2010). 

 

Prehodnost 

 

Pomembna je horizontalna in vertikalna prehodnost med javnimi in zasebnimi šolami 

tako za učence kot učitelje, kar uveljavlja naša zakonodaja. Še zlasti je pomembna 

horizontalna prehodnost na stopnji osnovnega šolanja in možnost prehoda iz 

osnovnošolske v naslednjo stopnjo izobraževalnega sistema (Miklič, 2010). 

 

Ker je država dolžna zagotoviti dokončanje izobraževanja otrok tako iz javne, kot 

zasebne OŠ, zakonodaja uveljavlja prehodnost med javno in zasebnimi šolami na 

stopnji osnovnega šolanja in možnost prehoda iz osnovnošolske v naslednjo stopnjo 
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izobraževalnega sistema (tako za učence, kot učitelje) (Miklič, 2010).  Še več, dolžnost 

države je tudi, da za vse otroke, tudi tiste v zasebnih šolah, zagotovi uresničevanje 

načela enakih možnosti.  
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3. TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA V WALDORFSKI IN 
MONTESSORI PEDAGOGIKI 
 

 

Vprašanja za intervju (Priloga 7.1) so osnovana glede na informacije, ki jih potrebujemo 

za preučevanje razlik na podlagi kriterijev pri predmetih vsebin tehnike in tehnologije. 

Kriteriji so:  

 katere predmete, ter ostale dejavnosti, vsebin tehnike in tehnologije izvajajo ter 

koliko ur, oz. dni je temu namenjenih, 

 kaj vse zajema učni načrt ter na katerih stopnjah so učni cilji, 

 kako poteka delo z nadarjenimi učenci ter kaj so cilji dela z njimi, 

 kako spodbujajo ustvarjalnost, 

 katerih načinov, metod, strategij dela z učenci se poslužujejo, 

 kako poteka preverjanje in ocenjevanje znanja, 

 kakšen mora biti profil učitelja. 

 

3.1 Odgovori - Waldorfska OŠ (dr. Mohor Demšar) 
 

Odgovori – Waldorfska (dr. Mohor Demšar) 

 

Omenjeni izdelki/predmeti so navedeni kot primeri. Niso to vsi, ki jih na tej šoli 

izdelujejo/izvajajo ter ni nujno, da jih izdelujejo/izvajajo vsako leto. 

 

a) Katere predmete imate v osnovni šoli, povezane s tehniko/ tehnologijo/tehnično 

vzgojo/ročna dela... (obvezne in izbirne)? 

 ROČNA DELA (vsa leta, dve uri na teden) 

Večinoma uporabljamo naravna gradiva. Večji poudarek je na izdelkih povezanih z 

blagom. Različne izdelke izdelujemo tudi za praznike, npr. svetilke, zvezde, igrače ... 

Učenci imajo radi delo z rokami, le-to, pa tudi, po nevroloških raziskavah, podpre 

razvoj možganov. Pomembno je, da torej delajo, ne pa še, da reflektirajo. Ali je 

določena aktivnost za njih ugodna, mora vedeti sam učitelj. 

 

 SPOZNAVANJE OKOLJA (Poklici) 
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Ko so učenci dovolj stari, t.j. v tretjem razredu, da doživljajo svet ločeno od sebe, se 

srečujejo z raznoraznimi poklici. Npr. gredo h kovaču, se srečajo s tehniko kovanja, 

gredo h steklarju, urarju ... Pri nekaterih tudi sami izdelajo izdelke, npr. spletejo svojo 

košaro, izdelajo sveče iz voska, izdelke iz blaga ... 

 

Ko doživijo te arhetipe, lahko ugotovijo kaj jim bolj leži, najdejo sebe, t.j. prepoznajo 

lastne potenciale, katerih se prej niso zavedali. Ob spodbudnem okolju lahko le-te z 

navdušenjem razvijajo. 

 

 NARAVA IN DRUŽBA (Gradnja hiše) 

Učitelj prinese gradivo, učenci pa pod vodstvom učitelja (saj sami še nimajo razsodne 

moči, da bi sami sebe vodili) izdelajo preprost model. Cilj je vzgoja na dolgi rok. S 

takim delom si pridobivajo izkušnje. Ko bodo oni sposobni razumeti vzrok in posledico, 

jim bodo izkušnje pomagale. 

 

 LESORESTVO 

Z lesom je krasno začeti, v npr. petem ali četrtem razredu, oz. tudi pri mlajših, kateri bi 

lahko rezljali. Izvaja se do devetega razreda. 

 

Kasneje (od šestega razreda naprej) se obravnava tudi, katere vrste lesa se kje 

uporabljajo, kako se les zaščiti, itd. 

 

 FIZIKA (Elektrotehnika, Mehanika – npr. gonila (osmi razred)) 

Predmet Fizika se prične konec šestega razreda. Tu je poudarek, da sami pridejo do 

nekih zaključkov. Ključno vlogo ima natančno opazovanje ter opisovanje po vrsti. Ne 

pa obratno, da najprej podaš zakonitost, ki jo le podkrepiš s poskusom. Naj sami 

najdejo! 

 

 OBDELAVA KOVIN 

Se obravnava kasneje, v prvem letniku srednje šole. Waldorfsko šolo kot celoto namreč 

sestavljata osnovna ter srednja šola in v slednji je to zelo pomemben predmet, saj so 

takrat zreli za le-to. 
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 POPOLDANSKI KROŽKI 

Npr. vžiganje v les, modelarstvo ali tehnični krožek. 

V OŠ obravnavamo vsebine obdelave umetnih snovi ter risanja tehniških risb, a le 

kolikor je nujno potrebno. 

 

*MEDPREDMETNO POVEZOVANJE 

Npr. v sklopu geografije ter zgodovine obravnava mlinov ter žag, v povezavi z 

družbenimi odnosi, legi postavitve le-teh, itd. 

 

2. Izvajate kakšne tehniške dneve, poletne šole, tabore …? 

 Šola v naravi, kjer se učenci srečajo s področji iz vsakdanjega življenja (npr. 

Mlinčki za vodo). 

 Celodnevni izleti za ogled npr. mlina na Muri, Mlin na veter, tehniškega muzeja 

Bistra itd. 

 

3.Imate učni načrt? 

Seveda. 

a. Zajema le ta didaktična priporočila? 

Da. 

b. Zajema učne cilje, za katere si prizadevate, da jih bodo učenci dosegli? Če ne, kaj 

imate namesto tega? Kako se tehnika prikazuje skozi cilje (na javni šoli preko 

standardov)? 

Vsebuje minimalne standarde, ki veljajo za določeno državo. Le-ti so razvrščeni med 

različne predmete. Orientirani so na to, da učenci sami čim več doživijo, da sami ne 

samo poslušajo o neki stvari, ampak jo preizkusijo, itd. V učnem načrtu pa so 

upoštevane tudi smernice, ki veljajo za Waldorfske šole. 

c. Na katerih kognitivnih stopnjah (Bloom) so povečini učni cilji? 

Pri ciljih ni bistveno, da pokrijejo vse stopnje Bloomove taksonomije. Poudarek je na 

izdelavi izdelka. Da bo učenec le-to uspešno dosegel, bo moral usvojiti različne procese. 
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4. Kako vidite tehniko in tehnologijo (kako si jo razlagate)? Kaj je namen poučevanja 

teh predmetov v OŠ, zakaj je to pomembno? 

Tehnika, ki jo uporabljamo v vsakdanjem življenju, ni živ, ampak mrtev duh. Na nas 

deluje tako, da nam pogosto življenjske sile jemlje, npr. televizija, ne pa jih daje (še 

posebej velja za otroke). Kot, ko se gledaš v zrcalo, vidiš odsev. Dokler se zavedaš, da 

vidiš odsev, je to v redu, ko pa misliš, da je to živo, imaš pa hude probleme. Človek rabi 

človeka, bolj kot tehniko, le-ta pa je vedno v pomoč. Tehnika nam pomaga prihraniti 

čas. Ta čas pa bi morali porabiti za duhovnost, da sami rastemo. 

Če poznamo znanost človeka, razumemo, zakaj nekatere stvari ne spadajo v določeno 

obdobje. V nekem obdobju lahko npr. telefon koristi, v nekem pa škoduje. Odraslemu 

lahko pomaga učinkoviteje delovati, otroku pa odvzema njegovo lastno aktivnost, 

katero je pa bistveno razvijati (saj se v tem obdobju gradi osnovna zgradba), ne pa da je 

dana od zunaj, še huje, če je to mrtvo, ki vpliva na njegovo živo. Misli, da je nekaj 

dobil, čeprav ni, torej živi v iluziji. Torej mu odvzamemo možnost razvoja, še več, ga 

uničujemo. Kdaj so otroci zreli za srečanje s tehniko? Imeti morajo zmožnost presoje, 

torej do 12. leta težko. Kot uporabniki se seveda srečajo z njo, bistveno pa je, da 

razumejo nekatere zakonitosti, da imajo pravilno zavest o le-tem, saj se tako izognejo 

nevarnosti, da jih le-ta nadvlada. 

Če nekoga na silo potisneš v nekaj, se lahko s tem pretirano ukvarja, ali pa ga od tega 

odvrne. Ne bodo se vsi podali v tehniške poklice. Bodo se sicer v vsakdanjem življenju 

srečevali s tehniko, ampak kot uporabniki, ne pa kot razvijalci. Danes je večji problem 

iznajti pravi pristop na področju družbenih odnosov. Tehnika je namreč zelo razvita, pa 

imamo kljub temu veliko problemov; še več, kjer je bolj razvita, so problemi večji. 

Ali je primarno, da nudiš informacijo o nečem, ali je primarno, da se človek oblikuje? 

Lahko imaš človeka, ki so oblikuje skozi nekatere procese, ali imaš pa človeka, ki mora 

vedeti informacije o nečem. Ampak primarno je, da se človek razvija. 

5. Kako se z leti spreminja interes učencev za (neobvezne) dejavnosti s področja 

tehnike? 

Če so učenci izpostavljeni medijem, ekranom, ipd., imajo občutek, da jim je vse dano, 

zato imajo manjši interes do tovrstnega dela. V splošnem je dandanes veliko manj 

entuziastov za modelarstvo. To šolo pa obiskujejo učenci, katerih starši zadržujejo vidik 
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tovrstnih motečih dejavnikov, zato se interes v večini ohranja. Navdušuje jih, da 

izdelujejo izdelke; tako zadovoljijo tudi svojo željo po kreaciji. 

6. Nadarjeni učenci 

a. Kako poteka delo z njimi? Imate kakšne prilagoditve? Kaj želite spodbuditi, doseči 

pri poučevanju nadarjenih učencev (npr. kaj so cilji)? 

Takim učencem je potrebno omogočiti, da se razvijajo oni sami, poleg tega pa tudi, da 

pomagajo ostalim. Slednje je pomembno zato, da nima učenec kasneje težav, da ostane 

vpet v socialno mrežo in ne, da nastane prepad med njim in ostalimi. Pomembno je tudi, 

da se poudarja sodelovanje, saj udeleževanje na tekmovanjih krepi misel ’’kdo bo boljši 

od drugega’’. Kdor je nadarjen, običajno tudi rad sodeluje, razlaga sošolcem, itd. Ni 

smisla, da je nekdo najboljši in nima prijateljev. Velikokrat je nekdo nadarjen na 

določenem področju, kjer so strokovnjaki tudi njegovi starši in v takem primeru tudi 

dobro sodelujejo. Včasih prispevajo del opreme, naredijo z učenci kaj doma, pomagajo 

pri delavnicah, itd. Dobro je vključiti tudi mojstre, kateri z veseljem delijo svoje znanje 

z učenci, ki jih to področje zanima. 

b. Se udeležujejo kakšnih tekmovanj? Kaj pa tekmovanj ZOTKS-a (Zveze za tehniško 

kulturo Slovenije)? Kakšna je uspešnost učencev na teh tekmovanjih? 

Tekmovalnost, kjer je preveč poudarjen tekmovalni vidik, ni potrebna. V redu je, če gre 

za izziv, da želijo nekaj čim bolje izdelati, ne pa, da se trudijo za to, da bodo nekoga 

premagali. Vsak od nas se želi razvijati, kar je naravno, če pa to zlorabimo, da bomo 

boljši od nekoga, pride do tekmovalnosti. Na tekmovanja, kot so ZOTKS, učenci iz 

waldorfske šole sicer hodijo (npr. matematična, šahovska, itd.), prav tega pa se v 

glavnem ne udeležujejo. 

c. Kakšne so metode dela s šibkejšimi učenci? 

Ti učenci se s tehniko bolj seznanjajo kot uporabniki, ne pa več, kot je potrebno za 

vsakdanje življenje. Tisti, ki so bolj nadarjeni, več razumejo, prispevajo kaj svojega, 

ostali pa se zgolj seznanijo s tistim, kar jim je pred očmi. Postopki ter tehnologije 

obdelave so v osnovi dovolj preprosti, da to zmore vsak. 

7. Kako pri učencih spodbujate ustvarjalnost? 
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Pomembno je, da je že sam učitelj ustvarjalen. Spodbujamo lahko tako, da v osnovi vsi 

naredijo nekaj istega, da se srečajo s tehniko in tehnologijo, saj je za ustvarjalnost to 

pomembno poznati. Ko pa osvojijo osnovo, lahko pri nadaljnjem delu sama 

ustvarjalnost pride do izraza. Pomemben je tudi vidik, da ni napake. Pomembno je, da 

končni izdelek zagotavlja zahtevano fukcionalnost. Vendar ni nujno, da mora biti le-ta 

enak, kot je bil predviden v samem začetku, lahko se vmes spremeni. Tekom nastajanja 

opazuješ ter preoblikuješ, izboljšuješ in nato dobiš končno obliko. Če pa le slediš 

začrtanemu, ne gre za ustvarjalnost. Drugo je, če si kot izvedbeni delavec, moraš 

izdelati ravno tako, kot je načrtovano, ampak tu ne gre za ustvarjalnost. S tem vidikom 

se učenci bolj srečujejo npr. pri matematiki. Pomembno je, da imajo učenci toliko 

svobode, kolikor je zmorejo. Zato gredo v šoli skozi celo paleto vodenih vaj, kjer veliko 

marsikaj preizkusijo, doživijo in tako gradijo svojo ustvarjalnost. 

8. Katere načine, metode, strategije dela z učenci (poučevanja) uporabljate? 

V prvi triadi se učenci doživljajo eno z okoljem, zato je v tem obdobju pomembno, da 

učitelj vodi, da so učenci aktivni ter da je izdelek estetski. Vidik vodenja je zelo 

pomemben, saj tako učenci na zgledu spoznajo, da bodo tudi sami nekoč vodili sami 

sebe. 

V drugi triadi so učenci že ločeni od okolja in takrat že podajajo lastne pobude. 

Presojajo že z občutkom, niso pa še sposobni delati natančnih povezav. Zato je v tem 

obdobju ugodno spodbujati presojanje z občutkom, za slednjega pa morajo še dorasti. 

Lahko tudi sami zasnujejo izdelek. 

V tretji triadi učenci doživljajo svoj skelet, zato so za to obdobje ugodne vsebine iz npr. 

mehanike. V tem obdobju nastopi tudi puberteta, pri čemer se zgodi, da se ’’staro 

razgradi, novega pa še ni.’’ zato iščejo gotovost zunaj sebe, saj je znotraj sebe ne 

najdejo. To najdejo pri mrtvih področjih, npr. fiziki, kjer se poslužujemo znanstvene 

metode. 

Poslužujemo se tako individualne, kot skupinske oblike dela. 

9. Kako konkretno poteka učna ura (primer)? 

Osredotočenost je na izdelavi izdelka. Lahko se pred tem pove kakšno zgodbo, npr. 

kako so včasih uporabljali, izdelovali izdelek, ki ga bodo izdelali. Lahko le pokažeš 
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izdelke. Že sama dejavnost izdelovanja jih motivira, prav tako delovanje (uporabnost) 

izdelka, npr. da se bo tudi njihov mlin vrtel. Včasih se poslužujejo tudi proizvodnega 

dela, torej da vsak izdela nek del. Na začetku ure naredijo pregled, kje se trenutno 

nahajajo, na koncu ure pa zaključijo s tem, kakšen je napredek. Za vsak izdelek naredijo 

v zvezek tudi zapis. 

10. Ali uporabljate kakšne delovne zvezke, zbirke, pripomočke, kje dobite gradivo, je 

pomembna posebna urejenost prostora? 

Učbeniki so njihovi lastni zapiski. Uporabljamo elementarna orodja, kot so nož za 

rezljanje, ročna žaga, vrtalnik, ipd., saj je bistveno doživeti njihovo delovanje preden se 

posvetimo uporabi strojev. Le-te uporabljamo kasneje, v srednji šoli (če prezgodaj 

uvedemo uporabo le-teh, učenca oviramo, ker se mu ni potrebno truditi). Gradiva 

kupimo; kar lahko, pa poiščemo v naravi (kot so to počeli včasih). 

11. Ali se poslužujete aktivnega ali tradicionalnega poučevanja; če obojega, kakšno je 

razmerje? 

Aktivno, zato je zelo pomembno, da so učenci prisotni pri urah. Ko oni nekaj izdelujejo, 

so sami dejavni na več področjih. Vključena je njihova volja, mišljenje ter doživljanje. 

12. Kako poteka preverjanje in ocenjevanje? 

a. Preverjate bolj veščine ali znanje? 

Smiselno je ocenjevati glede na posameznika. Ob koncu epohe imajo ’’Praznik 

znanja’’. Tu oni lahko pokažejo, kar so se naučili, torej, da kar se seje, se tudi žanje. Ni 

torej predstavljeno v takem duhu, da bi vzbujalo frustracijo. Ocenjevanje je celo 

osnovno šolo opisno, zadnjo triado pa dodajo tudi številčno oceno. Opisno ocenjevanje 

je zelo pomembno, saj učenca s podrobnim opisom upoštevaš kot človeka; številčno pa 

je lahko zelo problematično, saj ne pove veliko. Pri ocenjevanju je poleg tega, kaj je 

učenec dosegel, pomembno tudi, kako je to dosegel. Bistveno je ugotoviti kaj so 

njegove sposobnosti, kaj zmore ter kaj je njegova naravnanost. Kriteriji so običajno: kaj 

zmore, kako je učenec sodeloval z učiteljem, kako se je trudil, kaj je dosegel. 

b.  Ali učenci pišejo tudi pisna ocenjevanja znanja? 
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Pri tehniki ne, sicer pa radi temu rečemo praznik znanja, saj radi pokažejo kaj vse znajo. 

Če iščemo znanje, seveda tudi neznanje. 

14. Ali učenci pišejo nacionalna preverjanja znanja? Kako potekajo priprave na njih? 

Kakšni so rezultati? 

So obvezni tudi na waldorfski šoli. Izvajajo priprave na le-te, zato, da se učenci 

spoznajo z novo strukturo preverjanja znanja (npr. tako, da rešujejo stare NPZ-je). Sam 

se z NPZ-ji za predmet Tit na waldorfski šoli še nisem srečal. 

15. Kdo lahko poučuje tehniške predmete oz. kakšen naj bi bil profil (kompetence) 

učitelja? 

Vsak učitelj na waldorski šoli mora imeti waldorfsko specializacijo. Kdor bi želel 

poučevati tehniške predmete, bi moral hospitirati na več waldorsfskih šolah, da se priuči 

(kot vajenec). Vsako leto potekajo tudi srečanja, kjer se zberejo mnogi waldorski 

učitelji, ki poučujejo določene vsebine, tam se lahko naučiš novih stvari. Veliko je torej 

priložnosti za obnovo ter nadgradnjo znanja. Predvsem pa je pomemben učiteljev 

interes ter poznavanje razvoja človeka. 

16. Kakšna je vloga učitelja (in kakšna je vloga učenca)? Kašno pozicijo ima učitelj kot 

avtoriteta? 

V OŠ je učitelj kot mojster, učenci pa kot vajenci, pomočniki. Ko pa učenec preraste to 

vodenje, lahko dela sam, kar je sprejemljivo, zaželeno.  Učitelj vodi učence na vseh 

področjih, je zgled, kako voditi samega sebe, v tem smislu je avtoriteta (tudi sam se 

mora ves čas duševno ter duhovno razvijati). V osnovni šoli je avtoriteta ključ, da se 

učenci razvijajo, nato pa vedno manj (npr. v srednji šoli se bolj srečujejo le z dejstvi, 

takrat lahko že vodijo samega sebe). 

17. Kje vidite prednosti tega sistema? 

Upošteva človeka dejansko celovito. Učitelji poznajo duševen in duhoven razvoj 

človeka, tako le-tega s primernimi orodji uspešno spodbudijo. Taka oseba, ki ima 

nagovorjene tudi te dimenzije, bo bolj podkovana in bo imela več možnosti prispevati 

družbi, kar sama družba potrebuje. 
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18. Kje vidite priložnosti za izboljšave sistema (predlogi za prenovo učnih načrtov) 

(Npr. zamenjava vrstnega reda obravnavanih vsebin, bi dodali katero vsebino …)?  Kje 

vidite primanjkljaje, ovire (npr. premajhen vpis, premalo prostora, časa, sredstev, 

premalo praktičnega dela, ne mora se vsak vpisati, težko diferencirati, itd.)? Kako bi ga 

lahko nadgradili, kakšen bi lahko bil še izboljšan sistem? 

Razširiti naslov ’’lesorestvo’’, da bi imeli še več možnosti pri izbiri izdelkov. Tudi sedaj 

je mogoče v sklopu tega predmeta izdelovati izdelke npr iz gline, ipd. 

 

Premalo sredstev. Še bolje bi bilo, da bi se učitelji še bolj resno posvetili preučevanju 

duhovne znanosti. 

 

3.2 Odgovori - Montessori OŠ (prof. Petra Brvar) 
 

1. Katere predmete imate v osnovni šoli, povezane s tehniko/ tehnologijo/tehnično 

vzgojo/ročna dela ...? (obvezne in izbirne) 

Likovna vzgoja (ročne spretnosti, kot so šivanje, polstenje, gobelini, izdelki iz papirja, 

zabijanje žebljev ...), v okviru znanosti pa še fizika (elektrika) ter naravoslovje. Ker je ta 

program še v povojih, še ni veliko učencev v višjih razredih; predvidevam, da bodo 

postopoma uvedli tudi predmete, kjer bodo vključene vsebine, kot so npr. obdelava lesa. 

Veliko izdelujejo tudi za npr. šolski bazar. 

2. Izvajate kakšne tehniške dneve, poletne šole, tabore … ? 

Da, imajo dneve, ki so posvečeni le vsebinam tehnike in tudi tabore, ki so v tem duhu. 

3. Imate učni načrt? 

a. Zajema le ta didaktična priporočila? 

Da. 

b. Zajema učne cilje, za katere si prizadevate, da jih bodo učenci dosegli? 

Če ne, kaj imate namesto tega? Kako se tehnika prikazuje skozi cilje (na 

javni šoli preko standardov)? 
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Da, kot javna, zajema učne cilje in vse potrebno, da je potrjen s strani ministrstva. 

Vendar običajno otroci iz montessori šole izvedo, uspejo, dosežejo veliko več od 

zastavljenih minimalnih ciljev in že prej. So bolj razgledani, saj ni mej. Ne omejujejo 

jih ocene, kot v javnih šolah. Veliko je raziskovanj in otroci sicer gredo po smernicah in 

osvojijo potrebno, nato pa gredo še izven tega; kar je zaželjeno, saj znanje nima meja ... 

c. Na katerih kognitivnih stopnjah (Bloom) so povečini učni cilji? 

Pomembno je opazovati učenca, da prepoznaš v katero kategorijo spada in na osnovi 

tega oblikuješ snov, naloge pa zasnuješ v skladu z Bloomovo teksonomijo in večina se 

jih začne na 3. stopnji ter strmijo k višjim. 

4. Kako vidite tehniko in tehnologijo (kako si jo razlagate)? Kaj je namen poučevanja 

teh predmetov v OŠ, zakaj je to pomembno? 

Učenje takih vsebin je pomembno, saj se preko njih učiš življenja samega. Če znaš hitro 

nekaj narediti na področju tehnike; si nasplošno bolj fleksibilen in se bolje odzivaš na 

izzive, ki ti jih prinaša življenje. Kar nekdo z rokami naredi, si tudi hitreje zapomni. 

Pomembneje se mi zdi, da otrok zna nekaj izdelati z rokami, kot pa našteti neka dejstva 

na pamet. 

5. Kako se z leti spreminja interes učencev za (neobvezne) dejavnosti s področja 

tehnike? 

Interes se ohranja, vsako leto so zelo motivirani. 

6. Nadarjeni učenci 

a. Kako poteka delo z njimi? Imate kakšne prilagoditve? 

Dobijo več nalog za višje stopnje Bloomove taksonomije, več analiz, raziskovanj ... 

Občasno izvajajo tudi dneve za nadarjene učence. 

b. Kaj želite spodbuditi, doseči pri poučevanju nadarjenih učencev (npr. kaj 

so cilji)? 

Da razvijajo znanje tudi na višjih stopnjah Bloomove taksonomije. 
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c. Se udeležujejo kakšnih tekmovanj? Kaj pa tekmovanj ZOTKS-a (Zveze 

za tehniško kulturo Slovenije)? Kakšna je uspešnost učencev na teh 

tekmovanjih? 

Nasploh učence vključujejo na tekmovanja, kot so Kenguru, Cankarjevo; tega pa se naši 

učenci še niso udeležili. 

d. Kakšne so pa metode dela s šibkejšimi učenci? 

Niso zelo izpostavljeni. Kot učitelj mu daš lažje naloge, manj za narediti. Ni pa 

dopolnilnega pouka. 

7. Kako pri učencih spodbujate ustvarjalnost? 

Ustvarjalnost temelji na tem, kar je v naravi resnično, ne gre pa za nekaj imaginarnega, 

kar sploh ne obstaja. Spodbujajo tako, da jim podajo izbrane naloge; da jim obudijo čut 

do občudovanja realnega. 

8. Katere načine, oblike, metode, strategije dela z učenci (poučevanja) uporabljate? 

Skupinska, individualna; razgovor, razlaga, demonstracija, poskus, eksperiment, delo z 

besedilom ... 

9. Kako konkretno poteka učna ura (primer)? 

Ni učnih ur, kot jih poznamo v javni šoli. Od 8ih do 12ih morajo učenci potrebno 

predelati, v tem času imajo tudi malico. Kdaj bodo kaj storili, si načrtujejo sami 

(razen predstavitev, ki poteka, ko določi učitelj). V učilnici so hkrati učenci iz več 

razredov, običajno skupino sestavljajo učenci, ki se nahajajo v istem triletju (npr. 

učenci stari 7, 8, ter 9 let). V učilnici je okoli 15 učencev ter en ali dva učitelja ter 

učitelj, ki govori le tuji jezik. Obravnavo snovi imenujejo ’’predstavitev’’. Poteka 

tako, da učitelj pokliče k sebi od 3 do največ 6 učencev (ki so približno enakega 

znanja) ter jim v približno 10ih, največ 15ih minutah ob pomoči didaktičnega 

materiala predstavi snov. Nato se naprej učijo sami po navodilu učitelja, le-ta jim 

poda različne naloge. Celoten del pouka (razen npr. dela slovenščine, kjer veliko 

pišejo), poteka na tleh, oz. na preprogi. 

10. Ali uporabljate kakšne delovne zvezke, zbirke, pripomočke, kje dobite gradivo, je 

pomembna posebna urejenost prostora … ? 
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Učenci imajo vsak svojo polico, kjer imajo zvezke ter liste in to je vso njihovo učno 

gradivo. Učitelj pripravi okolje, ter poskrbi, da je gradivo pripravljeno, če česa ni, 

poskrbi, da kupijo. 

11. Ali se poslužujete aktivnega ali tradicionalnega poučevanja; če obojega, kakšno je 

razmerje? 

Le aktivnega. 

12. Kako potekata preverjanje in  ocenjevanje? 

Preverjajo vsebine, ki jih morajo učenci znati po učnem načrtu. Poteka 

individualno, pretežno z razgovorom ter na osnovi nalog, ki mu jih je dal učitelj. 

Pisna ocenjevanja se pojavijo zgolj konec osnovne šole pri predmetih, ki jih 

bodo imeli na NPZ-jih. Na kocu leta dobijo opisno oceno za vsak predmet, ki jo 

lahko učitelj pretvori v številčno oceno. 

13. Ali učenci pišejo nacionalna preverjanja znanj? Kako potekajo priprave na njih? 

Kakšni so rezultati? 

Da; rezultati le-teh pa so nad povprečjem. 

14. Kdo lahko poučuje tehniške predmete oz. kakšen naj bi bil profil (kompetence) 

učitelja? 

Učitelj, ki ima visoko ali visokošolsko izobrazbo, se lahko udeleži izobraževanja za 

montessori pedagoga, ki je pogoj za poučevanje na tej šoli. 

15. Kakšna je vloga učitelja (in kakšna je vloga učenca)? Kašno pozicijo ima učitelj kot 

avtoriteta? 

Izvaja predstavitve ali pa opazuje, po potrebi pristopi in usmeri učenca. Učitelj naj 

bi bil ponižen, v ozadju, čim bolj neopazen ter nemoteč, hojo naj bi imel počasno ter 

umirjeno, tak naj bi bil tudi govor. Učitelj mora biti dober dober opazovalec. V 

središču mora biti učenec in ta naj niti ne opazi, da je učitelj v učilnici. Učitelj naj bi 

bil avtoriteta v smislu, da se ga upošteva. Le-to naj bi si pridobil s to mirnostjo, 

pravičnostjo, itd. 

16. Kje vidite prednosti tega sistema? 
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Da je poučevanje prilagojeno posamezniku. Osebe, ki gredo skozi tako vzgojo in 

izobraževanje, gredo bolje skozi življenje; znajo sami razmišljati, bolje se znajdejo; 

saj morajo tekom šolanja sami priti do spoznanj, ni jim vse dano na pladnju. So 

kritični, upajo si povedati: »S tem se (ne) strinjam, ker ....« Ni jih strah, nimajo 

frustracij; nimajo ocen, da bi se med seboj primerjali. Trudijo se povezovati s širšo 

okolico, npr. povabijo v učilnico osebe (npr. hišnika, župana, itd.) ter imajo pogovor 

z njimi, itd. 

Prednost se mi zdi, da je poudarek, da se učijo skozi roke, s konkretnimi materiali in 

tako lahko res ozavestijo, kar se učijo in imajo boljše, prave predstave. 

17. Kje vidite priložnosti za izboljšave sistema (predlogi za prenovo učnih načrtov) 

(Npr. zamenjava vrstnega reda obravnavanih vsebin, bi dodali katero vsebino … )?   

Vključitev več tehniških predmetov ter to, da bi vsi, ki delajo po temu sistemu, res 

sledili filozofiji, kakršna je. 

18. Kje vidite primanjkljaje, ovire (npr. premajhen vpis, premalo prostora, časa, 

sredstev, premalo praktičnega dela, ne mora se vsak vpisati, težko diferencirati, 

itd.)? Kako bi ga lahko nadgradili, kakšen bi lahko bil še izboljšan sistem? 

Več športa, oz. gibanja, še posebej v jutranjih urah, pred začetkom pouka. 

19. Ali priporočate kakšno literaturo na to temo (opis šolskega sistema, priročniki za 

poučevanje konkretnih predmetov, raziskave …)? 

Montessori, M. Srkajoči um; Montessori, M. Skrivnost otroštva;  Montessori, M. 

The discovery of the child ... 
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4 DISKUSIJA 
 

V nadaljevanju podajamo diskusijo doseganja zadanih ciljev (C1-C4) in preverjanj 

hipotez (H1-H9). 

 

C 1: Opisati vsebinsko področje tehnike in tehnologije za osnovno šolo. 

Je predstavljeno v 1. poglavju, kjer najdemo opredelitve pojmov, ki se navezujejo na 

področje tehnike in tehnologije. Med njimi najdemo opise predmetov v drugih dveh 

osnovnih šolah, ki se najbolj približajo predmetu Tehnika in tehnologija, saj ga kot 

takega, nimata. V 2. poglavju najdemo konkretnejše informacije za vsak sistem. V 3. 

poglavju najdemo opise znotraj odgovorov intervjuja. 

 

C 2: Opisati vse tri vrste osnovnih šol po zadanih kriterijih: državna (javna), 

zasebna waldorska in montessori.   

Splošne opise najdemo že v 1. poglavju. O ustanoviteljih šolskih sistemov ter njihovih 

pedagoških konceptih pa več najdemo v 2. poglavju. V 2. poglavju na podlagi literature 

najdemo opise osnovnih šol po zadanih kriterijih. V 3. poglavlju se tudi nahaja prav to, 

kar pa najdemo v odgovorih intervjuja. Izvemo torej, katere predmete izvajajo ter koliko 

ur na leto posvetijo temu, kako izgleda učni načrt, preverjanje in ocenjevanje znanja, 

metode dela z (nadarjenimi) učenci, uporaba učbenikov ter pripomočkov in strojev ter 

zadnje,  kakšen naj bi bil profil učitelja. 

 

C 3: Analizirati prednosti in slabosti, priložnosti in ovire v teh treh sistemih 

osnovnih šol za izbrane predmete vsebin tehnike in tehnologije. 

Le te so predstavljene na tem mestu. 

Prednosti javne OŠ so, da celoten pouk poteka zelo sistematično, saj je vsaka učna ura v 

naprej pripravljena z učno pripravo. Tudi ocenjevanje poteka po pravilih, ne glede na to, 

ali so učenci v razredu zelo nadarjeni, ali zelo šibki. Prednost je tudi v lažjem vodenju 

pouka, saj javna šola v večini ne vsebuje učence, ki imajo posebne potrebe; v 

waldorfski šoli pa jih lahko najdemo v skoraj vsakem razredu. Prednost javne šole je, da 

pripisuje visoko pomembnost znanju, kompetencam, zato je pouk zasnovan z veliko 

količino ter kvaliteto vsebin, ki so za učence nove in striktno stremi k doseganju le-teh. 
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Prav to je pa tudi slabost, saj so vsebine včasih prezahtevne za šibke učence, kar jim 

lahko v skrajnosti tudi onemogoči napredovanje, povzroči le frustracijo, nadarjeni pa 

tudi ne morejo zelo napredovati, saj jih sposobnosti po večini omejujejo. Slabost javne 

šole je tudi, da kmalu (v nižjih razredih) zahteva npr. samostojno zasnovanje izdelkov, 

kar lahko učencem, ki imajo slabe temelje znanja iz teh vsebin, povzroči probleme, saj 

je preskakovanje stopenj razvoja lahko škodljivo;  s tem jim namreč skrajšamo obdobje, 

kjer bi si lahko potrebno pridobili. V javni OŠ tudi velik del pouka poteka s 

tradicionalnim učenjem, kar lahko ugotavljamo kot slabost. Prednost javne OŠ je še, da 

so zahteve učiteljeve izobrazbe takšne, da mora biti strokovnjak na svojem področju. 

Prednost je tudi, da izvajajo največ tehniških ter naravoslovnih dni. 

Prednost obeh zasebnih OŠ je, da veliko pomembnost pripisujeta posamezniku. Veliko 

pozornost posvečata posamezni razvojni stopnji učenca, kaj je ugodno za njegov razvoj 

v tistem obdobju, ter kaj je bolje prilagoditi.  

V montessori OŠ se prilagajanje posamezniku odraža tudi tako, da je učenec deležen 

predstavitve ter nalog, glede na njegovo izhodišče, kar mu omogoča, da v vsakem 

primeru napreduje, ne glede na to, na kateri stopnji trenutno je.  

Druga prednost obeh zasebnih šol je tudi, da je ocena vrednotenja znanja opisna. Tako 

lahko učitelji, starši ter učenec (in ostali) dobijo izčrpno povratno informacijo o 

učenčevem znanju pred procesom učenja, tekom procesa (kar vključuje tudi vse 

okoliščine, v katerih se je nahajal) ter po končanem procesu učenja. Prav tako le-ta 

vključuje predloge za nadaljnje delo. Opisno ocenjevanje ima tudi zelo pomemben 

vpliv, katerega je nujno omeniti. Ne rangira učence. Slednje ima za posledico slabše 

socialne odnose, saj učencem nadene etiketo, glede na katero učenci gojijo mnenja, 

čustva, itd. do sošolcev in do samega sebe, kar povzroči škodo tudi na duševnem 

zdravju, samopodobi, motivaciji itd. Prednost tega ocenjevanja je tudi, da motivira 

vsakega učenca k napredovanju v svojih zmožnostih. Torej, tudi šibki lahko naredijo 

napredek, ki bo z njihove perspektive velik. Zelo pomembno pa je, da tudi nadarjeni 

učenci naredijo pri takem ocenjevanju še večji napredek, kot pa bi ga pri običajnem, 

številčnem, saj se običajno njihove želje, motivacija, itd. končajo pri najvišji oceni, kar 

pa jim onemogoči pot naprej, še višje, globlje. Velika prednost montessori OŠ je, da 

nimajo šolskih ur, ki trajajo 45 min, ampak ima učenec na voljo več ur, da dokonča 

obveznosti, čas pa si razporedi sam. V tem obdobju ni odmorov. Tako učencev ne 

ustavimo med delom, saj gredo na odmor in se vrnejo v popolnoma drugačnem 
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razpoloženju, težje se zopet umirijo ter navadijo na delo v učnem razpoloženju. 

Waldorfska OŠ sicer izvaja manj tehniško-naravoslovnih dni, vendar se poslužujejo več 

medpredmetnega povezovanja ter se srečujejo z vsebinami tehnike in tehnologije na 

bolj praktični ravni tudi v sklopu drugih dejavnosti; kar lahko vidimo kot prednost, saj 

tako pokaže uporabnost tega znanja. Slabost je tudi, da učenci osvojijo manjšo količino 

znanja, kompetenc, oz. se le-to zgodi kasneje. 

Za obe zasebni šoli bi lahko rekli, da je strokovna kvaliteta izvedbe pouka slabša, saj 

učitelji nimajo nujno strokovne izobrazbe na tem področju. 

 

C 4:  Podati priporočila za boljše poučevanje predmetov vsebin tehnike in 

tehnologije. 

Le to se nahaja na tem mestu. 

Priporočila za javno OŠ bi bila več prilagojenega dela glede na posameznika, tako za 

uvajanje v novo vsebino, kot utrjevanje. Zakaj, je opisano v zgornjem cilju. Prav tako 

glede ocenjevanja ter časovnega poteka dela, oz. šolskih ur. Dober zgled za vse to je 

montessori OŠ. Učence ocenijo glede na njihov napredek in glede na to, kako so se 

približali učnim ciljem. Upoštevajo posmeznikovo izhodišče. Tako učence, ki so 

nadarjeni, ne omejuje najvišja številna ocena; poleg tega pa tudi prizadevnim učencem, 

ki so šibki na področju tehnike, omogoča, da se njihov trud primerno poplača. Ocene so 

po potrebi številne, vse pa so opisne. Tako dajo večji vpogled v osvojeno znanje, poleg 

tega pa vsebujejo tudi priporočila za nadaljnje delo, kar ima veliko vrednost za 

posameznikovo napredovanje. Učnih ur kot takih nimajo. Od začetka pouka, ki je okoli 

osme ure, pa do približno dvanajste ure, so učenci v razredu. Vmes si lahko vzamejo en 

odmor za malico. Vsak učenec mora v tem času predelati vsebino treh predmetov. Kdaj 

bo kaj storil, si vsak organizira sam. Tako se učenec lahko bolj zatopi, poglobi v snov, 

pri tem pa ga ne omejujejo ozki okviri učne ure in potrebe drugih učencev. 

Priporočilo za waldorsfko ter montessori OŠ bi bilo, da bi imel učitelj tehničnih 

predmetov takšno izobrazbo, kot je zahtevana v javni OŠ, saj bi se tako dvignili 

kvaliteta strokovne vsebine, kot zainteresiranost za tovrstne dejavnosti, saj bi bil sam 

učitelj bolj zainteresiran za spodbujanje le-teh. 

 

 



 

-40- 

 

Preverjali smo tudi naslednje hipoteze: 

H 1: Pri opredelitvi predmeta Tehnika in tehnologija bodo razlike v omenjenih 

sistemih. 

To hipotezo potrdimo. Opazimo, da je pri javni OŠ pri tem predmetu bistveno, da 

učenec razvija sposobnost spopadanja s problemom na področju tehnike in tehnologije. 

Pri predmetu Lesorestvo, ki se v waldorfski OŠ najbolj približa predmetu Tehnika in 

tehnologija, pa je poleg usvojenosti veščin pomembno razvijanje notranjih veščin 

pravilnega sklepanja, oblikovanja pojmov, itd. V montessori OŠ najdemo tak predmet 

pod imenom Praktikum, katerega opisujejo, podobno kot v javni OŠ, da posreduje 

praktično znanje; poleg le-tega pa sem uvrščajo tudi odnose v okviru družine, skupnosti 

ter ravnanje z denarjem. Prav tako iz odgovorov učiteljev vidimo, da waldorfska OŠ 

velik pomen daje notranjim vtisom, ki jih puščajo tovrstni predmeti in imajo do njih 

celo kritično mnenje, če se ne izvajajo v primernih razvojnih obdobjih. Iz odgovorov 

intervjuvancev vidimo, da montessori OŠ poudarja tudi pomembnost takih predmetov 

za boljši razvoj mišljenja, ne pa toliko za samo praktično znanje. 

 

H 2: Cilji in vsebine ciljev predmeta vsebin tehnike in tehnologije bodo različni v 

omenjenih sistemih. 

To hipotezo ovržemo. Saj v učnem načrtu montessori OŠ najdemo prav vse cilje, ki se 

nahajajo tudi v učnem načrtu javne OŠ. Razlikuje se le v razporeditvi ciljev po razredih. 

Za razliko od teh dveh pa v učnem načrtu waldorfske OŠ ne najdemo vseh ciljev. 

Minimalni cilji so razporejeni med več predmetov, ki niso s področja tehnike in 

tehnologije, poleg tega so nekateri razporejeni tudi v druge razrede. Obe zasebni OŠ 

vsebujeta dodatne cilje, ki jih v učnem načrtu javne OŠ ni. V Tabeli 4.7 najdemo primer 

takih ciljev za vsebino lesa. 
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Tabela 4.7: Dodatni učni cilji v zasebnih OŠ 

Waldorfska 

OŠ 

 Spremljati življenje drevesa skozi letne čase 

 Spoznati, kje in kako smo ljudje povezani z drevjem in lesom 

 Doumeti, da ljudje potrebujemo drevesa, a jim tudi lahko veliko 

damo 

 Razlikovati posušen les in les, ki vsebuje sokove 

 Razlikovati med »domačim« in obrtniškim izdelkom, ki je 

površinsko zelo natančno obdelan 

 Razvijanje socialnosti: otroci delajo za nekoga, npr. igrače za 

vrtec, ročaje za vrtno orodje, ki ga rabijo v 3. razredu 

Montessori 

OŠ 

 Ve, kako se posadi drevo 

 Seznani se s saditvijo in vzgojo sadnega drevja in grmovnic ter 

z njihovo vzgojo 

 S pomočjo orodij gradijo makete iz lesnih gradiv značilnega 

bivališča iz okolja  

 

H 3: Pri številu ur ter številu dni izvajanja predmetov ter dnevov dejavnosti iz 

vsebin tehnike in tehnologije bodo v omenjenih sistemih razlike. 

To hipotezo potrdimo. V javni šoli v vseh 9-ih letih izvajajo najmanj ur povezanih s 

tehniko in tehnologijo, vendar izvajajo največ tehniških ter naravoslovnih dni. V 

primerjavi upoštevamo oboje hkrati, saj v učnih načrtih dveh zasebnih šol, število 

tehniških ter število naravoslovnih dni ni ločeno. V waldorfski OŠ izvajajo največje 

število ur predmetov, povezanih s tehniko in tehnologijo, vendar imajo daleč najmanj 

tehniško-naravoslovnih dni. Montessori OŠ je po številu ur med že omenjenima šolama, 

prav tako po številu tehniško-naravoslovnih dni. 

 

H 4: Učni načrti omenjenih sistemov bodo vsebovali vsaj učne cilje, minimalne 

standarde ter didaktična priporočila. 

To hipotezo potrdimo. Omenjeno najdemo v učnih načrtih vseh treh OŠ. V UN 

waldorske OŠ se učni cilji nahajajo v večini od 1. do 3. taksonomske stopnje Bloomove 
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lestvice, v UN motessori OŠ pa v večini od 1. do 4. stopnje. 

 

H 5: Za delo z nadarjenimi učenci bodo razlike med omenjenimi sistemi. 

To hipotezo potrdimo. V javni šoli se nadarjeni učenci pogosto udeležujejo tekmovanj 

(ZOTKS-a). Pri pouku pa so običajno podobno aktivni kot ostali učenci. Na podlagi 

intervjuja vidimo, da na zasebnih OŠ ni poudarka na tem, da bi se učenec udeležil 

tekmovanj. Na montessori OŠ pretežno veš čas poteka individualno delo, ki pa je 

prilagojeno za vsakega posameznika. Tako ima nadarjeni učenec že od samega začetka 

drugačno nalogo od ostalih. Na waldorfski OŠ se izogibajo tekmovalnemu duhu, saj si 

prizadevajo, da učenci osvojijo trdno notranjo voljo ter dobre socialne odnose, zato 

poudarjajo, da nadarjeni učenci pomagajo šibkejšim.  

 

H 6: Pri načinih spodbujanja ustvarjalnosti bodo v omenjenih sistemih razlike. 

To hipotezo potrdimo. Iz odgovorov intervjuja vidimo, da za spodbujanje ustvarjalnosti 

ne pripisujejo uspeha z načinom dela, kjer bi učence zgolj spodbujali h kreiranju novih 

idej ali iskanju novih povezav med že obstoječimi idejami, kot to poteka v javni šoli. 

Vendar v waldorfski OŠ to v veliki meri pripisujejo vplivu učiteljeve ustvarjalnosti na 

učence. Menijo, da učenci to prepoznajo in se v skladu z le tem tudi sami razvijajo. V 

montessori OŠ bolj strmijo k temu, da se učenec osredotoči na to, kar v naravi že 

obstaja in posveti preučevanju le tega. Tako obe zasebni šoli opisujeta pot osebe, ki bo 

kasneje ustvarjalna, ne pa že v obdobju, ko si temelje za to, šele pridobiva. 

 

H 7: Pri uporabi načinov, metod, strategij dela z učenci bodo med omenjenimi 

sistemi razlike. 

To hipotezo potrdimo. Vidimo, da v javni šoli prevladuje delovna naloga, individualno 

delo, frontalna oblika z razlago, razgovorom, demonstracijo. V waldorfski šoli je 

podobno, le da je več aktivnega ter manj tradicionalnega dela, učencem se manj snovi 

predstavi, več odkrivajo sami. V montessori OŠ frontalne oblike ni, prevladuje metoda 

demonstracije, poskusov, individualno delo, učenje z raziskovanjem, kjer učenci sami 

raziskujejo ter občasno dognanja predstavijo sošolcem. Tu torej ni tradicionalnega 

učenja (pouka).  
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H 8: Pri preverjanju in ocenjevanju znanja bodo med omenjenimi sistemi razlike. 

To hipotezo potrdimo. V javni OŠ učitelj vrednoti znanje glede na to, koliko se je 

učenec približal ciljem, oz. standardom. Obe zasebni šoli pa predvsem upoštevata 

dejstvo, da ima vsak posameznik drugačna izhodišča, zmožnosti, itd. Zato znanje 

vrednotita tudi glede na druge dejavnike, kot so: sodelovanje z učiteljem, trud, skrbnost, 

napredek, itd. V javni šoli je določeno število ocenjevanj na leto, učenci pa vedo, kdaj 

se bodo le-ti izvajali in potekajo bodisi kot ustna predstavitev, kot ocenjevanje izdelka 

ali pisno preverjanje. Vrednoti se s številčno oceno. Na waldorfski OŠ čas, ko poteka 

ocenjevanje znanja, imenujejo praznik znanja, saj takrat učenci pokažejo, kaj so v tem 

času pridobili. Ocenjevanje je v obeh zasebnih OŠ opisno, po potrebi ga prevedejo tudi 

v številčno oceno (npr. če učenec želi preiti v neko drugo šolo). To omogoča boljši 

vpogled v celotno učenčevo situacijo. Na montessori OŠ ocenjevanje znanja poteka 

večinoma z razgovorom. 

 

H 9: Zahteve kompetenc učitelja bodo med omenjenimi sistemi razlike.  

Tudi to hipotezo potrdimo. V javni OŠ je učitelj lahko, kdor je končal dvopredmetni 

univerzitetni študijski program iz tehnike ali proizvodno tehnične vzgoje ali 

univerzitetni študijski program iz elektrotehnike, strojništva ali lesarstva. V zasebnih 

OŠ pa je učitelj lahko, kdor ima končano visoko izobrazbo ter ima pridobljena dodatna 

strokovna znanja za poučevanje po načelih walodrfske oz. montessori pedagogike, za 

kar potekajo posebna izobraževanja. Dodatna izobraževanja potrebuje tudi za 

poučevanje posameznega predmeta, če ni sam strokovnjak za to področje. 
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5 ZAKLJUČEK 
 

Želeli smo ugotoviti, ali je med obravnavanimi sistemi razlika v opredelitvi samih 

tehniških predmetov in ugotovili smo, da v zasebnih šolah vidijo njihov pomen v bolj 

razširjenem pogledu, kot pa v javni šoli, ki si predvsem prizadeva za doseganje 

tehnološke pismenosti. Zaradi tega med omenjenimi šolami najdemo razlike v učenju in 

poučevanju. 

 

Pri motessori pedagogiki najbolj izstopa to, da učenci večinoma obravnavajo snov, se 

urijo in utrjujejo, individualno. V javni in waldorfski OŠ je več skupinskega dela; 

vsebujeta pa tudi frontalni pouk, katerega se v montessori OŠ ne poslužujejo. 

Montessori OŠ ima edina drugačen potek učnih ur in sicer te niso razdeljene na enote po 

45 minut, ampak trajajo kar celo dopoldne. Tako se učenec lahko bolj poglobi v učno 

vsebino. To ocenjujem kot veliko prednost.  

 

Izstopa tudi način ocenjevanja zasebnih OŠ, ki upošteva posameznikovo izhodišče; za 

razliko od javne, kjer za vse učence velja enotno ocenjevanje. 

 

Javna šola je v splošnem v prednosti, kar se tiče vključevanja učencev na tekmovanja 

ter po kvantiteti obravnavane snovi. Lahko bi sklepala, da je to zato, ker morajo učitelji 

imeti tudi izobrazbo na področju tehnike in jih zato bolj zanima to področje, zaradi 

česar lahko učence bolj navdušijo za te vsebine. V zasebnih OŠ pa se bolj posvetijo 

elementarnimi operacijami, kar zagotovi boljše temelje znanja.  

 

Med izbranimi šolami je mogoče prehajati, zato tudi učni načrti vseh šol vsebujejo 

minimalne standarde znanje, katere morajo učenci osvojiti za napredovanje v višji 

razred. Ostali učni cilji najbolj sovpadajo pri javni in montessori OŠ. Učenci naj bi bili 

enako konkurenčni za nadaljne šolanje, ne glede na to, katero osnovno šolo so 

obiskovali. Glede na preučevano, bi sklepala, da sistem, ki poteka v javnih srednjih 

šolah, najlažje sprejmejo učenci, ki so zaključili javno šolo, saj jim je le-ta bolj domač, 

kot ostalim. Ocenila bi, da so učenci, ki so zaključili javno OŠ, predelali največ vsebin 

iz področja tehnike, kar je prednost za nadaljne šolanje. Za učence montessori osnovne 

šole bi ocenila, da imajo krepko razvite sposobnosti za samostojno delo, kar je vsekakor 

velika prednost, tako za izobraževanje v srednji šoli, kot na višji, oz. visoki šoli. Učenci 
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waldorfske OŠ pogosto nadaljujejo izobraževanje na waldorfski gimnaziji. Včasih 

imajo ti učenci probleme pri nadaljnem šolanju v javnih srednjih ter visokih, oz. višjih 

šolah, saj se metode dela v le-teh zelo razlikujejo od tistih, na katere so navajeni. Ker pa 

imajo tekom šolanja na waldorfski OŠ poudarek na urjenju temeljnih spretnosti in 

utrjevanju osnovnega znanja iz področja tehnike, bi ocenila, da imajo od vseh še 

najbolje razvita temeljna znanja iz področja tehnike. Seveda te ocene ne morejo biti 

zanesljive, saj so le-te v veliki meri odvisne od posameznega učenca in posamezne OŠ. 

 

Menim, da bi naslednji korak lahko bil podrobnejši pregled vsebin, ki se jih obravnava 

v vseh šolah. Katere vsebine imajo šole, ki jih druge nimajo. Pregled konkretnih 

izdelkov, projektov, itd. in primerjava. Prav tako pregled medpredmetnega povezovanja 

ter preveriti kompetentnost učencev ob koncu šolanja. Iz preučevanega bi sklepala, da 

bi v splošnem najboljše rezultate dosegli učenci javne šole, nato montessori in nato 

waldorfske, predvidevam, pa da bi bilo to odvisno tudi od tega, na katerih šolah bi 

opravili preverjanje. 

 

Zaključimo lahko, da se učenje in poučevanje tehniških predmetov v omenjenih 

sistemih razlikujejo. Vsak ima svoje prednosti in slabosti in vsakega bi se s pomočjo 

drugega dalo izboljšati. Podali smo nekaj predlogov za le-to, kar je bil tudi eden od 

ciljev diplomskega dela. S tem bi ocenila, da smo se zastavljenim ciljem približali, 

vendar je vsebina zelo obširna, zato ostaja še veliko prostora za raziskovanje. 
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7 PRILOGE 

 

7.1 Vprašanja za intervju 

 

1. Katere imate predmete v osnovni šoli, povezane s tehniko/ 

tehnologijo/tehnično vzgojo/ročna dela ... ? (obvezne in izbirne) 

2. Izvajate kakšne tehniške dneve, poletne šole, tabore … 

3. Imate učni načrt? 

a. Zajema le ta didaktična priporočila? 

b. Zajema učne cilje, za katere si prizadevate, da jih bodo učenci dosegli? Če ne, 

kaj imate namesto tega?  

c.Kako se tehnika prikazuje skozi cilje (na javni šoli preko standardov)? 

d. Na katerih kognitivnih stopnjah (Bloom) so povečini učni cilji? 

4. Kako vidite tehniko in tehnologijo (kako si jo razlagate)? Kaj je namen 

poučevanja teh predmetov v OŠ, zakaj je to pomembno? 

5. Kako se z leti spreminja interes učencev za (neobvezne) dejavnosti s področja 

tehnike? 

6. Nadarjeni učenci 

a. Kako poteka delo z njimi? Imate kakšne prilagoditve?  

b. Kaj želite spodbuditi, doseči pri poučevanju nadarjenih učencev (npr. kaj so 

cilji)? 

c. Se udeležujejo kakšnih tekmovanj? Kaj pa tekmovanj ZOTKS-a (Zveze za 

tehniško kulturo Slovenije)? Kakšna je uspešnost učencev na teh tekmovanjih? 

d. Kakšne so pa metode dela s šibkejšimi učenci? 

7. Kako pri učencih spodbujate ustvarjalnost? 

8. Katere načine, metode, strategije dela z učenci (poučevanja) uporabljate?  

9. Kako konkretno poteka učna ura (primer)? 

10. Ali uporabljate kakšne delovne zvezke, zbirke, pripomočke, kje dobite 

gradivo, je pomembna posebna urejenost prostora …? 

11. Ali se poslužujete aktivnega ali tradicionalnega poučevanja; če obojega, 

kakšno je razmerje? 

12. Kako poteka preverjanje? 

13. Kako poteka ocenjevanje? 
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a. Preverjate bolj veščine ali znanje? 

b. Ali učenci pišejo tudi pisna ocenjevanja znanja? 

14. Ali učenci pišejo nacionalna preverjanja znanj? Kako potekajo priprave 

na njih? Kakšni so rezultati? 

15. Kdo lahko poučuje tehniške predmete oz. kakšen naj bi bil profil 

(kompetence) učitelja?  

16. Kakšna je vloga učitelja (in kakšna je vloga učenca)? Kašno pozicijo ima 

učitelj kot avtoriteta? 

17. Kje vidite prednosti tega sistema? 

18. Kje vidite priložnosti za izboljšave sistema (predlogi za prenovo učnih 

načrtov)?  (Npr. zamenjava vrstnega reda obravnavanih vsebin, bi dodali katero 

vsebino… )Kje vidite primanjkljaje, ovire (npr. premajhen vpis, premalo 

prostora, časa, sredstev, premalo praktičnega dela, ne mora se vsak vpisati, 

težko diferencirati, itd.)? Kako bi ga lahko nadgradili, kakšen bi lahko bil še 

izboljšan sistem?  

19.Ali priporočate kakšno literaturo na to temo (opis šolskega sistema, 

priročniki za poučevanje konkretnih predmetov, raziskave … )? 


