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POVZETEK 
 

V  napredni tehnološki družbi je vse bolj odločilen dejavnik postala tehnološka pismenost 

kot glavni produkt tehniškega izobraževanja. Vloga učitelja tehnike in tehnologije (TiT) 

postaja vse bolj kritično uravnalna kot tudi usmerjena k trenutnim trendom in potrebam 

trga.  V magistrskem delu obravnavamo v uvodnem in teoretičnem delu pojem in vloga 

tehnološke pismenosti in odnos do tehnike in tehnologije. Do zdaj je bila že raziskovana 

tehnološka pismenost učencev v prvem in drugem triletju osnovne šole (OŠ), prav tako v 

9. razredu OŠ, lani 2017 pa sem sama v diplomskem delu raziskovala tudi tehnološko 

pismenost učiteljev TiT osnovne šole. 

 

V magistrskem delu se posvetimo tehnološki pismenosti  učiteljev in bodočim učiteljem 

TiT, saj so le-ti ključni pri izobraževanju učencev. Prav tako si pogledamo, kakšen odnos 

imajo študentje do  tehnike in tehnologije, in ali to v kakšni meri vpliva tudi na tehnološko 

pismenost.  Glavna cilja magistrskega dela sta bila: ugotoviti tehnološko pismenost 

učiteljev in bodočih učiteljev TiT in s tem prispevati k boljšemu poznavanju narave 

tehnološke pismenosti in procesa učenja vsebin TiT in ugotoviti v kolikšni meri sta odnos 

do TiT in tehnološka pismenost povezani. Po pregledu metod merjenja TP učencev in 

odraslih smo se odločili za izbiro nedavno razvite metode celostnega merjenja TP, ki je 

zasnovana na osnovi standardov tehnološke pismenosti (Avsec, 2010) in nam bo 

omogočala ustrezno primerljivost rezultatov. Metodo smo dogradili z anketnim 

vprašalnikom, ki nadomešča mero predtesta. Za ugotavljanje odnosa in tehnološke 

pismenosti pa smo uporabili nestandardizirani vprašalnik »Tehnika in jaz«.  

 

Izmerjena tehnološka pismenost (TP) učiteljev TiT je znašala 64,48 %, tehnološka 

pismenost bodočih učiteljev 1. letnika 1. bolonjske stopnje je znašala 64,29 % in tehnološka 

pismenost bodočih učiteljev 1. letnika 2. bolonjske stopnje 58, 57 %. Tehnološko znanje  

je imelo od vseh kompetenc najvišjo aritmetično sredino. Učitelji so dosegli 83,36 %, 

bodoči učitelji 1. letnika 1. bolonjske stopnje so dosegli 83,36 % in bodoči učitelji 1. letnika 

2. bolonjske stopnje 81,81 %. Medtem, ko sta bil dimenziji tehnoloških zmožnosti in 

sposobnost kritičnega razmišljanja in odločanja značilno odstopajoči.  Učitelji so dosegli 

pri zmožnostih 54,75 %, pri kritičnem razmišljanju in odločanju pa  56,91 %, bodoči učitelji 

1. letnika 1. bolonjske stopnje so dosegli pri zmožnostih 52,75 %, pri kritičnem 

razmišljanju in odločanju pa 54,16 %. Bodoči učitelji 1. letnika 2. bolonjske stopnje so 
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doseli pri zmožnostih 36,08 %, pri kritičnem razmišljanju in odločanju pa 55,50 %. Pri 

pregledu vpliva odnosa do TiT na TP, je bilo ugotovljeno, da tisti študentje, ki so 

zainteresirani za TiT imajo tudi višjo TP v splošnem in posebej v komponenti zmožnosti. 

Pri povezavi komponente kritičnega razmišljanja in odločanja z odnosom do tehnike, je 

bila kategorija zavedanja pomembnosti TiT negativna. To pomeni, da se taka oseba zaveda 

posledic TiT, ni pa še zmožna kritičnega razmišljanja in odločanja.  

 

Učitelji in bodoči učitelji TiT imajo še vedno premalo inženirskih znanj in zmožnosti 

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

razpoložljivosti tehničnih delavnic in motivacije za rabo računalniške opreme na višjih 

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

z merili standardov tehnološke pismenosti.  

 

KLJUČNE BESEDE: tehniško izobraževanje, tehnološka pismenost, standardi tehnološke 

pismenosti, tehnološka pismenost učiteljev tehnike in tehnologije, odnos študentov do 

tehnike in tehnologije. 
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COMPARATIVE ASPECTS OF THE TECHOLOGICAL LITERACY OF 

TEACHERS AND FUTURE TEACHERS OF ENGINEERING AND 

TECHNOLOGY 
 

SUMMARY  

 
Technological literacy as the main product of technical education has become a key factor 

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

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

needs of the market. In the introductory and theoretical part of this master’s thesis, we will 

discuss the concept and the role of technological literacy (TL) as well as the attitude 

towards techniques and technology. A research about TL has already been made for pupils 

in the first and second triad of primary school, as well as the 9th grade. Last year (2017) I 

made a research about the technological literacy of primary school TAT teachers. 

 

In this thesis we will focus on the TL of teachers and future teachers of TAT, given that 

they play a crucial role in educating pupils. We will also take a look at the attitude of pupils 

towards techniques and technologies, and find out whether it affects their TL. The main 

objectives of my master’s thesis were learning about the TL of TAT teachers and future 

teachers and with that contribute to a better understanding of the nature of TL and the 

process of teaching TAT contents and also discovering to what extent the TAT and TL are 

connected. After examining the methods of measuring the TL of pupils and adults, we 

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

standards (Avsec, 2010), which will allow us to make an adequate comparison of the 

results. A survey questionnaire was added to this method. For researching the attitude and 

TL we used an unstandardized questionnaire called “Technique and I”. 

 

The measured TL of TAT teachers was 64.48 %, the TL of first year undergraduate future 

teachers was 64.29 % and the TL of first year graduate future teachers 58.57 %. The 

technological knowledge had the highest arithmetic mean of all the abilities. The teachers 

reached 83.36 %, first year undergraduate future teachers 83.36 % and first year graduate 

future teachers 81.81 %. Meanwhile, the dimensions of technological abilities and the 

ability of critical thinking and deciding were significantly deviating. Teachers reached 

54.75 % at technological abilities and 56.91 % at the ability of critical thinking and 
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deciding. First year undergraduate future reached 52.75 % and 54.16 % respectively, while 

first year graduate future teachers reached 36.08 % and 55.50 % respectively.  

 

When studying the effect of TAT on TL, we have discovered that students who are 

interested in TAT do have a higher TL in general as well as in individual abilities. The 

category of the awareness of the importance of TAT was negative when connecting the 

components of critical thinking and deciding to the attitude towards techniques.  

 

Teachers and future teachers of TAT still lack in knowledge about engineering as well as 

in the ability of designing and planning. They also work in an inappropriately homelike 

environment in regard to the disposability of technical workshops and the motivation for 

using computer equipment on a higher level. The contents of the TAT curriculum for 6th to 

8th grade needs additional realignment and an upgrade based on standards for TL.  

 

KEY WORDS: technical education, technological literacy, technological literacy 

standards, technological literacy of techniques and technologies teachers, pupils’ attitude 

towards techniques and technology. 
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1 UVOD 
 

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

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

življenja ljudi, kjer nam lajša opravljanje vsakodnevnih opravil. Naš vsakdan je obkrožen z 

različnimi napravami, kar nas priganja k temu, da se moramo za novosti zanimati in o njih 

razmišljati. Brez poznavanja delovanja naprav in rabe le-teh ne moremo več konkurenčno 

funkcionirati v domačem in službenem okolju. Pomembno je, da mladi državljani že zgodaj 

stremijo k tehnološki pismenosti (TP) in to prenašajo še na druge. Tukaj je TP upoštevana kot 

zmožnost, da lahko posameznik misli/razmišlja o tehnoloških vprašanjih iz različnih 

perspektiv in zmožnost ocene medsebojnih odnosov med tehnologijo in posamezniki, družbo 

in okoljem (ITEEA, 2007).  

 

1.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

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

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

vsakdan je obkrožen z različnimi napravami, ki pa nas priganjajo k temu, da se moramo za vse 

novosti na področju tehnike zanimati in o njih znati pravilno razmišljati. Če ne poznamo rabe 

in delovanja naprav, ne moremo normalno funkcionirati v domačem in službenem okolju. S 

samo uporabo naprav, objektov, postopkov in procesov označujemo pojem tehnologija. 

Tehnologija je sestavljena iz različnih vrst tehnik, ki pa se razlikujejo glede na značilnosti, 

uporabo materialov, vrste proizvodnje in storitve. S pomočjo tehnologije pridobivamo nova 

znanja, s katerimi pa zadovoljujemo svoje vsakdanje potrebe in hkrati rešujemo težave, ki se 

nam porajajo (Avsec, 2012). 

 

Ljudje morajo bolje razumeti pojem tehnologije, da se bodo bolje vključili v tehnološko okolje, 

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

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

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

pismenost (TP) (Avsec, 2012). Osnovni namen TP je ljudem omogočiti ustrezno znanje in 

sredstva, s katerimi bodo lahko lažje delovali v sodobnem tehnološko razvitem svetu. Odvisno 
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od časa, v katerem živimo, pa je pričakovana določena raven TP, ki pa je odvisna od razvitosti 

njihovega življenjskega okolja. Raven TP pa je pomemben, saj se TP ves čas spreminja in 

nikoli ne bo obstala na določenem nivoju, ki bo tisti trenutek veljal za najvišjega. Z 

razumevanjem in rabo TP lahko posameznik in celotna družba vplivata na prihodnje generacije 

in na nadaljnjo zmožnost Zemlje, da ohrani življenje (ITEEA, 2007).  

 

Do zdaj so že raziskovali TP učencev v 9. razredu osnovne šole (Avsec, 2012), pri katerih se 

je pokazalo, da je njihova tehnološka pismenost nizka. Razlogi nizke TP so lahko tudi v 

vsebinskih področjih in standardih učnega načrta predmeta TiT, ki niso popolno usklajeni s 

standardi tehnološke pismenosti , ki jih je izdala ITEEA, 2007. Komponenta TP tehnološko 

znanje je bila primerljiva z znanjem vsebin predmeta TiT na nacionalnem preverjanju znanja, 

medtem ko komponenta zmožnosti reševanja tehnoloških problemov ter sposobnost kritičnega 

razmišljanja in odločanja predstavljata kritično kategorijo (Avsec, 2012) na katero pa imajo 

lahko vpliv tudi učitelji TiT (Norström, 2013; Schröder in Storgaard Brok, 2012), zlasti s 

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

pristopom k reševanju tehničnih in tehnoloških problemov. Prav tako smo že raziskovali TP 

učiteljev različnih osnovnih šol (Pajk, 2017), pri katerih se je pokazalo, da je TP učiteljev 

prenizka. Če je učitelj eden izmed ključnih pri prenašanju znanja do učencev, bi v tej meri 

moral biti učitelj bolj TP. Če že sam učitelj ni dovolj TP, to prenese tudi na učence, s tem 

učenci sploh nimajo že začetnega, osnovnega znanja v OŠ podanega v pravi meri, kako naj to 

potem stopnjujejo na višji stopnji šolanja (Pajk, 2017). 

 

Tehnologija je prisotna v naših življenjih vsakodnevno, skozi celotno zgodovino do dandanes. 

Mlajša generacija kaže zanimanje za tehnološke produkte, vendar kar se tiče izobrazbe in 

kariere v tej smeri, ni nadpovprečnega odnosa oz. zanimanja. Če želimo v tej smeri vplivati na 

mnenje mlajše generacije, moramo najprej ugotoviti, kateri so tisti faktorji, ki vplivajo na 

njihov odnos do tehnike. Prvi na tem področju so raziskovali privlačnost poklicev na področju 

TiT, navdušenje in interes za vsebine TiT, dolgočasje in odpor do TiT, zaznavo posledic 

tehnologij in zahtevnost domene TiT (Ardies in drugi, 2015).  
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Pod pojmom odnos poznamo različne interpretacije in definicije. Odnos skupaj z znanjem in 

veščinami tvori kompetence za uspešno in usklajeno delovanje in izvajanje nalog. Za naše 

področje je najbližje razlaga pojma odnos psihološka nagnjenost osebe do tehnike, ki je 

pogojena z določeno stopnjo koristi, pa naj bo to dobra ocena ali dober izdelek (Ardies in drugi, 

2015). Jain (2014) navaja tri komponente, iz katerih je sestavljen odnos: afektivna 

komponenta, ki predstavlja čustven odziv na odnos, naslednja je konativna komponenta, ki 

prikazuje vedenjsko težnjo posameznika, ki ga sestavljajo ukrepi in opazovani odzivi na 

objekt. Zadnja je kognitivna komponenta, ki se nanaša na mnenje, prepričanje, misli 

posameznika o objektu. 

 

Naša motivacija je primerjati tehnološko pismenost učiteljev in bodočih učiteljev tehnike in 

tehnologije, hkrati pa tudi primerjati tehnološko pismenosti študentov 1. letnika 1. bolonjske 

stopnje s študenti 1. letnika 2. bolonjske stopnje študija. S tem bi opazovali 

napredek/nazadovanje posameznega študenta ob vstopu na fakulteto in tiste tik pred končanim 

magisterijem. Prav tako smo pridobili podatke, glede odnosa študentov do TiT in z njim 

povezano TP. Sam odnos do tehniškega in inženirskega izobraževanja je povezan s 

človekovimi čustvi, motivacijo, vrednotami in osebnimi lastnostmi. Sam razvoj odnosa do 

tehnologije je odvisen tudi od volje študentov. Z nadpovprečnim odnosom do TiT vplivamo 

tudi na višjo raven TP. Če študent nima v veliki meri pozitivnega odnosa do TiT, bo težko celo 

življenje delal kot učitelj TiT v šoli, hkrati pa bo tudi njegova raven TP nižja v primerjavi s 

študenti z bolj pozitivnim odnosom do TiT (Autio O., Jamšek J. in Gaberšek M). 

 

1.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN CILJI 
 

Namen našega dela je primerjati tehnološko pismenost učiteljev in bodočih učiteljev tehnike 

in tehnologije (TiT), da pridobimo vpogled, kakšno je stanje bodočih učiteljev, ki bodo vsak 

čas stopili v razred v primerjavi s trenutnimi učitelji. 

 

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

RV1: Kakšna je tehnološka pismenost bodočih učiteljev TiT? 

RV2: V kolikšni meri se razlikuje TP učiteljev in bodočih učiteljev TiT? 
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RV3: Kakšna je razlika v TP med študenti prvega letnika in študenti zaključnega letnika in v 

kateri komponenti TP je najbolj očitna? 

RV4: V kakšni povezavi je odnos bodočih učiteljev do TiT s stanjem njihove TP? 

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

C1: Opisati tehnološko pismenost in njene komponente. 

C2: Podati pregled obstoječega stanja TP učiteljev TiT. 

C3: Kritično analizirati tehnološko pismenost učiteljev in bodočih učiteljev TiT. 

C4: Ugotoviti odnos bodočih učiteljev do TiT.  

C5: Na osnovi rezultatov dela podati priporočila za dvig TP. 

 

1.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 

Pri raziskavi smo uporabili kvantitativni in kvalitativni pristop empiričnega raziskovanja. 

Prevladujoči metodi (M): 

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

teoretičnih prispevkov, analiza in interpretacija izsledkov. 

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

tehnološke pismenosti, obdelava in ovrednotenje podatkov. 

 

1.4 PREGLED VSEBIN OSTALIH POGLAVIJ 

 

Tehnološka pismenost je predstavljena v drugem poglavju. Celotno poglavje obravnava TP, 

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

razmišljanje in odločanje. V poglavju je zaslediti, katere meritve so že bile izvedene na tem 

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

 

V tretjem poglavju je predstavljena TP učiteljev in bodočih učiteljev. Predstavljena je 

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

načinu podajanja znanja učencem. 
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Četrto poglavje zajema odnos do tehnike in tehnologije. Poudarek je na odnosu bodočih 

učiteljev do tehnike in tehnologije.  Prav tako so predstavljeni dejavniki, ki vplivajo nanj in 

razlike glede na spol. Podatki so pridobljeni iz različnih raziskav. 

 

Peto poglavje je namenjeno obravnavi in analizi rezultatov testa TP in vprašalnika Tehnika in 

jaz. Opisane so razlike TP učiteljev in bodočih učiteljev, prav tako glede na spol. V analizi je 

predstavljena tudi korelacija odnosa do TiT s TP. 

 

V šestem poglavju je diskusija glede zastavljenih ciljev v magistrskem delu. Predstavimo, v 

kolikšni meri smo dosegli ali ovrgli zastavljena raziskovalna vprašanja. 

 

V sedmem poglavju, ki predstavlja zaključek magistrskega dela, pa podamo kritično 

vrednotenje dela.  
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2 TEHNOLOŠKA PISMENOST 
 

 

Človek je že v kameni dobi izdelal prvo grobo obdelano orodje, kar je prvi znak, da je 

tehnologija obstajala že tri milijone in pol let pred našim štetjem. Vse do danes je tehnologija 

izredno napredovala. Napredek se pozna na področju prometa, komunikacij, pridobivanja 

energije, pridelave hrane, nanoproizvodnje, medicine in  zelene kemije, kar je privedlo do 

velike tehnološke revolucije.  S pomočjo telefonov, televizije in računalnikov lahko 

komuniciramo po celotnem svetu. Prevozna sredstva pa prevažajo ljudi in tovor, kamor si 

zaželimo. Medicina nam omogoča bolj zdravo življenje (Krhin, 2013; Pajk, 2017). S svojo 

prisotnostjo vpliva na naš način življenja, kjer nam lajša opravljanje vsakodnevnih opravil. 

Tehnologija se iz dneva v dan hitreje razvija, zato je pomembno, da se vsak posameznik  

zaveda njenega vpliva in uporabe v vsakdanjem življenju (Gagel, 1997). 

 

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

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

človekovih željah in potrebah (ITEEA, 2007), se izredno hitro razvija in od nas zahteva vedno 

več znanja. 

 

Tehnologija ne vključuje samo materialnih predmetov, temveč vključuje tudi same ljudi, 

proizvodnjo, infrastrukturo, procese, potrebne za načrtovanje, upravljanje predmetov in 

popravila. Večina ljudi si pod pojmom tehnologija predstavlja še računalnike in ostalo 

tehnologijo (Krhin, 2013). 

 

V raziskavah je bilo dokazano, da ima večina ljudi omejeno pojmovanje tehnologije. V ZDA 

so pozvali 800 odraslih oseb, da povejo prvo besedo, ki jim pade na misel, ko slišijo besedo 

tehnologija. 68 % oseb je odgovorilo z besedo računalniki.  Samo 5 % oseb je odgovorilo 

besedilo, povezano z elektroniko (Garmire in Pearson, 2006; Eisenkraft, 2009). Pojem 

tehnologija je veliko več kot samo računalniki in elektronika. Vključuje papir, avtomobile, 

plastiko, gradbeništvo, kmetijstvo, pohištvo itd. Torej še nešteto drugih naprav in sistemov 

(Garmire in Pearson, 2006). Ljudje morajo razumeti pojem tehnologije, da bodo tako lahko 

živeli v tehnološkem okolju, ki jih obdaja. S svojimi odločitvami vplivajo tako na družbo okoli 



7 

 

sebe kot na svoj vsakdan. Ljudje morajo poznati tehnične, socialne, ekonomske in politične 

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

tehnološka pismenost ( v nadaljevanju TP) (Avsec, 2012). Kako smo ljudje pripravljeni 

narediti tehnološke odločitve, pa je odvisno od posameznikove ravni TP. Ker je tehnologija 

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

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

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

lahko učinkovito deluje v tehnološko odvisni družbi, kjer se tehnologija hitro spreminja (Pajk, 

2017). Tako kot je tehnologija mnogo več kot samo elektronika, je tudi TP veliko več kot le 

znanje o uporabi tehnologije. To je le en del TP. V našem vsakdanu je zelo pomembno vedeti, 

kako uporabljamo tehnologijo v družbi, polni znanja. Pri iskanju službe, trženju storitve, 

nakupovanju, pri samopostrežnih napravah, povsod je pomembno, da znamo uporabljati 

informacijsko tehnologijo, ki je del našega vsakdana. To razumevanje tehnologije mora biti 

dovolj razvito, da oseba lahko učinkovito deluje v tehnološko razvitem življenju (Garmire in 

Pearson, 2006). 

 

Ob koncu 20. stoletja  so tehnološko znanje, spretnosti in zmožnosti postali glavni vir 

posameznika, družbe in gospodarstva kot celote. S tem je tehnologija postala element 

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

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

Pearson, 2006;  Nasipov, 2012). 

 

TP se je pojavila že v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja, le da v tistem času TP ni 

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

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

družbeno, kulturno in organizacijsko posebnost (Pajk, 2017).  V širši luči  pojem tehnologije 

zajema tehniški vidik   (znanje, veščine, tehnike, stroji, orodja, naprave, surovine, produkti in 

odpadki), kulturni vidik  (vrednote, zavedanja, prepričanja in cilji) in organizacijski vidik ( 

sem spadajo gospodarska in industrijska dejavnost, poklic in porabniki). Celotna tehnološka 

praksa prikazuje uporabo znanosti in drugih znanj pri opravljanju nalog, ki vključujejo ljudi, 
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organizacijo, stroje, orodja in naprave. Celotno merjenje napredka v TP je mogoče izvesti s 

pomočjo tehnološkega indeksa ( Avsec, 2012).  

 

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

posamezne populacije. Enako je pri bralni pismenosti. V kolikor prvošolec bere na nivoju 

prvošolca, velja za pismenega. Od sedmošolca se pričakuje višja raven bralne pismenosti kot 

od prvošolca, ampak še vseeno nižja raven kot je pri pismenem gimnazijcu, ki bo po drugi 

strani manj kvalificiran bralec kot pismen diplomant. Še vseeno pa vsi še vedno štejejo za 

pismene (Garmire in Pearson, 2006). Torej pri vsakem posamezniku lahko razlikujemo 

različno raven TP, ki je odvisna od izobrazbe, interesov, stališč, sposobnosti in ozadja. Osnovni 

namen TP je omogočiti ljudem ustrezno znanje in orodje, s katerimi bodo lahko lažje delovali 

v sodobnem tehnološko razvitem svetu. V okviru projekta Tehnologija za vse Američane 

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

razmišlja o tehnoloških vprašanjih z različnih vidikov posameznika, družbe in okolja. TP je 

definirana kot sposobnost posameznika za uporabo, rabo, oceno in razumevanje tehnologije.  

 

Zaradi potreb industrije in proizvodnje je bilo v zgodovini potrebno učenje tehnologije, da so 

se delavci lahko učili obrti in spretnosti, ki so jih potrebovali, kar je v povezavi z nižjimi učnimi 

dosežki ljudi. Inženirsko izobraževanje je bilo v preteklosti veliko bolj cenjeno, saj je na 

začetku 21. stoletja veliko držav označilo TP kot državno pomembne imperative, kjer je TP 

postala cilj tehnološkega izobraževanja.  

 

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

Kanada, Hong Kong in Nova Zelandija (Pajk, 2017). Zaradi zahtev razvoja poindustrijske 

družbe je potrebno znanje nadgrajevati, saj se od delavcev poleg proizvodih funkcij zahteva 

sposobnosti in spretnosti za oblikovanje, sposobnost odločanja in sposobnost ustvarjalnega 

dela. Vse to pa je potrebno razvijati že od samega začetka, torej vse od otroštva do poklicne 

kariere. Otroci se morajo tako v domačem okolju kot tudi v šolah naučiti reševati ustvarjalne 

naloge v projektnem delu, oceniti svoje delo in posledično izbrati pravo smer v poklicni karieri. 

Tehnologija je dandanes pomembna v vseh obzirih, saj jo morajo poznati tako zdravniki, 

gradbeniki, inženirji, trgovci in še mnogi drugi, da si lahko olajšajo svoj vsakdan. Za vse 
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učence in dijake je tehnologija nujni del splošnega izobraževanja. S tem se jim zagotavlja 

priložnost za udejanjanje temeljnih znanstvenih spoznanj (Nasipov A. J., 2012). 

 

Tehnologija nudi ogromno možnosti za dijake in učence v smeri izobraževanja in kariere. Na 

učence vpliva več dejavnikov, ki vplivajo na izbiro poklica tehniške smeri. Ključni dejavniki 

so pozitivne izkušnje, samozavest, sposobnost in samopodo. Raziskave kažejo, da imajo tudi 

dekleta zelo pozitiven odnos do tehnike in tehnologije, pa vendar še vseeno, ko pride do faze 

odločanja o bodočem poklicu, se zelo malo le-teh odloči za študij v tehničnih smereh (Keše, 

2016). 

 

Skozi leta se je ustvarilo veliko različnih pogledov, kaj pomeni biti TP. Po letu 1970 je TP 

predstavljalo nekaj, kar vsebuje znanje in sposobnosti za delovanje v sodobni tehnološki 

družbi. TP obsega tri neodvisne komponente: znanje, zmožnost ter sposobnosti kritičnega 

razmišljanja in odločanja. Komponente TP so med seboj povezane, usklajene in ustvarjajo 

dodatne sinergije. Komponenta znanja se nanaša na to, kaj oseba zna narediti, medtem ko se 

ostali dve nanašata na sposobnost, neposredno obnašanje, kako kaj izdelati (Pajk, 2017).  

 

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

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

vse tri komponente TP medsebojno odvisne in neločljive. Oseba, ki nima vsaj nekaj znanja, ne 

more imeti nobenih tehnoloških zmožnosti. Prav tako premišljene odločitve ne morejo nastati 

brez nekega razumevanja osnovnih lastnosti tehnologije. Prav tako pa vemo, da TP vodi v novo 

razumevanje vidikov v tehnološkem svetu (Keše, 2016).  
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Slika 2.1: Grafični prikaz treh komponent TP (Garmire in Pearson, 2006). 

 

Vse tri komponente TP lahko ponazorimo tudi z medsebojno povezanimi krožnimi kolobarji, 

ki jih prikazuje slika 2.2. 

 

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

(Garmire in Pearson, 2006). 

 

Velik vpliv na razvoj ima nastanek mednarodnega združenja International Technology and 

Engineering Educators Association (ITEEA), katerega sedež je v ZDA. V ITEEA so vključena 

različna društva, zbornice in posamezniki, ki so v svetovnem merilu vodilni na svojih področjih 

. Njihova priporočila uporabljajo različne države pri sestavljanju učnih načrtov (Avsec, 2012). 

ITEEA je leta 2000 in 2002  izdala že dve različici Standardov tehnološke pismenosti (STP), 

zadnjo, tretjo, različico pa so izdali leta 2007. Poleg izdaje STP so tudi definirali TP. TP je 

definirana kot sposobnost uporabe, upravljanja, ocenjevanja in razumevanja tehnologije.  
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S tem medsebojno povezujejo tri komponente, ki so si odvisne med seboj, in sicer znanje, 

zmožnosti in kritično razmišljanje in odločanje (Pajk, 2017).  

 

Pri TP osebe je osrednja stvar razumevanje povezave med posamezniki, tehnologijo, okoljem 

in družbo. V odvisnosti od kulturne situacije je pogojena tudi raven TP osebe. Kot primer si 

poglejmo TP prebivalca Papue Nove Gvineje in TP prebivalca Sydneyja. TP je potrebno 

razumeti glede na situacijo, v katero so vključeni tudi socialni in okolijski vplivi (Holland, 

Berlin, Ingerman in Collier-Reed, 2011). 

 

Vsako komponento v nadaljevanju tudi podrobno opišemo.  

 

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

določena pravila. Torej znanje razumemo kot celoto urejenih informacij, ki smo jih pridobili 

med učenjem. Pomeni rezultat zadrževanja informacij s pomočjo učenja. Pod pojem znanje 

spada skupek dejstev, načel, teorije in prakse, ki so povezane s področjem študija ali dela. 

Znanje je opisano kot teoretično in podatkovno. Razsežnost znanja TP vsebuje razumevanje 

dejstev, konceptov in pojmovno razumevanje. Pri izobraževanju in delu spoznamo in usvojimo 

določena načela, dejstva, teorije in prakse (Avsec, 2012; Garmire in Pearson, 2006; Pajk 2017). 

 

Na področju znanja je za TP osebo značilno, da potrebuje kognitivno in procesno znanja za 

ustvarjanje ustrezne zasnove tehnoloških produktov in sistemov. Za komponento znanja je za 

TP osebno značilno,  da (Avsec, 2012; Garmire in Pearson, 2006; Pajk 2017): 

 

 razume razvijanje tehnologije v vsakdanjem življenju; 

 razume napredne načine, ki se sčasoma spreminjajo in razvijajo: pojem tehnologija, 

kako se ustvarja, kako vpliva na vsakdan in kako spreminja družbo kot celoto; 

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

 prepozna prodornost tehnologije v vsakdanu; 

 pozna vrste in omejitve procesa konstruiranja; 

 pozna zgodovino tehnologije in njen vpliv na življenje; 

 je seznanjen, da tehnologija povzroča določeno mero tveganja; 
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 zna oceniti, da obstajajo ravnovesje in kompromisi med stroški in koristjo pri uporabi 

in razvoju tehnologije; 

 razume, da tehnologija odraža vrednote in kulturo družbe. 

 

Zmožnosti (ZM): Zmožnosti vključujejo človekovo osebnost, znanje, mišljenje in motivacijo. 

Ožje gledano predstavlja intelektualne, senzorične, mehanske in motorične sposobnosti 

posameznika za uporabo splošnega in strokovnega znanja za reševanje problemov (Avsec, 

2012).  Zmožnosti osebe se kažejo v tem, kako uspešno oseba upravlja tehnologijo v 

vsakdanjem življenju in kako se oseba znajde pri poteku reševanja problema. Tako je TP oseba, 

ki je zmožna uporabljati računalnik, pomivalni stroj, voziti avto, uporabljati telefon in drugo 

tehnologijo, ki jo srečuje tako v domačem kot službenem okolju (Pajk, 2017). Pri vrednotenju 

zmožnosti moramo vključevati človekovo osebnost, znanje, mišljenje in motivacijo. Prav tako 

zmožnost pomeni tudi uporaba sposobnosti, ki jih pridobimo z usposabljanjem, s tem se za 

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

kognitivne in praktične sposobnosti. Kognitivne so opisane, kadar vključujejo uporabo 

logičnega in ustvarjalnega mišljenja, kadar pa so opisane praktično, vključujejo ročne 

spretnosti in uporabo metod, materialov in orodij (Pajk 2017). 

 

Na področju zmožnosti je za TP osebo značilno, da (Avsec, 2012; Garmire in Pearson, 2006): 

 

 ima praktične spretnosti, zna se rokovati z različnimi napravami, stroji, pripomočki, 

tako doma kot na delovnem mestu; 

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

delovnem mestu; 

 uporablja osnovne matematične koncepte, povezane z verjetnostjo, izračuni in z 

ocenjevanjem pri pripravi sodbe o tehnoloških tveganjih in koristih; 

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

vsakdanjem življenju; 

 išče in raziskuje informacije o tehnoloških vprašanjih z različnih virov. 
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Kritično razmišljanje in odločanje (v nadaljevanju KRO): To, da je oseba usposobljena za 

KRO, pomeni, da je zmožna uporabiti znanje, spretnosti, osebne, socialne, metodološke 

zmožnosti na delovnem mestu ali pri osebnem razvoju. KRO pomeni tudi dokazano zmožnost 

za prepoznavo medsebojnih odnosov med dejstvi in konteksti, ki so povezani za razvijanje 

novih metod in uporabo le-teh v novih situacijah. KRO lahko opišemo kot usposobljenost 

osebe v smislu odgovornosti in samostojnosti (Avsec, 2012). S KRO se povečuje verjetnost 

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

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

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

primerih ravna premišljeno, učinkovito in prilagojeno okoliščinam, saj takrat preveri vse 

prednosti in tveganja. Na ravni vsakega posameznika TP omogoča sodelovanje pri razumskih 

globalnih odločitvah in pri nakupu dobrin, medtem pa na ravni družbe pomaga pri razumski 

odločitvi o vprašanjih, ki vplivajo na okolje. Oseba s KRO lahko tako doma kot v službi 

uporablja svoje znanje, spretnosti, osebne in socialne zmožnosti (Pajk, 2017). 

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

 

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

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

tehnologije; 

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

 

Z razumevanjem povezave med vsakim posameznikom, tehnologijo in celotne družbe je 

določen prevladujoči pogled na TP osebe. Do sedaj še ni razvitega orodja, s katerim bi v celoti 

artikulirali tehnološko opismenjevanje. Zadnji poskus artikulacije TP sta opravila Ingerman in 

Reed, ki sta izdelala model. Slednji ima dve med seboj povezani strani. Ena je potencial za TP 

kot vsebinski del, drugi pa je možnost za uzakonitev TP kot konceptnega orodja. Obe strani 

sta sestavljeni tako, da vzajemno gradita drug drugega. Za določeno situacijo, osebno 

sodelovanje in družbeno delovanje  je potrebno znanje, ki je sestavni del potenciala. Posebno 

vrsto usposobljenosti za delovanje zahteva usvajanje, ki pomaga pri oblikovanju razmer, kot 

so: prepoznavanje potreb, izražanje problemov, udeležba pri tehnološkem razvoju in analiza 

posledic, ki sledijo. Do sedaj v šolskem sistemu še ni bilo opaznega prepoznavanja potreb 
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glede na zmožnosti in osebne udeležbe. Zaradi tega primanjkljaja je veliko dopolnitev načrtov 

tehniškega izobraževanja, kjer se bodo srečevali z izzivi napredne tehnologije. Vsebina za TP 

se kaže v znanju, v osebni in družbeni vpletenosti, potrebno pa je še sprejetje TP med ljudmi 

glede na tehnologije, ki so vpletene pri vsakodnevnih opravilih spreminjanja naravnega okolja 

okoli sebe v umetno zasnovano človekovo okolje. Sprejetje je glavna funkcija TP, kar pa 

pomeni, da se vsaka oseba usposobi za delovanje, ki se kaže na prepoznavanju potreb, 

artikuliranju problemov, prispevkih k tehnološkim procesom in analizi posledic delovanja 

(Avsec, 2012).  

 

2.1 STANDARDI TEHNOLOŠKE PISMENOSTI (STP) 
 

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

vzgojiteljev in strokovnjakov iz tehničnih in inženirskih področij. Sama izdaja STP 

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

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

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

STP lahko uporabijo učitelji, načrtovalci učnih načrtov, šolski administratorji, šolski voditelji, 

starši itd. S pomočjo STP vidimo, kaj naj bi učenci vedeli in kaj naj bi bili sposobni narediti v 

posameznem starostnem obdobju, da bi bili TP. STP je v pomoč s svojo vsebino in navodili, 

usmerjanjem in pojasnjevanjem, kaj naj bi naučili učence in dijake pri predmetih, ki so 

povezani s predmetom Tehnika in tehnologija (TiT) v osnovni ali srednji šoli, da bodo čim bolj 

razvili TP. TP učenci/dijaki morajo biti sposobni uporabe, upravljanja, razumevanja in 

ocenjevanja tehnologij (Pajk, 2017). 

 

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

sodelovali v procesu učenja STP preko njegovih meril primerjalnega preverjanja (MPP). 

Standardi vsebujejo tudi priporočila, kako naučene stvari vrednotimo. Sedanji šolski UN 

določa, kako vsebino podajamo učencem, kako organiziramo pouk in katere metode in oblike 

pouka uporabimo v razredu (Pajk, 2017). 
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Še vedno ni znan celoten vpliv STP na področju TI. STP so organizirani v pet glavnih 

tehnoloških kategorij: 

1. narava tehnike in tehnologije; 

2. tehnika/tehnologija in družba; 

3. oblikovanje, konstruiranje in projektiranje; 

4. zmožnost za ustvarjanje tehnološke družbe; 

5. svet oblikovanja, konstruiranja in projektiranja; vsaka kategorija predstavlja 

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

štirih ravneh zahtevnosti (preglednica 2.2). 

 

Učenci morajo pri prvi kategoriji razumeti, kaj je tehnologija, se seznaniti z njenimi koncepti 

in prepoznati odnose med tehnologijo in drugimi področji. Pri drugi kategoriji učenci 

obravnavajo uporabo tehnologije v širšem območju s preučitvijo učinkov tehnologije na 

celotno družbo in okolje okoli nas,  z raziskovanjem, kako dejavniki družbe oblikujejo 

tehnologijo in s sledenjem zgodovine tehnologije. V tretji kategoriji se standardi osredotočajo 

na kognitivno razumevanje procesa oblikovanja s poudarkom na lastnosti, procesu in drugih 

pristopih reševanja problema. Četrta kategorija opisuje razvoj sposobnosti pri oblikovanju, 

razvoju, izdelovanju, delovanju, upravljanju, vzdrževanju in ocenjevanju tehnoloških 

proizvodov in sistemov.  

V zadnji kategoriji so predstavljeni izbira, uporaba in razumevanje pomembnejših tehnologij, 

ki so dandanes najbolj aktualne. V posamezni kategoriji je predstavljena vsebina, kaj se mora 

vsak učenec naučiti in biti sposoben narediti na štirih ravneh zahtevnosti (Avsec, 2012). 

Spodnja preglednica 2.1 predstavlja ravni zahtevnosti ITEA STP glede na starost učenca. 

 

Preglednica 2.1: Ravni zahtevnosti ITEA STP glede na starost učenca (Avsec, 2012).  

 

Leto šolanja Starost učenca 

K 1–2 7–9 

K 3–5 9–12 

K 6–8 12–15 

K 9–12 15–19 
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Z dvočrtno kodo (A-FF) je po abecednem redu opredeljen vsak standard posebej. To 

predstavlja merilo primerjalnega preverjanja (MPP) za kontrolo in vrednotenje naučenega. 

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

in njegovim MPP. S tem je prikazano, kaj mora učenec vedeti in kaj mora biti sposoben 

narediti, da bo TP. Specifični in razvojno naravnani MPP zagotavljajo temeljne vsebinske 

elemente za splošno določene standarde, ki definirajo učne dosežke. Preglednica 2.2 prikazuje 

standarde in MPP za raven K 6–8 (12–15 let) (Pajk, 2017). 

 

Preglednica 2.2: Struktura STP in pripadajoča merila primerjalnega preverjanja za raven K 6–

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

vrsto MPP za vsak določen standard (Avsec, 2012). 
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V STP je glavni cilj vsebine standardov dajanje navodil, usmerjanje in pojasnjevanje, kaj je 

potrebno poučevati v osnovni (OŠ) in srednji šoli (SŠ) pri vsebinah tehnike, da dosežemo 

željen cilj, torej čim višjo raven TP za vse učence in dijake. Vsi učenci in dijaki morajo biti 

TP, da so sposobni razumeti, uporabljati, upravljati in ocenjevati vpliv tehnologije na človekov 

vsakdan. Uporaba tehnologije se pri tem nanaša na uspešno delo s ključnimi dejavniki, 

zmožnost upravljanja pomeni zagotovitev, da so vse tehnološke aktivnosti učinkovite in 

primerne. Razumevanje tehnologije pa se prikazuje na zmožnost sintetiziranja informacij v 

nove situacije. Na kognitivni osnovi in osnovi učnega dela so bili zgrajeni standardi, ki 

vključujejo tudi ocenjevalne kontrolne točke na določenih ravneh za OŠ in SŠ. STP ne 

opredeljujejo učnega načrta, ampak vsebino pouka TiT, in sicer kaj naj bi učenci vedeli, bili 

sposobni narediti in tudi kaj vse bi morali razumeti od vsebin tehnike v vseh razredih OŠ in 

SŠ. V standardih STP so napisana tudi priporočila o tem, kaj in kako se vrednosti. Z njimi 

izdelamo oceno kakovosti. Učencem, ki so deležni pouka in učne obravnave vseh STP prek 

MPP, je zagotovljeno, da s tem pridobijo višjo raven TP (Avsec, 2012).  

 

2.2 TEHNOLOŠKA PISMENOST V OŠ PRI NAS  
 

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

za interakcijo s tehnološkimi dosežki in je sposoben kritičnega razmišljanja o vprašanjih glede 

tehnologije (Avsec, 2012). Da osebo lahko označimo za TP, je pomembno tehniško 

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

družbi. Družba zahteva vedno večjo učinkovitost na področju izobraževanja. S časom se 

spreminjajo in razvijajo napredni načini, ki jih je potrebno temeljito razumeti. Učni stili, poleg 

vsebinskih sklopov, v veliki meri vplivajo na doseganje TP učencev. Tekom izobraževanja je 

učencem potrebno omogočiti, da sami čim več raziskujejo in rešujejo kompleksno prepletene 

probleme, ki morajo imeti povezavo z njihovim vsakdanom. S tem dosežemo motivacijo 

učencev, kar pozitivno vpliva na višjo raven TP. V kolikor je pouk sestavljen iz same teorije, 

to negativno vpliva na razvoj TP. Zelo pomembno za razvoj TP je uvedba učne metode 

aktivnega učenja, saj s tem izboljšujemo njihovo učenje, pristop k reševanju problemov ter 

razvoj kritičnega razmišljanja in sposobnost odločanja. V veliki meri imajo tukaj pomembno 

vlogo učitelji, ki morajo biti ustrezno usposobljeni, da prenašajo svoje znanje na učence. 
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Potrebujejo ustrezno strokovno, pedagoško in didaktično znanje, poleg tega pa tudi 

konceptualno tehnološko znanje, proceduralno znanje in razumevanje narave predmeta ( 

Avsec, 2012; Krhin, 2013). 

 

V današnjih časih se od posameznika na vsakem delovnem mestu zahteva, da ima razvite 

proizvodne funkcije, da je sposoben, spreten, odločen ter da izpolnjuje ustvarjalno delo. Če 

posameznik ves čas gradi svoje znanje in se dodatno izobražuje, lahko dosega vedno višja 

mesta v izobrazbi in zaposlitvi, ter s tem več čas napreduje (Nasipov, 2012; Ingerman in 

Collier-Reed, 2011). 

 

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

kompetenci za sposobnost ustvarjanja, popravljanja in izvajanja določenih tehnologij 

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

predmetov, ki so povezani s tehniko. Dopolnilo prinaša način delovanja, ki ga UN za TiT ne 

razvija v smeri kot TP, ampak ga izvaja kot točno naučene izvedbe tehnološkega postopa, ki 

se ga učenci naučijo na pamet. Učinkovitost poučevanja načrtovanih kompetenc je lahko 

določena s TP učencev. S pomočjo NPZ testov preverjamo doseganje standardov znanja, ki jih 

predpisuje UN in so del TP.  

 

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

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

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

natančnost in učinkovitost. Skozi neposredno izkustveno delo se učenje izvaja v TI. Učenje se 

izvaja v sodobnih učnih delavnicah in šolskih laboratorijih. Prehod iz proizvodnega učnega 

dela na proizvodno prakso je k sodobnemu TI naredil poudarek na TP. Prehod so omogočili 

novi predlogi modelov učinkovitega poučevanja in učenja v TI, hkrati pa tudi potrebe po 

celovitem razvoju učenčevih kompetenc in usposobljenosti. Da bi učenci čim bolj uspeli v 

svetu sodobne tehnologije, je potrebno TI pripraviti v tej meri, da to dosežejo. Zaradi vse 

hitrejše rasti tehniških poklicev si šolska reforma prizadeva za dodatno izobraževanje za 

doseganje tehniških in tehnoloških kompetenc. V okviru TI se zato išče vse bolj učinkovite 
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načine in metode za doseganje teh ciljev in s tem doprinese k vse večji izbiri učencev v smeri 

tehnike in tehnologije (Pajk, 2017).  

 

Situacija v Sloveniji je ravno obratna. Tudi z reformo leta 2011 se po zmanjšanju števila ur TI 

v OŠ leta 1995 ni spremenilo.  Mnogi trdijo, da se ne moremo osredotočati le na tehnološke 

dosežke, ampak je potrebno vzporedno gledati tudi razvoj zmožnosti, kako oceniti tehnologijo 

in razmerje med posameznimi tehnologijami, ki so del našega vsakdana. Elemente TP v OŠ je 

moč razbrati s pomočjo pregleda ciljev in standardov znanja UN TiT 6.–8. razreda in 

primerjave s STP. Štiri vsebinska področja ( tehnična sredstva, organizacija dela, ekonomika 

in tehnologije obdelave) se obravnavajo v okviru učnega načrta TiT. Področja se med seboj 

prepletajo, učenci jih spoznajo s svojo dejavnostjo. Za ta vsebinska področja so zahtevani 

standardi znanja TiT, ki naj bi jih učenec pokazal ob koncu šolanja (Avsec, 2012). 

 

Naš UN TiT je slabo pokrit s STP (preglednica 2.). Nekatera vsebinska področja STP, kot sta 

na primer tehnologije pridelave hrane in biotehnologija, sploh niso vsebovana v UN TiT, prav 

tako je zelo malo razvijanja ekonomske in podjetniške kompetence ter TP transportnih in 

proizvodnih tehnologij (Avsec, 2012). 
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Preglednica 2.3: TP v UN TiT, kjer pomeni STiT 6–8 standard TiT za 6.–8. razred, STP 

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

 

Učence in dijake, ki se ukvarjajo z načrtovanjem, projektiranjem, izumiteljskem delom, 

inovacijami in z eksperimentalnim delom na področju TI je mogoče oceniti in obravnavati za 

vpogled k pospeševanju odličnosti v TP. Pouk TiT, ki je podprt z dokumenti STP, lahko 

pripomore k razvoju Ti in primerov dobre prakse. V zadnjih priporočilih iz objav kognitivne 

znanosti je mogoče opredeliti pet zelo močnih strategij. Slednje razvijajo TP in morajo biti 

vključene v tehnološko izobraževanje. To so: skupinsko učenje, kooperativno učenje, 
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družbeno porazdeljeno strokovno znanje in izkušnje, projektiranje ter projektno učno delo 

(Avsec, 2012). Učenje je cikličen proces. Učni cikel za primer TI sestavlja pet ključnih 

korakov, ki so prikazani na sliki 2.3 (Avsec, 2012). 

 

Slika 2.3: Učni cikel na specifični ravni učenja (Avsec, 2012). 

 

Različne stopnje učenja v ciklu so spoznavanje dejstev, učenje konteksta, postopki 

usposabljanja za samodejni odziv, iskanje pravil za postopke in iskanje ustrezne strategije za 

delovanje/izvedbo (Avsec, 2012). 

 

Vsako TI mora biti prilagojeno vsakemu posamezniku posebej, pri tem so nam v veliko pomoč 

STP, ki natančneje opredeljujejo, kako doseči TP in hkrati navajajo, katere cilje naj bi dosegli 

učenci v posameznem razredu (Avsec, 2012; Krhin, 2013). Do zdaj so bile izvedene že tri 

raziskave, in sicer med učenci 9. razreda OŠ, v 5. in 6. razredu OŠ in v prvi triadi OŠ. Pri 

učencih 9. razreda je  raziskava pokazala, da je njihova TP nizka. Razlogi za to so lahko v 

vsebinskih področjih in standardih učnega načrta predmeta TiT, ki niso popolno usklajeni s 

STP, ki jih je izdala ITEEA (2007). Dimenzija TP tehnološko znanje je bila primerljiva z 

znanjem vsebin predmeta TiT na NPZ-ju, medtem ko dimenzija zmožnosti reševanja 

tehnoloških problemov ter sposobnost kritičnega razmišljanja in odločanja predstavljata 

kritično kategorijo (Avsec, 2012) na katero pa imajo lahko vpliv tudi učitelji TiT (Norström, 

2013; Schröder in Storgaard Brok, 2012).  
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V diplomskem delu (Keše, 2016)  je raziskava TP učencev 5. in 6. razreda OŠ. V raziskavi 

avtor pride do ugotovitev, da je stopnja TP pri komponenti znanja višja kot pri posameznih 

komponentah zmožnosti in KRO, kjer so bili izmerjene nizke vrednosti. S tem pridemo do 

ugotovitev, da so učenci v 5. in 6. razredu premalo vključeni v raziskovanje in reševanje 

tehnoloških problemov, ki bi bili povezani z vsakodnevnimi situacijami.  S takim načinom bi 

imeli učenci bolj aktivno učenje, ki bi pripomoglo tudi k razvoju TP. Učenci bi morali delati 

na projektnih delih, kjer sami načrtujejo, projektirajo in oblikujejo. S tem bi izboljšali in 

spodbudili razvoj  višjih miselnih procesov (Keše, 2016). Prav tako je bila v diplomskem delu 

(Krhin, 2013) izmerjena TP pri učencih v prvi triadi OŠ. Učenci so v večji meri zmožni 

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

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

stopnji so vsebine TiT  v UN vključene v zelo nizki stopnji, kljub temu pa se s tehnologijo 

srečujemo vsakodnevno, torej je pomembno, v kolikšni meri jo prinesemo v šolsko okolje. V 

sam pouk bi lahko vnesli več reševanja tehničnih/tehnoloških problemov iz vsakdanjega 

življenja, kjer bi učenci morali razmišljati logično, intuitivno in ustvarjalno. Pokazati bi morali 

ročne spretnosti, uporabo materialov in orodij. S takim načinom pouka bi izboljšali področje 

TP in dvignili motivacijo učencev (Krhin, 2013).  

 

V veliki meri ima pri TP učencev pomembno vlogo učitelj. Učitelj  potrebuje primerno 

strokovno, pedagoško in didaktično znanje. Poleg vloge učitelja spadata k TP učencev tudi 

opremljenost šole in šolska politika (Avsec, 2012; Krhin, 2013). 

 
2.3 PREGLED METOD MERJENJA TP UČITELJEV 
 

Do sedaj so že bile izmerjene nekatere dimenzije TP med učenci osnovne in srednje šole, pri 

učiteljih v določenih programih in pri zunajšolskih odraslih osebah. O metodah merjenja TP 

ni zaslediti veliko literature in virov, saj se je do sedaj zelo malo posameznikov ukvarjalo z 

merjenjem le-te. Do zdaj je možno najti le majhno število metod, ki so se posredno nanašale 

na merjenje TP, saj so le-te merile določeno komponento in ne vseh treh skupaj (ZN, ZM, 

KRO). Po standardih ITEEA so s tem pridobili neustrezne meritve za merjenje TP, saj so se 
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rezultati med seboj močno razlikovali. Pregled obstoječih metod za merjenje komponent TP 

učiteljev TiT je viden v spodnji preglednici 2.4 (Garmire in Pearson, 2006). 

 

Preglednica 2.4: Metode za merjenje vidikov TP učiteljev TiT, kjer ZA pomeni znanje, ZM 

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

Ime metode Razvijalec Namen Izvajanje Dimenzija TP 

ZN   ZM  KRO 

Vojaška služba. 

Test poklicne 

usposobljenosti. 

U.S. 

Department of 

Defense 

Ocenjuje potencial vojaških 

rekrutov za delovne 

specialitete v oboroženih silah. 

Zagotavlja standard za vpis. 

Redno, od 

leta 1968 

1 1  

Raziskava 

ozaveščenosti o 

gensko 

spremenjenih 

živilih. 

North 

Carolina 

Citizens, 

Technology 

Forum, Project 

Team 

Raziskave o vključevanju 

javnosti v odločanju o 

vprašanjih znanosti in 

tehnologije. 

Enkratno, 

leta 2001. 

  1 

Euro barometer: 

Evropejci, 

znanost in 

tehnologija 

European 

Union, 

Directorate 

General for 

Press and 

Communicatio

n 

Spremlja spremembe v javnih 

pogledih na znanost in 

tehnologijo, kot pomoč pri 

odločanju politike. 

Ankete o 

različnih 

temah so 

se redno 

izvajale od 

leta 1973. 

Anketa je 

bila 

izvedena 

maja/junija 

leta 2001. 

1   

Evropska 

komisija, 

državni 

kandidati, euro 

barometer: 

znanost in 

tehnologija 

Gallup 

Organization 

of Hungary 

Spremlja javno mnenje glede 

vprašanj o znanosti in 

tehnologiji, ki zadevajo 

politiko. 

Redno 

letno, od 

leta 1973.  

Raziskava 

je bila 

opravljena 

v letu 

2002. 

1   

Gallup anketa, 

Američani o 

tehnologiji 

International 

Technology 

Education 

Association 

Določiti javno znanje in 

dojemanje tehnologije, da bi s 

tem obvestili prizadevanje za 

spreminjanje in oblikovanje 

javnih pogledov. 

Dvakrat, 

leta 2001 

in 2004. 

  1 

Znanje in 

tehnologija: 

javni odnosi in 

razumevanje 

javnosti 

National 

Science Board 

Spremljajo javni odnos, znanje 

in zanimanje za znanost in 

tehnologijo. 

Dvoletno, 

od leta 

1979 do 

leta 2001. 

1   
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Po pregledu literature o ocenjevanju, spoznanju lastnih izkušenj in presoj je odbor za 

ocenjevanje TP  razvil splošna načela za usmerjanje razvoja ocen TP za učence, učitelje in 

izven šolske odrasle osebe. Ocene TP bi morale biti razvijalcem ocenjevanja, preizkušancem 

in uporabnikom rezultatov jasno zasnovane z osrednjim namenom. Ocenjevalci morajo pri 

ugotovitvah upoštevat, kaj odrasli in učenci vejo o tehnologiji in kako se učijo. Konceptualno 

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

problemov, lahko pomagajo oblikovalcem ocenjevanja izdelati ustrezne predmete in naloge. 

Sama vsebina ocenjevanja mora temeljiti na strogo razvitih učnih standardih. Znanje in 

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

izkušenih pedagogov o razvoju tehnološke pismenosti. Vse tri komponente TP morajo biti 

vsebovanje pri oceni TP. Ne spol ne kultura ne socialni status ne smejo vplivati na oceno TP. 

Ljudje, ki prihajajo iz različnih kultur in gospodarskih okolij, cenijo tehnologijo na različne 

načine. Prav tako se to izraža tudi glede na spol. Vse te razlike morajo oblikovalci ocenjevanja 

upoštevati, da se s tem prepreči vključevanje predmetov in nalog, ki bi posamezniku dajale 

prednost ali ga ovirale. Ocena TP mora biti dostopna tako ljudem s posebnimi potrebami kot 

tudi vsem ljudem s psihičnimi ali telesnimi motnjami (Garmire in Pearson, 2006). 

 

Jasno sliko nam da pregled metod merjenja TP odraslih, pri katerih je vidno, da celovite metode 

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

z merjenjem odnosa do tehnike in tehnologije kot psihološke komponente. V diplomskem delu 

Merjenje tehnološke pismenosti učiteljev tehnike in tehnologije v osnovni šoli (Pajk, 2017) je 

bila izvedena že preizkušena metoda (Avsec, 2012; Krhin, 2013; Keše, 2016). Metoda je po 

vseh merskih zakonitosti veljavna, zanesljiva, objektivna, dovolj občutljiva in stabilna, hkrati 

pa meri vse tri kognitivne komponente: ZN, ZM in KRO. Z isto metodo smo poleg učiteljev 

tehnike in tehnologije v osnovni šoli sedaj merili še bodoče učitelje tehnike in tehnologije, 

torej študente Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, smer Predmetni učitelj tehnike. Test 

so reševali študenti prvega in zadnjega letnika študija. S tem dobimo še neposredno primerjavo, 

v kolikšni meri dotična fakulteta prispeva k višji ravni TP svojih študentov. Test TP je 

sestavljen tako, da je lahko zelo natančen pri merjenju odraslih, saj so vprašanja porazdeljena 

na določene kompetence, s čimer dobimo točno določeno analizo, na katerih kompetencah so 

učitelji bolj ali manj TP. Ker bomo uporabili enkratni test TP, bomo poleg testa TP uporabili 
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tudi metodo anketnih vprašalnikov, ki nam bo dala boljši vpogled v to, kateri dejavniki še 

vplivajo na TP (kovariable, ki nadomeščajo mero predtesta) in vprašalnik »Tehnika in jaz«, s 

katerim preverimo, kakšne aspiracije imajo študenti/učitelji do poklicev v tehniki in 

inženirstvu, kakšen je njihov interes do vsebin in pouka TiT, kakšen je njihov odpor do teh 

vsebin, kako se kaže odnos TiT glede na spol, kako ocenjujejo težavnost vsebin TiT in kako 

zaznavajo posledice TiT. Metoda je zasnovana tako, da ne odraža spola, kulture ali socialno-

ekonomskega statusa. Prav tako je test dostopen ljudem z duševnimi ali telesnimi motnjami, 

tako da ga lahko reši vsak posameznik.  

 

2.3.1 NAŠA METODA MERJENJA 
 

Test TP so reševali tako učitelji TiT kot tudi bodoči učitelji TiT osnovnih šol. Vprašalnik 

»Tehnika in jaz« pa so reševali le bodoči učitelji TiT, in sicer študenti 1. letnika 1. bolonjske 

stopnje in študentje 1. letnika 2. bolonjske stopnje.  

 
- Test TP 

Merjenje TP učiteljev in bodočih učiteljev TiT je bilo zasnovano na temeljnih načelih sodobne 

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

in sicer na skupini učiteljev TiT.  

 

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

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

sestavljen iz nabora 35 testnih postavk, ki sledijo STP in je edini test, ki meri vse tri 

komponente: ZN, ZM ter KRO. V celotnem instrumentu je 11 testnih postavk, ki merijo 

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

ki merijo komponento kritičnega razmišljanja in odločanja. Za uporabo tega instrumenta smo 

se odločili zato, ker so z njim že bila izvedena merjenja med učenci 9. razreda OŠ in tako lahko 

z istim testom primerjamo  še rezultate učiteljev TiT. Prav tako je edini instrument, ki meri vse 

tri komponente skupaj. 
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Instrument je sestavljen iz 35 testnih postavk, pri katerih je potrebno med nabori odgovorov 

obkrožiti pravilni odgovor. Vsak pravilni odgovor je točkovan z 1 točko. Pri nekaterih testnih 

postavkah je potrebno obkrožiti tudi pojasnilo. Pri takih testnih postavkah je celotna naloga 

točkovana z 1 točko, in sicer samo, če sta odgovor in pojasnilo obkrožena pravilno. 

 

- Vprašalnik »Tehnika in jaz« 

Nestandardizirani vprašalnik je bil pripravljen za delo na tehniških dnevih v okviru projekta 

Chain reaction v šolskem letu 2013/14. Je prirejen in nadgrajen test Pupils Attitudes Toward 

Technology, katerega obseg vprašanj je zmanjšan na 25. Za potrebe raziskav pri nas ga je 

priredil, prevedel in nadgradil Avsec (2016).  

 

Vprašalnik obsega 6 področij: karierne želje, zanimanje za tehnologijo, dolgočasnost 

tehnologije, posledice tehnologije, spol, težavnost. Ta področja zajema 24 postavk odnosa do 

tehnologije, ki je v tesni povezanosti s stopnjo TP. Merimo s pomočjo 5-stopenjske Likertove 

lestvice, saj je test z manj postavkami bolj enostaven za uporabo (Krhin, 2013). 

Na vprašalniku so vprašanja, s katerimi skušamo ugotoviti študentovo mnenje o tehniki, saj je 

eden izmed naših namenov iskati povezave med TP in mnenjem o tehniki. Vprašalnik je 

sestavljen iz vprašanj, ki so razdeljena znotraj šestih različnih področij, katerim pripadajo 

kratice. Ta področja prikazuje preglednica 2.5. 

 

Preglednica 2.5: Oznake in razlaga oznak posameznih področij vprašalnika Tehnika in jaz. 

Področje označeno z 

mednarodno kratico 

Razlaga področja in slovenska okrajšava 

TCA Želja po šolanju/poklicu v tehniki in inženirstvu (PTI) 

IT Zainteresiranost za TiT (ZTiT) 

TTT Odpor do TiT (OTiT) 

TB TiT in spol (TiTS) 

CT Konsekvenca TiT (zavedanje pomembnosti TiT) (KTiT) 

TD Težavnost TiT (TTiT) 
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3 TEHNOLOŠKA PISMENOST UČITELJEV IN 

BODOČIH UČITELJEV TiT  
 

Učitelj ima eno izmed najpomembnejših vlog pri dvigu TP učencev. Učitelj potrebuje primerno 

strokovno, pedagoško in didaktično znanje (Avsec, 2012; Krhin, 2013). Torej je on osrednji 

del pouka v šoli, saj je odgovoren za znanje, ki ga prenaša na učence. Če želimo, da imajo 

učenci, kar se da višjo TP, pomeni da mora biti sam učitelj dovolj tehnološko pismen, da svoje 

znanje prenaša na svoje učence (Pajk, 2017). 

 

3.1  TEHNOLOŠKA PISMENOST UČITELJEV 
 

Določeni faktorji v veliki meri vplivajo na razvoj in rast TP učiteljev. Med ključne spadajo 

osebnostni faktor, ki se kaže v zmožnostih , prav tako sta pomembna vsebinski in sistemski 

faktor. Sistemski faktov vsebuje opremljenost šolskega prostora, šolsko politiko in 

usposobljenost učiteljev. Ker imajo učitelji v veliki meri vpliv na izboljšanje TP učencev, je 

pomembno kakšno izobrazbo imajo in koliko se sami dodatno izobražujejo, da skupaj s 

tehnologijo razvijajo svojo TP. Učitelj mora znati pripraviti pouk tako, da učenca čim več časa 

motivira, ga usmerja, spodbuja, svetuje, organizira in mu pripravi dejavnosti, ki jih učenec nato 

izvede. Celotna naloga učitelja v razredu je vključevanje širšega konteksta znanja, vzpostavitev 

učnega okolja in stalno spreminjanje procesa poučevanja. Učitelj mora ves čas v pouk 

vključevati novosti, izboljšave že obstoječega načina in si prizadevati k vedno bolj aktivnemu 

pouku s strani učencev. Učitelj ima  z merjenjem TP  pridobljeno stanje njegovih učencev in s 

tem povratno informacijo o svojem predajanju znanja učencem (Krhin, 2013). Torej TP 

označuje nov način interakcije s tehnologijo, ki omogoča učiteljem, da najdejo ravnovesje med 

njihovo uporabo tehnologije, vsebino njihovega poučevanja in učenčevimi načini učenja (Pajk, 

2017).  

 

V programih za izobraževanje učiteljev je pomembna povezava teorije kognitivne znanosti s 

TI, saj zahteva nove metode in pristope k poučevanju. V učni načrt TI moramo dodati dva 

pomembna elementa, to sta metoda za merjenje, ki bo pokazala raven doseganja želenih 

rezultatov, ki jih uporabljajo učitelji TiT v razredu, ter dobro pripravljene in izdelane učne 

priprave, ki prikazujejo, kako lahko zamenjamo sodobne načine poučevanja z novimi. Z 
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novimi modeli poučevanja tehnologije želimo v učencih vzbuditi željo po raziskovanju, 

oblikovanju, postavljanju vprašanj in reševanju problemov. S takim načinom poučevanja 

pridobimo pri učencih določeno znanje, ki ga bo lahko uporabil v vsakdanjem življenju.  

 

Za učinkovito delo učitelja je ITEEA predlagala standarde, s katerimi lahko učitelji spodbujajo 

in razvijajo TP učencev (Pajk, 2017). 

 

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

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

podajanjem znanja želimo izoblikovati bodoče znanstvenike in inženirje, ki bodo ustvarjali 

nove izume in inovacije in s tem pripomogli k bolj uspešni prihodnosti za vse ljudi. Da bi 

dosegli čim višjo stopnjo TP učencev, moramo zagotoviti in vzdrževati ustrezno izobrazbo 

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

razumevanje, nadzor in uporabo tehnologij. Če učitelj nima ustreznega učinka na učenca, je 

kasneje večja verjetnost, da se učenec ne bo zanimal za tehniško smer poučevanja in v 

prihodnosti ne bo izbral poklica znanstvenika ali inženirja. Učitelji predstavljajo visoko 

ambicijo za nadaljnjo izbiro poklica, zato je pomembno, kako dober je učitelj TP in kako to 

znanje prenaša na učence (Pajk, 2017). 

 

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

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

radovedno učno okolje v razredu. Z ustvarjanjem ustreznega okolja lahko učitelj doseže, da 

učence pritegne v svet realnega reševanja problemov in ob tem učencem zagotovi možnost 

dostopa do strokovnjakov iz tehniških smeri. Če učenci uspešno rešujejo probleme v razredu, 

s tem pridobijo odgovore na vsa vprašanja, ki se jim porajajo. Z rešenimi odgovori pa 

prispevamo k razumevanju in večanju TP učencev (Pajk, 2017). 

 

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

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

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

perspektiva zajema tudi poročila o večji udeležbi in motivaciji učencev, kadar je sama 
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tehnologija vključena v učno uro. Pomembno je, kako posamezni učitelj zaznava tehnologijo, 

kako jo razume in ali jo zna ustrezno uporabiti v razredu. Za nekatere učitelje je tehnologija 

dinamična, izzivalna in nenadzorovana, nekateri učitelji čutijo določeno izgubo nadzora v 

prisotnosti tehnologije, spet nekateri pa jo vidijo kot izziv, ki pomaga pri ustvarjanju večje 

dinamičnosti, aktivnosti in pretoka v razredu (Schröder in Brok, 2012). Na Švedskem je 

predmet vsebin tehnike in tehnologije obvezen za vse učence, ki poudarja razumevanje 

vsakdanje tehnologije, oblikovanje in izvajanje dejavnosti ter zgodovino tehnologije. Na 

Švedskem ima le malo učiteljev ustrezno usposabljanje in izobrazbo na področju vsebin 

tehnike in tehnologije, da bi lahko učili na šoli. Prav tako morajo učitelji ocenjevati 

napredovanje učencev med poučevanjem, ustrezno prilagoditi poučevanje in zagotoviti 

povratne informacije. To ocenjevanje ni namenjeno oznakam, ampak je namenjena 

izboljšavam učenja učencev. Ni mogoče, da učitelj zagotovi povratne informacije o tem, kako 

naj učenec doseže cilj, razen, če je cilj znan. V tehnologiji te učne cilje v veliki meri sestavljajo 

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

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

da bi lahko razpravljal o učenčevem znanju in njihovem napredku (Pajk, 2017). 

 

Pri poučevanju predmeta Tehnika in tehnologija je pomembno, da učitelj pozna osnove 

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

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

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

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

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

tehnike z vsemi potrebnimi zmožnostmi in karakteristikami posameznih predmetnih področij, 

ki naj bi jih diplomant oblikoval po zagotovitvi potrebnih znanj, ki jih narekuje bolonjski 

proces na eni strani in kvaliteta študija samega na drugi strani. Za vprašalnike so uporabili 

specifične kompetence posameznih predmetnih področij, poleg njih pa tudi generične 

kompetence, ki na splošno zajemajo vpliv posameznih predmetnih področij na tehniko. Pri 

analizi rezultatov je opazna precejšnja razlika med želenim in doseženim znanjem, kar nam 

napove, da je potrebna temeljita prenova nekaterih predmetnih področij. Prav tako je viden 

manjši interval napak pri zaželenem znanju diplomantov kot pri intervalu doseženem. To kaže 
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na različno divergentno usposobljenost obstoječih diplomantov ter potrebo po novih znanjih 

in sposobnostih. Kompetenca, ki je bila visoko zaželena, a vendar nizko dosežena, je bila 

kompetenca znanja. Diplomanti slabo poznajo in razumejo makroskopski in mikroskopski svet 

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

kvalitativnem in kvantitativnem nivoju, slabo poznajo zgradbe in mikrostrukture inženirskih 

materialov za boljše razumevanje fizikalnih, tehnoloških in mehanskih lastnosti materialov, 

prav tako niso uspešni pri didaktičnem preoblikovanju kurikularnih vsebin tehnike itd. 

Kompetenca, ki je bila visoko zaželena in visoko dosežena, je bila kompetenca zmožnosti. 

Diplomanti so usposobljeni za varno delo pri različnih obdelovalnih tehnologijah materialov, 

usposobljeni za varno delo v delavnicah, v sposobnostih ocenjevanja nevarnosti dela, v 

poznavanju varnostnih predpisov in ravnanja v skladu z njimi. Prav tako so uspešni pri 

obvladovanju preprostih strojnih obdelovalnih tehnologij itd. Kompetenca KRO je bila nizko 

zaželena in nizko dosežena. Diplomanti niso uspešni pri sodelovanju v timu med učitelji in 

drugimi strokovnimi delavci in partnerji in so prav tako slabi pri delovanju v razširjenem 

programu OŠ, npr. podaljšano bivanje, krožki itd.  Izvedena analiza je dobra smernica pri 

nadaljnji prenovi programov, saj nam prikazuje potrebo po določenih kompetencah v večji 

meri in določenih kompetencah v manjši meri (Pajk, 2017). 

 

Pri poučevanju TiT je torej pomembno, da imajo tako študenti kot bodoči učitelji TiT v čim 

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

diplomantov, ki pri ''starem'' študijskem programu niso bile dovolj poudarjene oziroma so bile 

v določeni meri zanemarjenje. Izboljšave, novosti in spremembe je doprinesla bolonjska 

prenova programa. Prenovljeni program je naravnan tako, da študent pridobi znanja na vseh 

področjih, ki so pomembna za poučevanje tehnike na predmetni stopnji OŠ. Za študenta so 

zastopana vsa področja z vidika uporabnosti. Prav tako so poudarjeni sodobni načini 

poučevanja in najpogostejši materiali, stroji in naprave, ki jih lahko srečamo v vsakdanjem 

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

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

Velika sprememba je tudi možnost magistrskega študija, ki ga prej za študij tehnike ni bilo. V 

prenovljenem programu je velik poudarek na praktičnem delu, veliko bolj se morajo učenci 

vključevati v delo in pridobivati čedalje več konkretnih izkušenj, ki so potrebne za poučevanje 
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vsebin TiT. Prenovljen program študija na smeri Tehnika se je začel izvajati v študijskem letu 

2009/10, in sicer na prvi stopnji kot dvopredmetni študij z vezavami s smerjo Fizika ali 

Matematika, na drugi (magistrski) stopnji pa je možnost tudi enopredmetnega (celovitega) 

študija Tehnike. Predmetna področja so bila zasnovana tako, da študentu čim bolje približajo 

vsebine, ki jih bo diplomant potreboval za nadaljnje delo. V diplomskem delu M. Šerbca 

(2009) je bila predstavljena raziskava s področja zaposlitve diplomantov študija tehnike in 

ocena novega programa študija tehnike. Sama raziskava je pokazala, da se večina diplomantov 

po zaposlitvi na OŠ čuti usposobljene za svoje delo, vendar so kljub temu pogrešali nekatere 

predmete tekom študija na starem programu, kot so šolska zakonodaja, robotika, retorika, 

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

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

udeležencev mnenja, da bi po bolonjski prenovi želeli imeti več praktičnega dela v okviru 

rednega študija, prav tako več nastopov že v nižjih letnikih, več računalništva in vsebin 

programske opreme. S tem bi v večji meri pripomogli k pridobitvi ustreznih kompetenc za 

poučevanje vsebin tehnike in tehnologije na OŠ (Pajk, 2017). 

 

Do sedaj obstaja že veliko razprav o programih za pripravo učiteljev, s katerimi bi le-ti lahko 

pripravili nove učitelje za učinkovito uporabo tehnologije v šoli, vendar so na žalost neuspešni. 

Učitelji imajo sposobnost uporabe tehnologije za izboljšanje učenja in soočanje s težavami v 

številnih vidikih tako v individualnem kot v poklicnem življenju. Zaradi napredovanja 

tehnologije iz sekunde v sekundo bodo učitelji zahtevali nova razumevanja, nove veščine in 

nove odnose v zvezi z uporabo in odnosom do tehnologije. Učitelji izražajo želje, da 

potrebujejo več podpore, izobraževanja in usposabljanja, da skupaj s tehnologijo napredujejo 

tudi oni. Kako naj poučujejo otroke o tehnologiji, če se sami ne počutijo dovolj tehnološko 

pismeni (Ozlem in Ozturk, 2012)? Učitelje, ki so vključeni v izobraževalni sistem učencev, je 

potrebno vključiti v tehnološko usposabljanje, ki bo verodostojno in relevantno. Tehnološko 

usposabljanje je potrebno obravnavati kot vidik vseh izobraževalnih tem in standardov, ki jih 

pokrivajo razredi tehnike in tehnologije. Enotni tečaj usposabljanja ni dovolj, saj tehnologija 

ves čas napreduje. Učitelji TiT bi redno hoditi na izobraževanja in usposabljanja in s tem ne bi 

zaostali za napredkom tehnologije.  Prav tako bi bilo na usposabljanje obvezno hoditi tako 

starejšim kot mlajšim učiteljem, saj morajo biti vsi na tekočem, s tem pa ne pride niti do razlik 
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pri poučevanje vsebin tehnike in tehnologije. Glavno, bolj pomembno, pa je, da se sam učitelj 

želi dodatno izobraževati, da ima željo dohiteti tehnologijo in njeno znanje osvoji in ga predaja 

naprej svojim učencem (Sutton, 2011). 

 

3.2 TEHNOLOŠKA PISMENOST BODOČIH UČITELJEV 

 
Vse večja stopnja tehnoloških sprememb zahteva vedno bolj tehnološko pismeno populacijo, 

ki lahko kritično razmišlja in sprejema odločitve o tehnološkem razvoju. Mednarodno 

združenje tehnoloških in inženirskih pedagogov (ITEEA), Nacionalni odbor za ocenjevanje in 

Nacionalna akademija za tehniko (NAE) so skupaj z drugimi organizacijami pozvali k večji 

vključenosti v izobraževanje za razvoj tehnološke pismenosti pri študentih. Tehnološka 

pismenost je opredeljena kot "raznolika zbirka procesov in znanja, ki jih ljudje uporabljajo za 

razširitev človeških sposobnosti in za zadovoljitev človeških potreb in želja". Široka paleta 

akademskih predmetov zajema tehnološko pismenost, zato razvoj tehnološke pismenosti za 

študente zahteva, da vsi učitelji razvijejo raven tehnološke kompetence. Po mnenju 

Nacionalnega raziskovalnega sveta in Nacionalnega raziskovalnega sveta bi lahko "integracija 

tehnoloških vsebin na druga področja, kot so znanost, matematika, družboslovje, angleščina in 

umetnost, močno povečala tehnološko pismenost". Metode poučevanja, ki uporabljajo 

tehnološke izobraževalne dejavnosti, na splošno vključujejo oblikovanje in razvoj izdelka, 

fizičnega ali virtualnega kot sredstva za izboljšanje učenja vsebine predmeta. Te dejavnosti 

spodbujajo veščine za reševanje problemov, ki so bistvene v kompleksni družbi. Dejavnosti 

vključujejo proces načrtovanja, vendar se lahko ali ne smejo ukvarjati z dodatno vsebino 

tehnološke pismenosti. Potreba po tehnološko pismenem prebivalstvu je bila na splošno 

priznana s povezavo med drugimi akademskimi področji in tehnološkim izobraževanjem. 

Nacionalna znanstvena fundacija (NSF) in Nacionalna uprava za aeronavtiko in vesolje 

(NASA) sta financirali projekt za tehnologijo za vse Američane.  Številne druge organizacije, 

ki podpirajo tehnološko opismenjevanje, vključujejo Nacionalni raziskovalni svet (NRC), 

Nacionalno akademijo za tehniko (NAE), Nacionalno združenje znanstvenih učiteljev 

(NSTA), Projekt ameriškega združenja za napredek znanosti (AAAS) in Nacionalni 

raziskovalni svet učiteljev matematike (NCTM).  
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Študije v ZDA so podale zaključek, da je za učitelje K-12 zelo majhna izpostavljenost tečajem 

tehnološke  pismenosti. Pregled literature je pokazal, da je to morda delno posledica zmede 

med poučevanjem tehnike in tehnološke pismenosti. Vsi programi izobraževanja učiteljev 

zahtevajo pridobitev veščin v računalniški uporabi in tehnologiji poučevanja. To je v veliki 

meri posledica vključitve nacionalnih standardov izobraževalnih tehnologij Mednarodnega 

združenja za tehnologijo v izobraževanju (ISTE) v akreditacijske standarde NCATE za vsa 

akademska področja. Analiza podatkov je identificirala tečaje tehnološke pismenosti kot 

zahtevo institucije ali možnost izpolnjevanja zahteve institucije. Po pregledu 248 tečajnih 

katalogov so ugotovili, da je 80 institucij vključilo tečaje tehnološke pismenosti v del svojih 

splošnih izobraževalnih zahtev. Tipični tečaji so vključevali znanost, tehnologijo in družbo, 

tehnologijo in družbo ter tehnologijo in civilizacijo. V nekaterih institucijah so bili ti tečaji del 

tehnološke poti ali zaporedja, ki bi vključeval tečaje računalniške tehnologije pa tudi 

industrijske tehnologije in oblikovalske tečaje. Sedemintrideset teh institucij je omogočilo, da 

tečaj tehnološke pismenosti izpolni splošno zahtevano izobrazbo, štiri institucije pa so v okviru 

splošnih izobraževalnih potreb zahtevale tečaj tehnološke pismenosti. Od 76 institucij, ki so 

ponudile tečaj tehnološke pismenosti kot možnost splošnih izobraževalnih potreb, jih je 42 

izbralo kot možnost za srednješolske matematike. Osem institucij je opredelilo tečaj 

tehnološke pismenosti, ki bila ponujena kot program izobraževanja učiteljev. Nekateri enačijo 

tehnološko pismenost z računalniško pismenostjo, kar lahko privede do ozkoglednosti tudi pri 

splošnem učnem načrtu(Skophammer in Reed, 2014). 

 

Dandanes je močan poudarek na računalniški integraciji v učilnici, s poudarkom na 

razpoložljivi tehnologiji. Poleg tega, da so učitelji usposobljeni za poučevanje učnega gradiva, 

morajo biti tudi tehnološko sposobni, da lahko v današnjem svetu učinkovito nastopijo v 

učilnici. Ena od težav pri izobraževanju učiteljev je odklon med teorijo in prakso v procesu 

poučevanja učencev. Učitelji, ki že učijo v realnem šolskem okolju, lahko predčasno sodelujejo 

z učitelji, ki še bodo vstopili v razred. S tem gradijo na močnejši in produktivnejši ravni 

poučevanja bodočih učiteljev. S tem bodoči učitelji pridobijo realno sliko stanja v razredu in 

tudi različna priporočila za uspešnejše poučevanje učencev. Obstaja tudi izziv za učitelje v 

razredu, da uporabljajo in vključijo tehnologijo v svoje dejavnosti v razredu. To sodelovanje 

je pomagalo učiteljem, da postanejo bolj sproščeni s tehnologijo in razvijajo večjo strokovnost 
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pri uporabi računalnika. Učitelji v razredu morajo biti pripravljeni na usposabljanje na 

delovnem mestu, saj bi jim to razširilo in obogatilo njihove sposobnosti v  poklicu učitelja. 

Bodoči učitelji so raziskovali nove metode poučevanja v okolju sodelovanja z izkušenimi 

učitelji. Izkazalo se je, da je sodelovanje pri učenju dobro delovalo tudi za učitelje v razredu 

in  bodoče učitelje (Skophammer in Reed, 2014). 

 

V Koreji je bila izvedena študija z namenom oblikovanja novega uvodnega tečaja, ki poudarja 

razvoj tehnološke pismenosti za bodoče učitelje osnovnih šol. Namen študije je bila preučitev 

osnovnošolskih učiteljev v izobraževanje o osnovnošolski tehnologiji (ESTE) in njegovo 

izvajanje. Izraz "ESTE" je bil uporabljen za sklicevanje na različne dejavnosti na osnovni 

ravni, ki vključujejo praktične aktivnosti za študente, ki spodbujajo njihovo razumevanje 

tehnološkega sveta, v katerem živijo. Program ESTE  v okviru praktične umetniške vzgoje je  

bil razvit s postopkom, ki ga sestavljajo priprava, razvoj in izboljšave. Program je potekal 

sedem tednov v Južni Koreji med 127 učitelji osnovnih šol. Učna vsebina, ki temelji na 

raziskavi ESTE in nacionalnem učnem načrtu, je vključevala tehnološke učne enote v 

učbenikih praktične umetnosti,  tehnologijo in izum, risanje in oblikovanje,  lesni proizvodi, 

elektronike in  integrativne znanosti, tehnologije, inženiringa in matematike. Rezultati 

raziskave so pokazali stabilno izboljšanje odnosa študentov do ESTE, njihovo stopnjo znanja 

o ESTE in njihovo usposobljenost za poučevanje ESTE. Razviti program je zmanjšal tudi 

njihovo tesnobo glede učenja ESTE. Študijski rezultati lahko zagotovijo uporaben vpogled v 

poklicni razvoj učiteljev osnovnih šol v zvezi z ESTE in v izvajanje tehnološkega 

izobraževanja v osnovni šoli (Kwon, 2016). 

 

V predhodnih študijah je bilo poudarjeno nezadostno izvajanje ESTE in poudarjeno izvajanje 

programov strokovnega razvoja za učitelje osnovnih šol. Južnokorejski raziskovalci ESTE so 

poudarili tudi pomen izvajanja inženiringa in tehnološkega izobraževanja v osnovnih šolah. 

Poudarili so smiselno učenje z uporabo reševanja problemov in oblikovalskih strategij, 

skupnega učenja, praktičnih izkušenj z uporabo praktičnih aktivnosti in integriranega pristopa 

z drugimi šolskimi predmeti. Med ključne dejavnike, ki vplivajo na izvajanje ESTE, so učitelji 

osnovnih šol za ESTE. Odnos učiteljev do izvajanja ESTE je zlasti povezan z njihovim 

učenjem o izvajanju programa ESTE. Jasno je, da je treba nujno razviti ustrezen tečaj, ki se 

osredotoča na tehnološko pismenost strokovnjakov ESTE in preučiti njihov prehodni pristop 
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k ESTE in njegovemu izvajanju. Izraz "ESTE" v tej študiji potrjuje ključne koncepte 

predhodnih študij o izvajanju programov tehnološke pismenosti za učence osnovne šole. ESTE 

se nanaša na učne vsebine in ustrezne metode za razvoj tehnološke pismenosti učencev. 

Prejšnje študije so uporabile različne učne vsebine za izvajanje programa ESTE, program za 

bodoče učitelje pa se osredotoča na učne vsebine, ki izhajajo iz nacionalnega kurikuluma. 

Splošni cilji študije so bili razviti uvodni program ESTE za bodoče učitelje osnovnih šol in 

preučiti njihov prehodni pristop k ESTE in njegovemu izvajanju.  

 

Posebni cilji te študije so bili: 

1. razviti uvodni tečaj ESTE (sedemtedenski program) za predšolske učitelje osnovnih šol, 

2. preučiti prehod učiteljev osnovnošolskih učiteljev v prehod na ESTE in 

3. preučiti spremembo znanja učiteljev v osnovni šoli, usposobiti učenje ESTE in tesnobo pri 

poučevanju učnih vsebin ESTE (Kwon, 2016). 

 

Rezultati študije so pokazali statistično značilno izboljšanje odnosa udeležencev do ESTE 

(zlasti potreba po ESTE, sposobnost izvajanja ESTE in vrednost ESTE). Znatno se je povečalo 

tudi poznavanje učnih vsebin ESTE, razen za "osnovno električno energijo in elektroniko". 

Poleg tega se je izboljšala njihova nadpovprečna stopnja za uresničitev ESTE in se zmanjšala 

njihova anksioznost glede na učenje ESTE. Večina učencev in učiteljev osnovne šole zaradi 

nezadostne stopnje znanja pri teh predmetih ne pozna osnovne elektrike in elektronike. Poleg 

tega imajo osnovnošolski  učitelji težave pri razumevanju pojmov v zvezi z električno energijo 

in elektroniko, saj imajo zelo malo referenc v resničnem življenju. Potrebno je izvajati zadostne 

strategije za zagotavljanje osnovnih znanj v zvezi z električno energijo in elektroniko. Različne 

dejavnosti za reševanje težav so imele ključno vlogo pri usmerjanju pozornosti bodočih 

učiteljev osnovne šole k ESTE. S programom, ki se je osredotočil na vrednost zagotavljanja 

tehnološke pismenosti, so učitelji, ki so bili pred tem v službi, priznali razloge za uvedbo ESTE 

v svojih učilnicah tudi v prihodnosti (Kwon, 2016). 

 

Tehnološko izobraževanje je bilo v Južni Afriki prvič uvedeno po ukinitvi apartheida leta 1994. 

Tehnološki učni načrt je zahteval, da študenti postanejo tehnološko pismeni. Da študenti 

postanejo tehnološko pismeni, morajo biti pismeni tudi že učitelji, ki jih učijo.  
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Uvedba novega učnega načrta v južnoafriškem izobraževanju spodbuja študente razumevanje 

tehnološkega procesa. Cilj je, da študenti sprejmejo veščine, vrednote, znanje in odnose, da 

postanejo kritični in ustvarjalni misleci ne glede na to, da morajo biti takšni že učitelji. Lahko 

bi rekli, da sedanji  osnovnošolski učitelji v Južni Afriki, ki delajo v enoletnem študiju, niso 

dovolj pripravljeni na poučevanje tehnološke znanosti. Znano je, da se formalno tehnološko 

izobraževanje učencev v Južni Afriki začne s stopnjami od 4 do 9, nato gre večina študentov 

na triletno šolanje, kjer se odločajo med visokošolskimi in terciarnimi tehnološkimi študijami, 

pri čemer se nekateri študenti srečujejo s tehnološko usmerjenimi programi le na terciarni 

ravni. Nekateri študenti v sklopu študija nadaljujejo le s formalnim tehnološkim 

izobraževanjem in so zato formalno tehnološko usposobljeni do 9. stopnje. Da bi raziskali, ali 

imajo bodoči učitelji bolj izpopolnjene ravni tehnološke pismenosti kot učenci, ki jih  bodo 

poučevali, je bilo treba z natančnim in zanesljivim instrumentom natančno določiti, katere so 

ravni na ravni posameznih učiteljev in študentov. Južnoafriški bodoči učitelji, ki vstopajo v 

prvo leto, imajo najmanj deset do petnajst let izkušenj kot učenci, zato bi morali biti 

pripravljeni učiti v šoli. Njihove izkušnje bodo verjetno vplivale na njihovo poučevanje. 

Razvijajo svoje implicitne teorije pri vstopu v program in so izpostavljeni akademskim 

teorijam. Na učitelje vpliva kontekst, kurikulum pa postavlja meje na njihovo poučevanje.  

 

Na primer učitelj pred zaposlitvijo, ki se izobražuje po vedenjski tradiciji, ki se med študijem 

izvaja tudi na šoli za poučevanje, se verjetno drži svoje implicitne teorije - čeprav so bili v 

svojih predavanjih na univerzah izpostavljeni "strokovnim teorijam". Podobno lahko učitelj 

pred zaposlitvijo zadrži svoje konstruktivistične implicitne teorije. Zato bodo ti učitelji 

verjetno poučevali učence na način, po katerem so bili sami poučeni. Vloga učitelja je 

ključnega pomena za ustvarjalnost in motivacijo učencev. Mednarodne študije so ugotovile, 

da večina učnih načrtov sprejema socialni konstruktivizem, ker vpliva na motivacijo in 

ustvarjalnost. Učitelji morajo sami obvladati znanje in procese, ki jih poskušajo poučevati. Če 

ne, potem morda ne bodo mogli pomagati učencem pri doseganju globokega pojmovnega 

razumevanja. Na splošno učitelji igrajo ključno vlogo pri vodenju preoblikovanja njihovih 

učilnic, da bi spodbudili reševanje problemov in s tem družbeno konstruktivistično učno 

okolje. Učitelji potrebujejo smernice za izvajanje konceptualnih sprememb in morajo izpeljali 
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štiri pomembne korake za konceptualne spremembe: ideje, meta-znanje, status in utemeljitev 

(Luckay in Collier-Reed, 2012). 

 

Lahko bi trdili, da dober okvir usmerja uspeh učiteljev v praksi v razredu, vendar pa umeščanje 

tehnološkega izobraževanja v kurikulum v veliki meri vpliva na to, kako resno bodo učitelji 

upoštevali okvir v praksi v razredu. Če se šteje, da je tehnološko izobraževanje poklicno 

področje manj akademskim učencem, ki se naučijo spretnosti za izdelavo artefaktov brez 

razumevanja tehnološkega procesa, potem učitelji verjetno poučujejo z različno stopnjo 

smiselnosti in avtentičnosti (Luckay in Collier-Reed, 2012). 

 

Učitelji morajo biti za poučevanje učencev ustrezno izobraženi na strokovni, pedagoški in 

didaktični ravni. Celotna naloga učitelja v razredu je vključevanje širšega konteksta znanja, 

vzpostavitev učnega okolja in stalno spreminjanje procesa poučevanja. Torej TP označuje nov 

način interakcije s tehnologijo, ki omogoča učiteljem, da najdejo ravnovesje med njihovo 

uporabo tehnologije, vsebino njihovega poučevanja in učenčevimi načini učenja. Tehnologija 

iz dneva v dan izredno hitro napreduje, kar je vidno na področju prometa, komunikacij, 

pridobivanja energije, pridelave hrane, nanoproizvodnje, medicine in  zelene kemije. S tem 

povzroča veliko tehnološko revolucijo. Pomembno je, da se vsak posameznik  zaveda njenega 

vpliva in uporabe v vsakdanjem življenju (Krhin, 2013; Pajk, 2017). 

 

Bodoči učitelji lahko sami prispevajo k višji ravni TP, tako da se ves čas dodatno izobražujejo, 

v veliki meri pa to znanje pridobijo v okviru študija tehnike na fakulteti. Študij Tehnike na 

Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani je kombinacija interaktivnih predavanj, praktičnega 

dela pri laboratorijskih vajah, samostojnega dela pri seminarjih in praktičnega usposabljanja 

za delo učitelji pri didaktiki tehnike s prakso, hospitacijami in nastopi. Poleg osnovnih znanj, 

potrebnih za vse tehnične discipline, kot so matematika, fizika, tehnična dokumentacija, 

računalništvo ipd., so v študijskem programu tudi osnovna znanja iz strojništva, elektrotehnike, 

elektronike in iz tehnologije gradiv. Bodoči učitelji lahko v osnovni šoli s tem znanje učijo 

predmet Tehniko in tehnologija ter izbirne predmete: Elektroniko z robotiko, Elektrotehniko, 

Robotiko v tehniki, projekte iz fizike in tehnike, tehnologijo gradiv, tehnično dokumentacijo 

... Po pregledu učnih predmetov študije tehnike je opazno, da učni načrt Pedagoške fakultete 
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ne pokriva vseh smeri, ki bi bile potrebne, da bi bil študent oziroma bodoči učitelj tehnološko 

pismen. Opazno je, da manjkajo vsebine o transportu, medicini, komunikacij, pridelave hrane, 

nanoproizvodnji itd. V kolikor želijo biti bodoči učitelj bolj TP,  to pomeni, da morajo sami 

pridobiti znanje o manjkajočih vsebinah učnega načrta dotične fakultete. Na tem področju bi 

bilo priporočljivo, da fakulteta doda manjkajoče vsebine, saj bo s tem izpopolnila učni načrt 

tehnike in bodo bodoči učitelji pred vstopom v razred bolj TP (Krhin, 2013; Pajk, 2017). 

 

4 ODNOS DO TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE 
 

Odnos je širok pojem, ki skupaj z znanjem in veščinami tvori kompetence za uspešno in 

usklajeno delovanje in izvajanje nalog. Ena izmed razlag pojma 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). 

 

Človek na področju tehnike s svojimi sposobnostmi, izkušnjami in spretnostjo preoblikuje 

naravni svet v umetno ustvarjeno okolje. Pri oblikovanju si pomaga z napravami, objekti, 

postopki, procesi in s pridobljenim znanjem. Pojem znanost lahko primerjamo s tehnologijo, 

saj s pojmom tehnologija označujemo znanstveni prikaz naprav, objektov, postopkov in 

procesov, s katerimi uresničujemo izkoriščenje naravoslovnih spoznanj za svoje namene. Z 

znanostjo pridobivamo nova spoznanja, ki  s pomočjo tehnologije pripomorejo k pridobivanju 

novih tehnik (Modic, 2016). 

 

Če pogledamo v današnjo družbo, je opazno, da mladi kažejo vedno več zanimanja za 

tehnološke produkte, njihovo mnenje o izobrazbi ali karieri v tej smeri pa ni tako navdušujoče. 

Če želimo, da se učenci odločajo za poklic v tehniški smeri, moramo vplivati  na njihovo 

mnenje glede odnosa do tehnike. Razkriti moramo, kateri so tisti faktorji, ki ključno vplivajo 

na njihov odnos do tehnike. Prvi faktorji, ki so si jih zadali za raziskovanje, so navdušenje, 

dolgočasje, interes in uživanje (Jensterle, 2017). 
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Jain navaja 3 komponente, iz katerih je sestavljen odnos ( Jain, 2014). To so: 

1. Afektivna komponenta. Ta prikazuje čustven odziv na odnos, lahko je pozitiven ali 

negativen. Odnosa posameznika ni lahko določiti, saj se čustva kažejo šele takrat, ko 

je oseba v spoznavnem procesu z objektom. 

2. Konativna komponenta. Prikazuje vedenjsko težnjo posameznika, ki ga sestavljajo 

ukrepi in opazovani odzivi na objekt. Oseba stori odziv v povezavi s problemom in 

akcijo, ki mu je dana. Nizi odzivov, ki sledijo, so navadno predvidljivi. 

3. Kognitivna komponenta. Ta komponenta se nanaša na mnenje, misli posameznika o 

objektu. Oseba oblikuje mnenje v skladu s podatki, ki jih ima o objektu. Pri tej 

komponenti posameznik organizira in skladišči pridobljene informacije. 

Na odnos vpliva več dimenzij, saj koncepta odnosa do tehnike in tehnologije ne moremo 

gledati kot nekaj enotnega, ampak večdimenzinalnega. De Vries (1988) je med raziskovanjem 

vidikov, ki vplivajo na odnos, definiral 5 dimenzij. To so: 

 

1. Prizadevanja za dosego kariere na področju tehnologije, kjer učenec pokaže svoje 

ambicije za študij s kompetencami tehnologije ter ali si želi v prihodnosti delati v 

povezavi s tehnologijo. 

2. Interes za znanje vsebin tehnike in tehnologije, kjer ima  učenec željo vedeti in se učiti 

o vsebinah tehnike. 

3. Zaznava težavnosti tehnike in tehnologije. Pri tem učenci povejo, kako zahtevne se 

jim zdijo vsebine tehnike in tehnologije v šolskem prostoru. 

4. Zavedanje posledic tehnike in tehnologije. Pri tej dimenziji pomeni, kako vsak 

posameznik vidi vpliv tehnike na okolje in družbo. Ta vpliv je lahko pozitiven ali 

negativen. 

5. Vsebina tehnike in tehnologije, ki je primerna tako za moške kot ženske. Dimenzija 

meri odnos učenca do tehniških in inženirskih poklicev v domeni določenega spola. 

 

Do sedaj je bilo izvedenih že veliko raziskav o odnosu do tehnike. V diplomskem delu Kešeta 

je bilo ugotovljeno, da se je pri učenih 5. in 6. razreda pokazalo, da imajo fantje boljše 

prepričanje o sposobnostih za TiT in da imajo vsi skupaj najboljši rezultat pri zavedanju 
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pomembnosti TiT. Razlike pri spoloma se kažejo pri dekletih, saj imajo slabši odnos do TiT v 

vseh posameznih merjenih kategorijah. Največji razliki sta se pokazali pri želji po šolanju na 

področju tehnike in inženirstva, najmanjša razlika pa je na področju zavedanja pomembnosti 

TiT in težavnosti tehnike. Ugotovljeno je bilo tudi, da so učenci 5. in 6. razreda premalo 

vključeni v raziskovanje in reševanje kompleksnih tehnoloških primerov, ki so povezani z 

življenjskimi izkušnjami. Aktivno učenje pripomore k dvigu tehnološke pismenosti, saj poleg 

znanja izboljšuje tudi zmožnosti in kritično razmišljanje in odločanje ( Keše, 2016). 

 

V kolikor želimo spodbuditi zanimanje, moramo vedeti, kateri faktorji v pozitivni meri 

vplivajo na pozitiven odnos. Po pregledu različnih študiji, smo ugotovili, da so le-te pokazale, 

da so značilnosti učencev povezane z njihovim odnosom do tehnologije. V raziskavi so se 

osredotočili na 6 vidikov odnosa: zanimanje, poklicne želje, zdolgočasenost, posledice, težave 

in vprašanje spolov. V raziskavi so sodelovali dijaki, stari med 12 in 14 let, ki obiskujejo 1. in 

2. letnik srednje šole v Flandriji. Na teden imajo določeni dve uri obveznega tehničnega pouka, 

kdor želi pa lahko obiskuje še dodatnih pet ur na teden. Naslednje leto dobijo na urnik še 

dodatni dve uri. Med drugim je raziskava pokazala, da kljub večjemu številu ur tehnologije, 

njihov interes zanjo upada. Razlika je opazna samo pri dijakih, ki se odločajo za smeri, 

povezane z industrijsko znanostjo, gradbeništvom in lesom, saj se njihovo povečano zanimanje 

kaže že v 1. letniku. Raziskava je pokazala, da količina časa, ki ga porabijo za učenje v 

povezavi s tehnologijo, korelira s stopnjo interesa in vpliva na dejavnike, pozitivno vpliva na 

zanimanje za tehnologijo in za poklice v tehnoloških panogah, na zaznavanje tehnoloških 

posledic, vse to pa zmanjšuje zdolgočasenost pri tehnologiji. Prav tako je bilo ugotovljeno, da 

imajo dekleta manj zanimanja za tehnologijo, za službe v tehnoloških panogah, hkrati pa je 

njihov interes hitro upada s starostjo. Pomembno mesto pri odnosu imajo pozitivne izkušnje s 

tehnološkimi igračami, saj spodbujajo učence k poklicem v tehnologiji. Predstavljajo 

ustvarjalnost, gradbeništvo in razne koncepte tehnoloških sistemov. Sicer je bil zaznan učinek 

pri obeh spolih, a je bil le-ta pri dečkih veliko močnejši. Dečki imajo stereotipno miselnost, saj 

menijo, da dekleta ne morejo imeti kariere v tehnologiji. Velika verjetnost je, da bodo 

nadaljevali s takšno miselnostjo tudi kot starši v prihodnosti in to prenašali na svoje potomce. 

V kolikor so starši zaposleni v tehnoloških panogah, obstaja veliko večja verjetnost, da bodo 

tudi njihov otroci želeli ustvariti kariero v tehnologiji. 
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 V veliki meri k želji po tem prispeva tudi sam učitelj. On dodatno oblikuje zanimanje za 

tehnologijo in željo po karieri v njej. Učitelji se med seboj razlikujejo in nimajo enakega vpliva 

na učence, hkrati pa ne predstavijo praktične uporabe tehnologije v vsakdanjem življenju. S 

tem je kasneje manjša verjetnost udejstvovanja učence v tehniških poklicih (Ardies in drugi, 

2015). 

 

4.1 ODNOS UČITELJA DO TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE 
 

Učiteljevo znanje o predmetu, pedagoško vsebinsko znanje, spretnosti in odnos vodijo 

učiteljevo vedenje v učilnici. Učiteljevo prepričanje v službi, njegove sposobnosti in 

ustvarjalnost podpirajo njegovo tehnološko in tehnično vedenje, ki je nujno za iznajdljivost v 

razredu (Avsec in Jagiełło-Kowalczyk, 2018). 

 

Ugotovitve kažejo, da so bodoči učitelji, ki so imeli višje rezultate pri zanimanju za 

tehnologijo, imeli tudi višja zanimanja, večjo ustvarjalno uspešnost in večjo sposobnost za 

inovacije. Študenti, ki so imeli višje ocene o zaznanih posledicah tehnologije, so imeli manj 

ustvarjalnega učinka, medtem ko so študenti, ki so imeli višje rezultate na zaznani tehnologiji, 

imeli nižje ocene o zaznani učni vrednosti tečaja in nižje rezultate pri kakovosti oblikovanja 

tečaja. Bodoči učitelji imajo lastno ustvarjalnost, zaznano oblikovanje smeri, situacijski interes 

in zaznano učno vrednost posredujejo v odnos med odnosom do tehnologije in zaznavno 

sposobnostjo za inovacije. Kljub številnim pristopom za poučevanje bodočih učiteljev, ki so 

inovativni, mnogi še vedno ne verjamejo, da izobraževanje pripravi ustrezno študente za 

resnične probleme v učilnici, saj se v izobraževalnem sistemu pojavlja razmišljanje, ki morda 

ne vpliva na resnični svet (Avsec in Jagiełło-Kowalczyk, 2018). 

 

Tehnološki in tehnični vidiki učiteljev zagotavljajo vztrajnost študentov z različnimi 

tehničnimi in inženirskimi nalogami ter sprožijo in ohranjajo zanimanje študentov med temi 

dejavnostmi. Rezultat je, da študent pokaže višje kognitivne koristi. Raziskave so ugotovile 

naslednje odnose z odnosom učiteljev: lastno vedenje učiteljev v učilnici, njihov potencialni 

ustvarjalni razvoj  in učne prakse. Študije so tudi identificirale povezave med prepričanji 
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učiteljev, dojemanji in izkušnjami ter njihovimi učnimi praksami (Avsec in Jagiełło-

Kowalczyk, 2018). 

 

Odnos kaže naključno naklonjenost, da se ugodno ali neugodno odzove na določen predmet, 

osebo, idejo ali situacijo. Zato je odnos učitelja do tehnologije zasnovan s svojim konceptom 

tehnologije, občutki o tehnologiji in izkušnjami z njo. Odnos učitelja do tehnologije vključuje 

kognitivne vidike, dejavne vidike in vedenjski vidiki. Taki dejavniki, kot so prepričanja, 

občutki, mnenja, nagnjenost k dejanjem in predhodno znanje (nepravilno ali pravilno) 

neposredno vplivajo na učne tehtanje učiteljev, njihovo situacijsko zanimanje, zaznano 

kognitivno obremenitev in ustvarjalno uspešnost (Avsec in Jagiełło-Kowalczyk, 2018). 

 

Določenih je bilo 6 dimenzij odnosa učitelja do tehnologije:  

 

1. Tehnološke težnje v karieri. 

2. Zanimanje za tehnologijo. 

3. Zaskrbljenost zaradi tehnologije. 

4. Tehnologija kot predmet obeh spolov. 

5. Posledice tehnologije. 

6. Tehnološke težave. 

Vse te razsežnosti podpirajo večdimenzionalnost odnosov. 

 

Situacijski položaj učiteljev se pojavlja kot odziv na določene situacije, pogoje ali dražljaje v 

učnem okolju med dodeljeno nalogo. Situacijski interes se lahko poveča, ko učenci zaznajo 

vrzeli v znanju in ko učenci delajo z resnično in neabstraktno vsebino. Učenci zaznavajo nizko 

kognitivno obremenitev, kadar je situacijski interes višji, še posebej, če učitelj razume 

učenčevo raven zanimanja in jo upravlja v času pouka. Situacijski interes lahko odraža tako 

zaznano učno vrednost učencev kot tudi njihov vedenjski namen, kar vodi do pozitivnih čustev 

in ozaveščenosti o interesu. Notranja motivacija znatno izboljša učenčeve domišljijske 

sposobnosti pri predmetu Tehnika in tehnologija. Veliko pripomore tudi, da tehnologijo 

poučujemo le za rabo v vsakodnevnem življenju (Avsec in Jagiełło-Kowalczyk, 2018). 
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Kreativnost je ključnega pomena za inovativno vedenje, kjer lahko odprtost do izkušenj 

predvidi ustvarjalno uspešnost. Poleg tega je pomanjkanje priložnosti in spodbujanje k 

ustvarjanju ustvarjalnega potenciala povezano z manj ustvarjalnim dosežkom. Nizka 

motivacija, prevladujoča algoritmična struktura tehnoloških izobraževalnih dejavnosti in 

pomanjkanje razvite hevristike v kombinaciji z različnimi omejitvami lahko zatrejo 

ustvarjalnost. Kljub temu je študija pokazala, da je vztrajnost ključna v kreativni uspešnosti. 

Trajanje v kombinaciji z dobro obdelanimi nalogami podpira višje zadovoljstvo in izboljšuje 

verovanje in zanimanje za tehnologijo. Do sedaj je bilo ugotovljeno, da dobro urejeni, manj 

odprti in nadzorovani projekti povzročajo manj ustvarjalnosti učencev, omejeno konceptualno 

tehnološko znanje učencev je zmanjšalo njihovo ustvarjalno sposobnost. Potencialne ovire za 

razvoj kreativnosti so identificirali s tradicionalnim poučevanjem, strogim poudarkom na 

učnih rezultatih, ki jih določa kurikulum, in delovnimi nalogami, usmerjenimi v učitelje, z že 

pripravljenimi tehničnimi sklopi ali nepopolno končanimi materiali. Današnji učitelji morajo 

biti kreativni, da bi povečali inovativnost pri TiT in v njihovem osebnem razvoju. Obnašanje 

pri TiT je samoiniciativno, usmerjeno v prihodnost in vključuje prevzemanje pobude za 

spremembe. Pri predmetu TiT se učenci srečujejo z različnimi težavami in omejitvami. 

Sposobnost učencev za inovacije je mogoče videti kot njihov potencial za divergentno in 

konvergentno razmišljanje, zadovoljstvo z omejitvami, odkrivanje problemov in sposobnost 

reševanja problemov, kjer je vedenje TiT osredotočeno na konceptualne oblikovalske procese, 

pri katerih se razvijejo kreativni modeli (Avsec in Jagiełło-Kowalczyk, 2018). 

 

Moramo se tudi zavedati, da je v učilnicah dandanes vedno več novih vrst tehnologije, vključno 

z računalniki, tablični računalniki in pametnimi ploščami. Ti deli tehnologije imajo potencial 

omogočiti, da se vsebine učijo veliko bolj učinkovito, da se uvajajo nove veščine v obliki 

ravnanja s tehnologijo in da pokažejo, kako je pouk večkrat bolj zanimiv in primeren tudi za 

učence naslednje generacije. Vendar nas je zgodovina naučila, da je uvedba novih orodij, 

konceptov in rešitev pogosto bolj problematična in ob vpeljavi ne deluje tako zelo dobro.  

Tehnologija ima lahko svoje tehnične ovire, saj so nekatere nove komponente nezdružljive s 

starejšimi kosi strojne opreme in z novo programsko opremo, zaradi česar morda ne deluje. 

Prav zato je lahko za šolo to tudi visok strošek. Drugi problem, ki se pojavi, je, da je ta novi 

kos težko uporabljati brez obsežnega usposabljanja (Chow, 2015). 
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Analiza podatkov v študiji učiteljev v Torontu je pokazala štiri različne teme 

glede odnosa učitelja do tehnologije, in sicer: starost ne določa uporabnikovega dojemanja 

tehnologije, kako je učitelju udobno uporabljati tehnologijo v svoji učilnici, kako in če nova 

tehnologija slabo vpliva na učiteljevo dojemanje tehnologije in da bi morale šole vlagati v 

tehnologijo kot kurikularno orodje, ne pa izključno zaradi vtisa o posodobitvi s tehnologijo 

(Chow, 2015). 

 

Najbolj razširjen problem, ki je pojavlja pri pregledu literature, je ta, da mnogi učitelji želijo 

vključiti tehnologijo v svojo učilnico v kakšni koli obliki, vendar menijo, da nimajo zadostnega 

znanja o tem, kako se izvaja in uporablja nov sistem. Šole bi morale vlagati v poklicni razvoj 

učitelja, ne pa samo v nakup kosov tehnologije. Skrbniki šole morajo biti v tesni povezavi z 

učitelji, ki jih podpirajo s tehnologijami, saj za vse ne obstaja hitra rešitev. S tem bi bili učitelji 

bolj sproščeni pri sami uporabi tehnologije in bi jo hkrati v tolikšni meri vzljubili, da bi bili 

sproščeni pri njeni uporabi. S tem bi se tudi razvijal njihov pozitiven odnos do tehnologije. 

Moramo pa se tudi zavedati, da se nekateri učitelji niso pripravljeni dodatno izobraževati in ne 

marajo nikakršnih sprememb v svoji učilnici (Chow, 2015). 

 

Učitelji osnovnih šol imajo svoje razmišljanje glede razvoja tehnologije. Njihovi zadržki 

vplivajo na poučevanje tehnologije v razredu. Učitelji dojemajo tehnologijo kot vedo, ki je 

povezana z računalniki in napredno strojno opremo, ki je ni mogoče vključiti v razred brez 

določenega znanja, vendar mnogi niso opazili, da je tehnologija že del njihovih učnih 

programu. Vidno je, da učitelji nimajo zadostnega znanja, da bi povezali tehnologijo, znanost 

in družbo. Učitelj TiT mora biti ves čas korak s časom, če se želi obdržati s tehnologijo in jo 

sproti dohitevati. S tem, ko spremljajo razvoj tehnologije, lahko veliko pripomorejo k 

popestritvi TiT (Vovk, 2016).  

Na Nizozemskem so izpeljali raziskavo o usposobljenosti učiteljev na področju tehnike in 

tehnologije. V raziskavi so merili znanje s področja tehnike in tehnologije, ki ga ima učitelj v 

osnovni šoli. Preizkusili so učitelje, kako dobro poznajo tehnologijo in kako jo znajo 

uporabljati. Rezultati so pokazali, da imajo več znanja tisti učitelji s področja tehnologije, ki 

so pripravljeni spoznati in uporabljati tehnološke pripomočke ter imajo bolj pozitivno naravnan 

odnos do tehnologije. Znanje učitelja vpliva na poučevanje učencev in s tem tudi na učencev 
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odnos do tehnologije. S tem lahko učitelj veliko pripomore k nadaljnji izbiri učenca pri karieri. 

Bolj ko bo učitelj uporabljal tehnologijo pri pouku, bolj učenci s tem razumejo, kako 

nepogrešljiva je tehnologija v človekovem vsakdanu. Učitelji večini učencem predstavljajo 

nekakšen vzor, zato od učiteljev prevzamejo tudi odnos do tehnologije (Vovk, 2016).  

Pri mladi populaciji se kaže vse večji interes do tehnologije, njihovo mnenje o izobrazbi na 

področju tehnologije pa ni dobro. Slabe zaposlitvene možnosti učence odvrnejo do študija 

tehnologije, zato tudi število vpisa na tem področju vpada. Veliko študij je pokazalo, kako je 

učenčev karakter povezan z njegovim odnosom do tehnologije. Po raziskavah je vidno, da so 

spol, osebnost in šola zelo pomembni pokazatelji oziroma dejavniki odnosa do znanosti in 

tehnologije (Vovk, 2016). 

 

5 REZULTATI 
 

 

V nadaljevanju so podani rezultati raziskave TP učiteljev in bodočih učiteljev TiT slovenskih 

OŠ. Pri analiziranju rezultatov so bile določene omejitve, saj smo imeli pri bodočih učiteljih 

premajhen vzorec. V 1. letniku 1. bolonjske stopnje je samo 6 študentov, prav toliko pa jih je 

tudi v 1. letniku 2. bolonjske stopnje. Zaradi omejitve sodelujočih je predstavljena posebna 

interpretacija. Druga pomanjkljivost, ki se je pojavila pri analizi podatkov, je, da so bile na 

testu TP premalo zahtevne naloge. Ker so bile naloge prelahke, se je pojavila manjša razlika 

med rezultati študentov 1. letnika 1. bolonjske stopnje in študentov 1. letnika 2. bolonjske 

stopnje in tudi manjša razlika med učitelji in bodočimi učitelji TiT v OŠ. S tem se lahko 

pojavijo tudi razlike med vzorcem, ki pa jih sam inštrument ni zaznal. Imeli smo premalo 

občutljiv vzorec.  

 

5.1 DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI VZORCA 
 

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

testa TP je sodelovalo 42 učiteljev TiT OŠ iz ljubljanske regije, od tega je bilo 21 moških (50 

%) in 21 žensk (50 %), kar predstavlja enakomerno porazdelitev glede na spol. Prav tako je bil 
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za izvedbo TP bodočih učiteljev TiT OŠ uporabljen isti test TP ( priloga 10.1), ki ga je reševalo 

12 študentov.  Pri izvedbi bodočih učiteljev je sodelovalo 6 študentov 1. letnika 1.  bolonjske 

stopnje, od tega so bili 3 moški  (50 %) in 3 ženske (50 %), kar prav tako predstavlja 

enakomerno porazdelitev glede na spol, in 6 študentov 1. letnika 2. bolonjske stopnje, od tega 

je bil 1 moški  (17 %) in 5 žensk (83 %). V tem letniku predstavlja večinski del razreda ženski 

spol. 

 

En del učiteljev je test reševalo februarja 2017, ostali učitelji pa so ga reševali leta 2018, 

meseca  marca, aprila in maja. S tem sem pridobila večji vzorec učiteljev TiT. Vsi udeleženci 

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

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

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

obkrožiti spol, zapisati starost, delovno dobo in delovno dobo kot učitelj TiT. Nato so s 

pomočjo obkroževanja odgovorili na 10 vprašanj. Vprašanja nam pomagajo pri analizi 

rezultatov, saj nam povedo, v kakšnih razmerah so učitelji živeli, kaj jih obdaja, kakšno 

izobrazbo imajo itd. Bodoči učitelji so poleg testa TP rešili še vprašalnik »Tehnika in jaz«, ki 

nam je v pomoč pri določanju korelacije med odnosom študentov do predmeta Tehnika in 

tehnologija ter TP. Za reševanje vprašalnika so imeli študenti na voljo 15 minut. 

 

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

kako različna starost vpliva na TP učiteljev, saj se je njihovo izobraževanje vsebin tehnike in 

tehnologije v času študija zelo razlikovalo.  

 

Delovna doba učiteljev je med 1–38 let. 1–5 let delovne dobe so imeli le 4 učitelji TiT (10 %).  

5–15 let delovne dobe je imelo 10 učiteljev (24 %), 15–25 let delovne dobe je imelo največ 

učiteljev, in sicer 22 (52 %). 6 učiteljev (14 %) je imelo delovno dobo med 25–30 let.  Tako 

velika razlika v delovni dobi lahko vpliva na TP učiteljev, saj tisti z 1 letom nimajo še nič 

izkušenj, prakse itd. v primerjavi s starejšimi. Bodoči učitelji nimajo še delovne dobe kot 

učitelji TiT. 
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Skoraj vsi učitelji TiT imajo očeta, ki opravlja poklic, povezan s tehniko (66 %), zelo malo od 

teh jih ima mater, ki opravlja poklic, povezan s tehniko (9 %). Od bodočih učiteljev jih ima 

prav tako večina očeta, čigar poklic je povezan s tehniko (71%). Mater, ki opravljajo poklic, 

povezan s tehniko, je malo (7%). 

 

Če pogledamo naslednje vprašanje, je opazno, da se skoraj vsi učitelji TiT (89 %) strinjajo s 

tem, da bi morali tudi v gimnaziji imeti predmet vsebin tehnike in tehnologije. S tem bi 

gimnazijci bolj strmeli k nadaljnji izobrazbi v tehniški smeri, prav tako bi bili bolj TP. 

 

Skoraj polovica učiteljev TiT (45 %)  ima tako v šoli kot tudi doma tehnično zbirko, kot so 

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

učitelji ukvarjajo s tehniškimi zbirkami tudi v prostem času. Le malo bodočih učiteljev ima 

doma tehnično zbirko (8%). 

 

Nekateri učitelji TiT (26 %) so obkrožili odgovor, da imajo doma delavnico, kjer lahko izvajajo 

razna zahtevnejša tehniška dela in popravila. Bodoči učitelji so v manjšini obkrožili odgovor, 

da imajo doma delavnico (8%). 

Večina učiteljev TiT (81 %) doma ne uporablja računalnika za 3D modeliranje in konstruiranje 

mehanskih delov/elementov.  Bodoči učitelji prav tako v večini ne uporabljajo računalnika za 

3D modeliranje in konstruiranje mehanskih delov/elementov, še vedno pa le-tega uporablja 

več študentov kot trenutnih učiteljev TiT v OŠ (75%). 

 

Skoraj polovica učiteljev (45 %) ima brata ali sestro, ki ima tehniško/inženirski poklic. Prav 

tako je polovica učiteljev obiskovala srednjo tehniško šolo. Za ostale predvidevamo, da so  

obiskovali gimnazijo. Manjši del bodočih učiteljev (25 %) ima brata ali sestro, ki ima 

tehniško/inženirski poklic. Vsi bodoči učitelji (100%) so obiskovali gimnazijo.  

 

Nihče, razen dveh učiteljev (5 %), ni bil nikoli zaposlen v tovarni tehniškega/inženirskega 

sektorja. Po delovni dobi in delovni dobi kot učitelj TiT lahko sklepamo, da se jih je večina 

takoj zaposlila kot učitelj TiT OŠ. Bodoči učitelji še nimajo delovne dobe kot učitelji TiT. 
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5.2  ZANESLJIVOST 
 

Zanesljivost je eden izmed najpomembnejših kriterijev, saj gre za usklajenost ocenjevanja 

rezultatov na istih in enako velikih enotah ob ponovljenih merjenjih (Avsec, 2012). Z 

izračunom povprečnega koeficienta Cronbach α potrdimo zanesljivost testa TP. 

 

Povprečni koeficient mora biti večji od 0,6. V našem primeru je Cronbach α= 0,66 > 0,6, kar 

potrdi zanesljivost našega testa, kljub temu da je vzorec učiteljev relativno majhen (N=54). 

 

5.3 OBČUTLJIVOST 

 
Občutljivost oziroma diskriminativnost je pomembna lastnost testne postavke. Pokaže nam, 

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

Dobra TPO je takrat, ko jo pravilno rešijo dobri učenci in jo neuspešno rešijo slabši učenci. 

Oznaka koeficienta je črka r in je zastopana v obsegu -1 < rpbis < 1.  

 

TPO delimo na pet različnih stopenj občutljivosti (Avsec, 2012): 

 zelo visoka: rpbis > 0,80, 

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

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

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

 zelo nizka: rpbis < 0,10. 

 

Najboljše postavke so tiste, ki imajo občutljivost 0,45 < rpbis < 0,55. Spodnja preglednica 5.1  

prikazuje občutljivost za vsako postavko posebej.  
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Preglednica 5.1: Občutljivost postavk rpbis od najbolj do najmanj občutljive. 

Oznaka N pomeni število testnih postavk. 

Testne 

postavke 

(N=35) 

rpbis 
 

TP6 

 

0,17 

TP16 0,56 TP23 0,17 

TP32 0,55 TP17 0,16 

TP14 0,43 TP2 0,14 

TP33 0,41 TP20 0,14 

TP31 0,39 TP11 0,13 

TP4 0,35 TP21 0,10 

TP1 0,35 TP30 0,08 

TP35 0,34 TP19 0,07 

TP27 0,31 TP8 0,06 

TP15 0,29 TP24 0,01 

TP12 0,26 TP9 0,01 

TP22 0,24 TP29 0,00 

TP26 0,22 TP5 -0,02 

TP34 0,20 TP28 -0,04 

TP7 0,19 TP18 -0,08 

TP10 0,18 TP3 -0,17 

TP13 0,18 TP25 -0,19 

 

 

Po zgornjih podatkih v preglednici 5.1 je razvidno, da nimajo vse testirane postavke veljavne 

pozitivne diskriminativnosti, saj je rpbis <0, teh testnih postavk je 5: TP5, TP28, TP18, TP3 in 

TP25. Ostale imajo veljavno pozitivno diskriminativnost. Najboljše postavke so tiste, ki imajo 

diskriminativnost 0,30 < rpbis < 0,60. V našem primeru je to devet postavk.    

 

5.4  OPISNA STATISTIKA 
 

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

celoten vzorec učiteljev in bodočih učiteljev TiT. V preglednici 5.2 je standardni odklon vzorca  

označen z sx in n je število učiteljev/učiteljic v vzorcu. Število možnih točk testa TP je bilo 35 

(100 %). Spodnja preglednica 5.2 prikazuje TP učiteljev TiT OŠ, TP bodočih učiteljev TiT 1. 

letnika 1.bolonjske stopnje Pedagoške fakultete in TP bodočih učiteljev TiT 1. letnika 2. 
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bolonjske stopnje Pedagoške fakultete. Prikazana je uspešnost posamezne skupine v celoti in 

v posamezni komponenti TP. 

 

Preglednica 5.2: TP učiteljev TiT OŠ, TP bodočih učiteljev TiT 1. letnika 1.bolonjske stopnje 

in TP bodočih učiteljev TiT 1. letnika 2. bolonjske stopnje, kjer pomeni   x̄  – aritmetična 

sredina in sx – standardni odklon izražen s številom točk, kjer je maksimalno možno število 

točk (100%): TP – 35, ZN – 11, ZM – 12, KRO – 12.  

 

TEHNOLOŠKA PISMENOST x̄ 

[/] 

sx 

[/] 

TP – SKUPAJ Učitelji 22,57 4,14 

Bodoči učitelji 1.letnik 1.bol.st. 22,50 4,55 

Bodoči učitelji 1.letnik 2.bol.st. 20,50 4,14 

TP – ZN Učitelji 9,17 1,21 

Bodoči učitelji 1.letnik 1.bol.st. 9,17 1,33 

Bodoči učitelji 1.letnik 2.bol.st. 9,00 1,09 

TP – ZM Učitelji 6,57 2,05 

Bodoči učitelji 1.letnik 1.bol.st. 6,33 1,21 

Bodoči učitelji 1.letnik 2.bol.st. 4,33 1,86 

TP – KRO Učitelji 6,83 2,23 

Bodoči učitelji 1.letnik 1.bol.st. 6,50 1,87 

Bodoči učitelji 1.letnik 2.bol.st. 6,66 2,87 

 

Aritmetična sredina vseh treh komponent TP skupaj je znašala  x̄ =  22,57 točk (64,48 %) za 

učitelje,  x̄ =  22,50 točk (64,29 %) za bodoče učitelje 1.letnika 1.bolonjske stopnje in x̄ =  20,50 

točk (58,57 %)  za bodoče učitelje 1. letnika 2. bolonjske stopnje. Učitelji in bodoči učitelji 1. 

letnika 1.bolonjske stopnje imajo podobno aritmetično sredino, učitelji 1. letnika 2. bolonjske 

stopnje pa imajo nižjo. Standardni odklon vseh treh komponent skupaj je znašal za učitelje  sx= 

4,14 točke (11,83 %), sx= 4,55 točke (13,00 %)  za  bodoče učitelje 1.letnika 1.bolonjske 

stopnje in sx= 4,14 točke (11,83 %)  za bodoče učitelje 1. letnika 2. bolonjske stopnje.  

 

Iz preglednice 5.2 primerjamo vse tri komponente TP. Razvidno je, da je najvišja aritmetična 

sredina rezultatov pri TP – ZN, manjša pri TP – KRO in najmanjša pri TP ZM.  
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Najvišjo aritmetično sredino izmed vseh treh komponent ima komponenta znanja. Njeno 

povprečno število doseženih odstotnih točk je za učitelje TiT OŠ znašala x̄ =  9,17 (83,36 %), 

za bodoče učitelje 1. letnika 1.bolonjske stopnje je znašala x̄ =  9,17 (83,36  %) in za učitelje 

1. letnika 2. bolonjske stopnje x̄ =  9,00 (81,81 %). Učitelji 1. letnika 2. bolonjske stopnje so 

za 1,55 % manj uspešni pri komponenti znanja kakor učitelji in bodoči učitelji 1. letnika 1. 

bolonjske stopnje.  

V splošnem imajo učitelji in bodoči učitelji dobro osvojeno znanje vsebin tehnike in 

tehnologije.  

 

Najslabši rezultati so bili pri komponenti ZM, kjer je njeno povprečno število doseženih 

odstotnih točk za učitelje TiT OŠ znašala x̄ =  6,57 (54,75 %), za bodoče učitelje 1. letnika 

1.bolonjske stopnje je znašala x̄ =  6,33 (52,75 %) in za učitelje 1. letnika 2. bolonjske stopnje 

x̄ =  4,33 (36,08 %). Učitelji 1. letnika 2. bolonjske stopnje imajo veliko odstopanje v 

primerjavi z učitelji in  bodočimi učitelji 1. letnika 1. bolonjske stopnje. Največja razlika med 

bodočimi učitelji 1. letnika 1. bolonjske stopnje in 1.letnika 2. bolonjske stopnje je ravno pri 

komponenti ZM. Razlika pri povprečnem številu doseženih odstotnih točk znaša  x̄ =  2,00 

(5,71 %). 

 

Naloge v testu TP, ki merijo ZM, so oblike, kjer učitelje sprašuje o brizgalki brez injekcijske 

igle za potisk cepiva, gradnji sodobnih avtocest, zakonitih zaščitah in pravicah gospodarskega 

izkoriščanja izuma, pogonih kmetijskih delovnih strojih, viličarjih, razvoju kolesa, tržnikih v 

podjetju itd.  Naloge predstavljajo intelektualne, senzorične, mehanske in motorične 

sposobnosti posameznika za uporabo splošnega in strokovnega znanja za reševanje problemov. 

Podobno stanje je pri KRO, kjer je njeno povprečno število doseženih odstotnih točk prav tako 

nizko. Za učitelje TiT OŠ je znašala x̄ =  6,83 (56,91 %), za bodoče učitelje 1. letnika 

1.bolonjske stopnje je znašala x̄ =  6,50 (54,16 %) in za učitelje 1. letnika 2. bolonjske stopnje 

x̄ =  6,66 (55,50 %).  

 

Porazdelitev točk celotnega TP učiteljev TiT OŠ TP bodočih učiteljev 1.letnika 1.bolonjske 

stopnje in TP učiteljev 1. letnika 2. bolonjske stopnje je prikazana na sliki  5.1.  
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Slika 5.1:  Porazdelitev dosežkov TP učiteljev TiT OŠ TP bodočih učiteljev 1.letnika 

1.bolonjske stopnje in TP učiteljev 1. letnika 2. bolonjske stopnje.   

 

Na sliki 5.1 je razvidno, da imajo učitelji in bodoči učitelji 1. letnika 1. bolonjske stopnje skoraj 

enako TP, bodoči učitelji 1. letnika 2. bolonjske stopnje pa v velikem delu odstopajo, v celoti 

imajo namreč nižjo TP. Bodoči učitelji 1. letnika 1. bolonjske stopnje so bolj uspešni kot 

bodoči učitelji 1. letnika 2. bolonjske stopnje. TP učiteljev se ne razlikuje od TP bodočih 

učiteljev 1. letnika 1. bolonjske stopnje, se pa razlikuje za 2,5 točke (7,14%) od bodočih 

učiteljev 1. letnika 2.bolonjske stopnje.  

 

Visoko TP učiteljev je zelo malo. Največ, kar so dosegli, je 29 točk TP. Najnižja TP je 16 točk. 

Bodoči učitelji 1. letnika 1. bolonjske stopnje so največ dosegli 26 točk TP, najnižja TP je 16 

točk. Bodoči učitelji 1. letnika 2. bolonjske stopnje pa so največ dosegli  23 točk TP, najnižjo 

TP pa 17 točk.  
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5.5  ANALIZA VPLIVA SPOLA NA RAZLIKE V TP 
 

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

skupini učiteljev (N= 25) in učiteljic (N=29) TiT, pri čemer oznaka n prikazuje število 

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

celotno kot za posamezno komponento TP, preglednica 5.3. 

 

Preglednica 5.3: TP merjenja glede na spol učiteljev in učiteljic TiT  (Ž – ženski spol, M – 

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

 

Komponenta TP Spol x̄ sx 

TP skupaj Ž 21,79 4,56 

M 22,96 3,62 

TP – ZN Ž 9,07 1,33 

M 9,24 1,01 

TP – ZM Ž 6,03 2,40 

M 6,60 1,55 

TP – KRO Ž 6,62 2,32 

M 6,96 2,15 

 

V preglednici 5.3 opazimo, da imajo učitelji v povprečju rahlo višjo raven TP x̄ = 22,96 (65,60 

%) kot učiteljice, ki so v povprečju dosegle x̄ = 21,79 točk (62,26 %). Standardni odklon vseh 

treh komponent skupaj je bil pri učiteljih sx= 3,62 točke (10,34 %), pri učiteljicah pa sx= 4,56 

točke (13,03 %). 

 

Pri TP ZN imajo učitelji v povprečju višjo TP x̄ = 9,24 točk (84,00 %) kot učiteljice, ki so v 

povprečju dosegle x̄ = 9,07 točk (82,45 %). Standardni odklon za TP ZN je  pri učiteljih sx= 

1,01 točke (2,88 %), pri učiteljicah pa sx= 1,33 točke (3,80 %). Pri TP ZN je najmanjša razlika 

med učitelji in učiteljicami za samo 0,17 točke (0,49 %). 

Pri TP ZM imajo učitelji v povprečju višjo TP x̄ = 6,60 točk (55,00 %) kot učiteljice, ki so v 

povprečju dosegle x̄ = 6,03 točk (50,25 %). Standardni odklon za TP ZM je pri učiteljih sx= 

1,55 točke (4,42 %), pri učiteljicah pa sx= 2,40 točke (6,85 %).  Tukaj je opazna največja razlika 

med učitelji in učiteljicami, in sicer za 0,57 točke (1,62 %). 
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Pri TP KRO imajo učitelji v povprečju višjo TP x̄ = 6,96 točk (58,00 %) kot učiteljice, ki so v 

povprečju dosegle x̄ = 6,62 točk (55,17 %). Standardni odklon za TP KRO je  pri učiteljih sx= 

2,15 točke (6,14 %), pri učiteljicah pa sx= 2,32 točke (6,62 %).  

 

 

5.6 ODNOS DO TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE 
 

Najprej bomo preverili zanesljivost vprašalnika po posameznih podsklopih, sledi pregledna 

statistika. 

 

5.6.1 ZANESLJIVOST VPRAŠALNIKA TEHNIKA IN JAZ 
 

Zanesljivost nam kaže, ali so rezultati 1. meritve usklajeni z rezultati 2. meritve. Z izračunom 

povprečnega koeficienta Cronbach α potrdimo zanesljivost vprašalnika »Tehnika in jaz«. 

 

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

Dobili smo rezultate, ki so prikazani v preglednici 5.4. 

 

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

Kategorija Vrednost Cronbach α 

TCA 0,88 

IT 0,92 

TTT 0,62 

TB 0,87 

CT 0,82 

TD 0,85 

  

Kategorija TTT ( Odpor do TiT) ima precej nižjo zanesljivost v primerjavi z ostalimi 

kategorijami, le-ta je sicer višja od 0,60, kar ustreza pogojem, da je kategorija dovolj zanesljiva 

in primerna za uporabo.  
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 5.6.2 ODNOS ŠTUDENTOV DO TiT 
 

Na sliki 5.2 se opazi, da med študenti obeh letnikov študija ni skoraj nobenih statistično 

značilnih razlik pri odnosu do TiT. Zanimivo je, da je zaznana želja po šolanju poklica v tehniki 

in inženirstvu pri študentih 1. letnika 2. bolonjske stopnje nadpovprečno (> 4,02), prav tako je 

nadpovprečna zainteresiranosti do TiT pri študentih 1. letnika 2. bolonjske stopnje (> 4,26). 

Pri študentih 1. letnika 1. bolonjske stopnje pa je nadpovprečno (> 2,08) pri TiT in spolu ter 

pri konsekvenci do TiT (> 4,19). 

 

 
 

Slika 5.2: Povprečne vrednosti posameznih kategorij glede na letnik študija tehnike ( 1.letnik 

1.bolonjske stopnje in 1. letnik 2.bolonjske stopnje), kjer TCA pomeni željo po 

šolanju/poklicu v tehniki in inženirstvu, IT pomeni zainteresiranost za TiT, TTT pomeni 

odpor do TiT, TB pomeni TiT in spol, CT pomeni zavedanje pomembnosti TiT in TD 

pomeni težavnost TiT. 
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5.6.3 ODNOS DO TiT GLEDE NA SPOL 
 

Na sliki 5.3 je vidno, da med spoloma študentov ni skoraj nobenih statistično značilnih razlik 

pri odnosu do TiT. Ženske imajo slabši odnos v vseh kategorijah razen pri IT, ki izraža 

zainteresiranost za TiT. Največja razlika med spoloma je opazna v kategoriji TB, ki pomeni 

TiT in spol, najmanjša razlika pa pri kategoriji IT, ki pomeni zainteresiranost za TiT. Dekleta 

imajo slabši odnos do poklicev v tehniki in inženirstvu, manj zanimanja za tehniko in 

tehnologijo, imajo odpor do nje in menijo, da so fantje bolj sposobni opravljati tehniške 

poklice. Fantje se bolj zavedajo pomembnosti posledic tehnike in tehnologije za življenje.  

 

 

Slika 5.3: Povprečne vrednosti posameznih kategorij glede na spol študentov, kjer TCA 

pomeni željo po šolanju/poklicu v tehniki in inženirstvu, IT pomeni zainteresiranost za TiT, 

TTT pomeni odpor do TiT, TB pomeni TiT in spol, CT pomeni zavedanje pomembnosti TiT 

in TD pomeni težavnost TiT. 
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5.6.4 ANALIZA OBSTOJA POVEZAVE MED ODNOSOM DO TiT IN 

DOSEŽENO TP 
 

 

- Povezava TP skupaj s kategorijami odnosa do TiT 

Napovedano vrednost smo računali z večstransko regresijo, pri večini kategorij nismo dobili 

statistično značilnih učinkov ( preglednica 5.5). Le kategorija IT (zainteresiranost za TiT) ima 

napovedano veljavnost. Tisti študenti, ki so zainteresirani za TiT, imajo tudi višjo TP, β = 0,95, 

t=6,41 in α = 0,00 < 0,05. 

 

Preglednica 5.5: Rezultati napovedane veljavnosti odnosa do TiT za TP, kjer TCA pomeni 

željo po šolanju/poklicu v tehniki in inženirstvu, IT pomeni zainteresiranost za TiT, TTT 

pomeni odpor do TiT, TB pomeni TiT in spol, CT pomeni zavedanje pomembnosti TiT in TD 

pomeni težavnost TiT. 

 

 Nestandardizirani 

koeficienti 

Nestandardizirani 

koeficienti 

  

model B Sn β t α 

konstanta -3,02 5,24  -0,58 0,59 

TCA -,54 1,05 -0,08 -0,51 0,63 

IT 6,43 1,00 0,95 6,41 0,00 

TTT 2,23 1,28 0,27 1,74 0,14 

TB 0,19 0,73 0,05 0,27 0,80 

CT -0,71 1,29 -0,08 -0,55 0,61 

TD -0,08 1,12 -0,01 -0,07 0,95 

 

 

- Povezava TP - ZN  s kategorijami odnosa do TiT 

Napovedano vrednost smo računali z večstransko regresijo, pri nobeni kategorij nismo dobili 

statistično značilnih učinkov ( preglednica 5.6). Test TP je bil prelahek, saj so ga predobro 

reševali. Rezultat za α ni manjši od 0,05. 
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Preglednica 5.6: Rezultati napovedane veljavnosti odnosa do TiT za TP – ZN, kjer TCA 

pomeni željo po šolanju/poklicu v tehniki in inženirstvu, IT pomeni zainteresiranost za TiT, 

TTT pomeni odpor do TiT, TB pomeni TiT in spol, CT pomeni zavedanje pomembnosti TiT 

in TD pomeni težavnost TiT. 

 Nestandardizirani 

koeficienti 

Nestandardizirani 

koeficienti 

  

model B Sn β t α 

konstanta 1,45 4,51  0,32 0,76 

TCA -0,17 0,91 -0,09 -0,18 0,86 

IT 0,82 0,86 0,44 0,95 0,39 

TTT 0,55 1,10 0,25 0,50 0,64 

TB 0,15 0,63 0,14 0,24 0,82 

CT 0,91 1,12 0,38 0,82 0,45 

TD -0,02 0,96 -0,01 -0,02 0,99 

 

 

- Povezava TP - ZM  s kategorijami odnosa do TiT 

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

statistično značilnih učinkov ( preglednica 5.7). Le kategorija IT (zainteresiranost za TiT) je 

ponovno najbolj blizu veljavnosti. Tisti študenti, ki so zainteresirani za TiT, imajo tudi višjo 

TP – ZM , β = 0,88, t=2,35 in α = 0,07. 

 

Preglednica 5.7: Rezultati napovedane veljavnosti odnosa do TiT za TP – ZM, kjer TCA 

pomeni željo po šolanju/poklicu v tehniki in inženirstvu, IT pomeni zainteresiranost za TiT, 

TTT pomeni odpor do TiT, TB pomeni TiT in spol, CT pomeni zavedanje pomembnosti TiT 

in TD pomeni težavnost TiT. 

 Nestandardizirani 

koeficienti 

Nestandardizirani 

koeficienti 

  

model B Sn β t α 

konstanta -5,71 5,66  -1,01 0,36 

TCA -0,22 1,14 -0,08 -0,19 0,86 

IT 2,54 1,08 0,88 2,35 0,07 

TTT -0,23 1,39 -0,06 -0,16 0,88 

TB 0,71 0,79 0,43 0,89 0,41 

CT 0,85 1,39 0,23 0,61 0,57 

TD -1,10 1,21 -0,39 -0,91 0,40 
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- Povezava TP - KRO  s kategorijami odnosa do TiT 

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

statistično značilnih učinkov ( preglednica 5.8). Le kategorija IT (zainteresiranost za TiT) ima 

napovedano veljavnost. Tisti študenti, ki so zainteresirani za TiT, imajo tudi višjo TP- KRO, 

β = 0,69, t= 2,55 in α = 0,05 < 0,05. Prav tako ima kategorija CT (zavedanje pomembnosti 

TiT) napovedano veljavnost,  β = -0,71 , t= -2,60 in α = 0,05 < 0,05. β in t sta negativna. To 

pomeni, da bolj kot se zavedamo posledic TiT, slabši je rezultat pri TP – KRO. Oseba se zaveda 

posledic, ni pa zmožna kritičnega razmišljanja in odločanja. Taka oseba ima samo površinsko 

razmišljanje. S tem lahko sklepamo na pomanjkanje tehnološkega znanja. 

 

Preglednica 5.8: Rezultati napovedane veljavnosti odnosa do TiT za TP – KRO, kjer TCA 

pomeni željo po šolanju/poklicu v tehniki in inženirstvu, IT pomeni zainteresiranost za TiT, 

TTT pomeni odpor do TiT, TB pomeni TiT in spol, CT pomeni zavedanje pomembnosti TiT 

in TD pomeni težavnost TiT. 

 

 Nestandardizirani 

koeficienti 

Nestandardizirani 

koeficienti 

  

model B Sn β t α 

konstanta 6,73 5,23  1,29 0,25 

TCA -0,02 1,05 -0,01 -0,02 0,99 

IT 2,55 1,00 0,69 2,55 0,05 

TTT 1,13 1,28 0,25 0,88 0,42 

TB -1,02 0,73 -0,49 -1,40 0,22 

CT -3,34 1,28 -0,71 -2,60 0,05 

TD 1,49 1,11 0,42 1,34 0,24 
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6 DISKUSIJA 
 

V tem poglavju bo predstavljeno, v kolikšni meri smo dosegli zastavljene posamezne cilje C1 

– C5 iz poglavja 1 in kako smo do njih prišli. 

 

C1: Opisati tehnološko pismenost in izpostaviti njene komponente. 

Opis pojma TP je predstavljen v poglavju 2. Predstavljene so vse tri komponente TP: znanje, 

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

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

 

C2: Podati pregled obstoječega stanja tehnološke pismenosti učiteljev. 

V programih za izobraževanje učiteljev je pomembna povezava teorije kognitivne znanosti s 

TI, saj zahteva nove metode in pristope k poučevanju. V učni načrt TI moramo dodati dva 

pomembna elementa, to sta metoda za merjenje, ki bo pokazala raven doseganja želenih 

rezultatov, ki jih uporabljajo učitelji TiT v razredu ter dobro pripravljene in izdelane učne 

priprave, ki prikazujejo, kako lahko zamenjamo sodobne načine poučevanja z novimi. Za 

učinkovito delo učitelja je ITEEA predlagala standarde, s katerimi lahko učitelji spodbujajo in 

razvijajo TP učencev (Avsec, 2012). 

Da bi dosegli čim višjo stopnjo TP učencev, moramo zagotoviti in vzdrževati ustrezno 

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

učencem ustrezno razumevanje, nadzor in uporabo tehnologij. Če učitelj nima ustreznega 

učinka na učenca, je kasneje večja verjetnost, da se učenec ne bo zanimal za tehniško smer 

poučevanja in v prihodnosti ne bo izbral poklica znanstvenika ali inženirja. Učitelji 

predstavljajo pomemben dejavnik za nadaljnjo izbiro poklica, zato je pomembno, kako dobro 

je učitelj TP in kako to znanje prenaša na učence. 

 

TP učiteljev sem merila lani v mesecu januarju in februarju 2017 po različnih OŠ ljubljanske 

regije. Skupno je bilo testiranih 21 učiteljev TiT OŠ. Učitelji so imeli na voljo za reševanje 

testa TP 45 minut. Celotna TP učiteljev TiT OŠ je bila nizka, rezultat TP vseh treh kompetenc 

skupaj je bil  x̄ =22,85 točk od skupno možnih 35 točk (65,28 %).  Standardni odklon vseh treh 

kompetenc skupaj pa je znašal sx= 4,06 točk (11,61 %).  Na področju znanje je njihova TP 
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 x̄ = 9,43 točk (85,45 %), na področju zmožnosti x̄ = 6,62 točk (55 %) ter na področju KRO x̄= 

6,80 točk (56,57 %). 

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

22,85 točk od 35. Dosežena aritmetična sredina predstavlja 65,28 %. Torej so učitelji v 

povprečju dosegli dokaj slabe rezultate. Seveda se ne pričakuje, da bi vsi učitelji dosegli 100 

%, vendar še vseeno bi bili lahko njihovi rezultati boljši glede na to, da so oni tisti, ki prenašajo 

znanje TiT na učence. Če je njihova TP nizko dosežena, se tudi znanje na učence prenaša v 

premajhni meri. 

 

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

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

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

55 %. Na podlagi teh rezultatov lahko sklepamo, da se morajo učitelji na teh dveh področjih 

še dodatno izobraziti in popraviti obstoječe znanje. Če pogledamo rezultate učencev 9. razreda, 

ki jih je izmeril Avsec (Avsec, 2010), lahko opazimo, da so bili učenci na vseh treh dimenzijah 

skupaj uspešni s 34,8 %, kar je izredno nizek rezultat. Najboljši so bili na področju ZN, kjer 

so dosegli 48,7 % uspešnost. Na področju ZM so dosegli le 28,9 % in KRO z 28,1 %. Po slabih 

rezultatih učencev lahko sklepamo, da so delno tega krivi tudi učitelji, ki tudi sami nimajo bolj 

izpopolnjenih področij. Opazimo, da imajo učitelji in učenci področje ZN uspešno, ZM in 

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

 

Sprotno izobraževanje učiteljev TiT oziroma primanjkljaj le-tega lahko vpliva na TP učiteljev, 

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

področjih TiT zagotovo doprinese višjo TP učiteljev. 

 

C3: Kritično analizirati tehnološko pismenost učiteljev in bodočih učiteljev TiT.  

Aritmetična sredina vseh treh komponent TP skupaj je znašala x̄ =  22,57 točk (64,48 %) za 

učitelje,  x̄ =  22,50 točk (64,29 %) za bodoče učitelje 1.letnika 1.bolonjske stopnje in x̄ =  20,50 

točk (58,57 %) za bodoče učitelje 1. letnika 2. bolonjske stopnje. Učitelji in bodoči učitelji 1. 

letnika 1.bolonjske stopnje majo podobno aritmetično sredino, učitelji 1. letnika 2. bolonjske 

stopnje pa imajo nižjo. 
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Standardni odklon vseh treh komponent skupaj je znašal za učitelje  sx= 4,14 točke (11,83 %), 

sx= 4,55 točke (13,00 %)  za  bodoče učitelje 1.letnika 1.bolonjske stopnje in sx= 4,14 točke 

(11,83 %)  za bodoče učitelje 1. letnika 2. bolonjske stopnje.  

 

Najvišjo aritmetično sredino izmed vseh treh komponent ima komponenta znanja. Njeno 

povprečno število doseženih odstotnih točk je za učitelje TiT OŠ znašala x̄ =  9,17 (83,36 %), 

za bodoče učitelje 1. letnika 1.bolonjske stopnje je znašala x̄ =  9,17 (83,36  %) in za učitelje 

1. letnika 2. bolonjske stopnje x̄ =  9,00 (81,81 %). Učitelji 1. letnika 2. bolonjske stopnje so 

za 1,55 % manj uspešni pri komponenti znanja kakor učitelji in bodoči učitelji 1. letnika 1. 

bolonjske stopnje.  

V splošnem imajo učitelji in bodoči učitelji dobro osvojeno znanje vsebin tehnike in 

tehnologije.  

 

Najslabši rezultati so bili pri komponenti ZM, kjer je njeno povprečno število doseženih 

odstotnih točk za učitelje TiT OŠ znašala x̄ =  6,57 (54,75 %), za bodoče učitelje 1. letnika 

1.bolonjske stopnje je znašala x̄ =  6,33 (52,75 %) in za učitelje 1. letnika 2. bolonjske stopnje 

x̄ =  4,33 (36,08 %). Učitelji 1. letnika 2. bolonjske stopnje imajo nizko odstopanje v primerjavi 

učitelji in z bodočimi učitelji 1. letnika 1. bolonjske stopnje. Največja razlika med bodočimi 

učitelji 1. letnika 1. bolonjske stopnje in 1.letnika 2. bolonjske stopnje je ravno pri komponenti 

ZM. Razlika pri povprečnem številu doseženih odstotnih točk znaša  x̄ =  2,00 (5,71 %). 

Podobno stanje je pri KRO, kjer je njeno povprečno število doseženih odstotnih točk prav tako 

nizko. Za učitelje TiT OŠ je znašala x̄ =  6,83 (56,91 %), za bodoče učitelje 1. letnika 

1.bolonjske stopnje je znašala x̄ =  6,50 (54,16 %) in za učitelje 1. letnika 2. bolonjske stopnje 

x̄ =  6,66 (55,50 %).  

 

Visoko TP učiteljev je zelo malo. Največ, kar so dosegli, je 29 točk TP. Najnižja TP je 16 točk. 

Bodoči učitelji 1. letnika 1. bolonjske stopnje so največ dosegli 26 točk TP, najnižja TP je 16 

točk. Bodoči učitelji 1. letnika 2. bolonjske stopnje pa so največ dosegli  23 točk TP, najnižjo 

TP 17 točk.  
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Pri TP ZN imajo učitelji v povprečju višjo TP x̄ = 9,24 točk (84,00 %) kot učiteljice, ki so v 

povprečju dosegle x̄ = 9,07 točk (82,45 %). Standardni odklon za TP ZN je  pri učiteljih sx= 

1,01 točke (2,88 %), pri učiteljicah pa sx= 1,33 točke (3,80 %). Pri TP ZN je najmanjša razlika 

med učitelji in učiteljicami samo 0,17 točke (0,49 %). 

 

Pri TP ZM imajo učitelji v povprečju višjo TP x̄ = 6,60 točk (55,00 %) kot učiteljice, ki so v 

povprečju dosegle x̄ = 6,03 točk (50,25 %). Standardni odklon za TP ZM je pri učiteljih sx= 

1,55 točke (4,42 %), pri učiteljicah pa sx= 2,40 točke (6,85 %).  Tukaj je opazna največja razlika 

med učitelji in učiteljicami, in sicer za 0,57 točke (1,62 %). 

 

Pri TP KRO imajo učitelji v povprečju višjo TP x̄ = 6,96 točk (58,00 %) kot učiteljice, ki so v 

povprečju dosegle x̄ = 6,62 točk (55,17 %). Standardni odklon za TP KRO je  pri učiteljih sx= 

2,15 točke (6,14 %), pri učiteljicah pa sx= 2,32 točke (6,62 %).  

 

C4: Ugotoviti odnos bodočih učiteljev do TiT 

Kategorija TTT ( Odpor do TiT) ima precej nižjo zanesljivost v primerjavi z ostalimi 

kategorijami, sicer je le-ta višja od 0,60, kar ustreza pogojem, da je kategorija dovolj zanesljiva 

in primerna za uporabo. Med spoloma študentov ni skoraj nobenih statistično značilnih razlik 

pri odnosu do TiT. Ženske imajo slabši odnos v vseh kategorijah, razen pri IT, ki izraža 

zainteresiranost za TiT. Največja razlika med spoloma je opazna v kategoriji TB, ki pomeni 

TiT in spol, najmanjša razlika pa pri kategoriji IT, ki pomeni zainteresiranost za TiT. Ženske 

imajo slabši odnos do poklicev v tehniki in inženirstvu, manj zanimanja za tehniko in 

tehnologijo, imajo odpor do nje in menijo, da so moški bolj sposobni opravljati tehniške 

poklice. Moški se bolj zavedajo pomembnosti vpliva tehnike in tehnologije za življenje. 

Ugotovljeno je bilo tudi, da imajo tisti študenti, ki so zainteresirani za TiT, tudi višjo TP, β = 

0,95, t=6,41 in α = 0,00 < 0,05. Test TP je bil prelahek, saj so ga predobro reševali. Rezultat 

pri komponenti ZN do odnosa α ni manjši od 0,05. Pri komponenti ZM so tisti študenti, ki so 

zainteresirani za TiT, imeli tudi višjo TP – ZM. Tisti študenti, ki so zainteresirani za TiTm 

imajo tudi višjo TP- KRO, β = 0,69, t= 2,55 in α = 0,05 < 0,05. Prav tako ima kategorija CT 

(zavedanje pomembnosti TiT) napovedano veljavnost,  β = -0,71 , t= -2,60 in α = 0,05 < 0,05. 

β in t sta negativni. To pomeni, da bolj kot se zavedamo posledic TiT, slabši je rezultat pri  
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TP – KRO. Oseba se zaveda posledic, ni pa zmožna kritičnega razmišljanja in odločanja. Taka 

oseba ima samo površinsko razmišljanje. S tem lahko sklepamo na pomanjkanje tehnološkega 

znanja. 

 

 

 

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

Pri analizi rezultatov smo dobili aritmetično sredino doseženih točk vseh učiteljev 22,57 od 

35. Bodoči učitelji 1. letnika 1.bolonjske stopnje so dosegli 22,5 možnih točk, bodoči učitelji 

1. letnika 2.bolonjske stopnje so dosegli samo 20,5 možnih točk od 35. Učitelji in bodoči 

učitelji so dobro teoretično podkrepljeni, manjše pa imajo praktične spretnosti. Da bi dosegli 

višjo TP učiteljev in bodočih učiteljev, bi se morali vsi ves čas dodatno strokovno izobraževati, 

obiskovati razne tečaje, predavanja itd. Učitelji bi morali v svoj vsakdan dodati čim več 

praktičnega usposabljanja. Na TP vpliva tudi njihova izobrazba, saj so bili nekateri še v starem 

programu, le nekateri mlajši pa že v prenovljenem bolonjskem programu. K celotnem dvigu 

TP bi pripomogli s spremembo učnega načrta. Sedanji UN ne pokriva vseh določenih 

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

je področje praktičnega dela, inženirstva, računalniških predmetov za doseganje višjih 

kognitivnih namenov, modeliranja, konstruiranja itd. 

 

Glede na to, da je TP študentov 1. letnika 2. bolonjske stopnje nižja od TP študentov 1. letnika 

1. bolonjske stopnje, bi bilo priporočljivo, da starejši študentje čim več delajo na 

samoizobraževanju, saj je po petih letih študija njihova TP zelo nizka. Bodoči učitelji so tik 

pred tem, da vstopijo v razred in zato bi bilo priporočljivo, da kljub zaključku študija hodijo 

na dodatna izobraževanja, predavanja in tečaje.  Vsi študenti na smeri Tehnika bi morali več 

delati na svojem dvigu TP, saj bodo kmalu vstopili v razred in pričeli svoje znanje širiti na 

mlajšo generacijo. Ni dovolj samo znanje, ki ga prejmejo tekom študija na Pedagoški fakulteti, 

pomembne so tudi vse izvenšolske dejavnosti, ki pripomorejo k dvigu TP. Iz tega lahko 

sklepamo, da se samo usmerjeno učenje študentov tekom študija še ni popolno razvilo, kar 

morda lahko pripišemo pomanjkanju emocionalne inteligence in potrebnih medosebnih veščin, 

ki so nujne za nadaljnje učenje.  
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7 ZAKLJUČEK 

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

magistrskega dela je bilo ugotoviti, kakšna je tehnološka pismenosti učiteljev in bodočih 

učiteljev TiT, ki s svojim znanjem vsebin TiT, odnosom do TiT in z ustvarjalnostjo in 

proaktivnim pristopom k reševanju tehniških in tehnoloških problemov vplivajo na učence.  

 

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

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

si pomagali za lažje analiziranje TP učiteljev. Z uporabljeno metodo smo tako lahko izmerili 

vsako komponento TP posebej.  Prav tako smo izvedli tudi vprašalnik »Tehnika in jaz«, s 

katerim smo dobili vpogled v to, kakšen odnos imajo študenti oziroma bodoči učitelji TiT do  

vsebin TiT. 

 

Po zaključni analizi podatkov menimo, da je TP učiteljev in bodočih učiteljev prenizka. Sicer 

ne moremo od vseh učiteljev pričakovati 100 % pravilno rešenega testa TP, vendar še vseeno 

bi bili rezultati lahko boljši. Če je učitelj eden izmed ključnih dejavnikov pri prenašanju znanja 

do učencev, bi moral biti učitelj bolj TP. Če že sam učitelj ni dovolj TP, to lahko prenese tudi 

na učence, s čimer učenci nimajo niti začetnega, osnovnega znanja oziroma le-to ni podano v 

dovoljšni meri, kar se prenese tudi na višjo stopnjo šolanja. 

 

S pomočjo testa smo raziskovali odnos učiteljev in bodočih učiteljev TiT do tehnike in 

tehnologije, s čimer smo dosegli namen magistrskega dela. Z anketnim vprašalnikom, testom 

TP in vprašalnikom »Tehnika in jaz« smo po predvideni metodologiji dosegli osnovni namen 

dela in zastavljene cilje. 

 

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

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

večji TP, na kateri dimenziji so najslabši rezultati in kako le-te izboljšati.  Prav tako smo dobili 

vpogled v odnos bodočih učiteljev do TiT. 
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Za nadaljnje delo predlagamo večji vzorec, saj bi lahko posplošili rezultate na večino učiteljev 

TiT. Prav tako bi bilo smiselno, da nekatere naloge iz testa spremenimo in jih nadomestimo z 

drugimi, saj so bile nekatere naloge prelahke. S tem se posledično pojavi manjša razlika med 

rezultati testirancev. Prav tako se lahko s tem pojavijo razlike med vzorcem, ki jih inštrument 

sam ne zazna.  

 

Smiselno bi bilo izvesti merjenje TP na študentih v prvem letniku študijskega izobraževanja in 

iste študente ponovno meriti v 1. letnika 2. bolonjske stopnje. Primerjali bi doseženo TP skozi 

študij tehnike na Pedagoški fakulteti. S tem bi opazovali napredek/nazadovanje posameznega 

študenta skozi proces šolanja za bodočega učitelja TiT.  

 

Dobro bi bilo tudi adaptirati test TP za primer študentov, zlasti glede težavnosti in občutljivosti 

testnih postavk z večkratnim umerjanjem samih nalog.   

 

Po večletnih testiranjih različnih generacij bi pridobili podatke, ali se stanje na področju TP 

izboljšuje, stagnira ali slabša. Rezultate bi morali biti vodilo tudi sestavljavcem učnih načrtov 

tako za fakultetno tehniško izobraževanje kot tudi osnovnošolskih vsebin tehnike in 

tehnologije.  

  



67 

 

8 LITERATURA IN VIRI 

 

Ardies, J., De Maeyer, S., Gijbels, D. in van Keulen, H . (2015). Students attitudes towards 

technology. International Journal of Technology and Design Education, 25, str. 43–

65. 

Autio O., Jamšek J. in Gaberšek M. (2017). Students’ Attitudes towards Craft and Technology 

in the Context of Finnish and Slovenian Comprehensive Schools, Techne Serien A, 24(1), 

str. 17–28. 

 Avsec, S. (2012). Doktorska disertacija: Metoda merjenja tehnološke pismenosti učencev 9.   

razreda osnovne šole (Ljubljana, Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta). 

Avsec S. in Szweczyk-Zakrzewska, A. Predicting academic success and technological literacy 

in secondary education: a learning styles perspective. International journal of technology 

and design education,  27, 2, str. 233–250. doi: 10.1007/s10798-015-9344-x.  

Avsec S. in Jamšek J. (2016). A path model of factors affecting secondary school studentsʼ 

technological literacy. International journal of technology and design education, 

doi: 10.1007/s10798-016-9382-z. 

Avsec S. in Jamšek J. (2016). Technological literacy for students aged 6–18 : a new method 

for holistic measuring of knowledge, capabilities, critical thinking and decision-

making. International journal of technology and design education, 26, 1, str. 43–60. 

doi: 10.1007/s10798-015-9299-y.    

Avsec S. in Kocijančič S. (2006). Prispevki k posodobitvi pedagoških študijskih programov: 

Analiza pridobljenih in zaželenih kompetenc študijskega programa Tehnika z vezavami, 

str. 91. 

Avsec S. in Jagiełło-Kowalczyk M. (2018). Pre-Service Teachers’ Attitudes Towards Technology, 

Engagement in Active Learning, and Creativity as Predictors of Ability to Innovate. 

International journal of technology and design education, Vol 34, No.3., pp. 1049–1059. 

Chang, I.-H. (2012). The Effect of Principals' Technological Leadership on Teachers' 

Technological Literacy and Teaching Effectiveness in Taiwanese Elementary Schools. 

Educational Technology & Society, 15, 2, str. 328–340. 

http://dx.doi.org/10.1007/s10798-015-9344-x
http://dx.doi.org/10.1007/s10798-016-9382-z
http://dx.doi.org/10.1007/s10798-015-9299-y


68 

 

Chow. P. (2015). Teacher’s attitudes towards technology in the classroom. Ontario Institute 

for Studies in Education of the University of Toronto, str. 1-38. 

Eisenkraft A. (2009). Retrospective analysis of technological literacy of K-12 students in the 

USA (International Journal of Technology and Design Education, str. 277-303). 

Frank M., (2005). A Systems Approach for Developing Technological Literacy ( journal of 

Technology Education, št. 1,zv. 17, str. 19-34) 

Gagel, C. W. (1997). Literacy and Technology: Reflections and insight for technological 

literacy, Journal of Industrial Teacher Education, 34, 3, str. 6–34. 

[http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JITE/v34n3/Gagel.html]. 

Garmire, E. in Pearson, G. (2006). Tech tally: Approaches to assessing technological literacy. 

Washington, DC: National Academies Press. 

Holland S.M. in Berlin D.F. (2006). Development of technological literacy in gifted and 

talented elementary school students (Westerville, OH, USA). 

Ingerman A, Collier-Reed B. (2011), Technological literacy reconsidered: a model for 

enactment (International Journal of Technology and Design Education, str.137-148) 

International Technology Education Association/International Technology and Engineering 

Educators Association (ITEEA). (2007). Standards for technological literacy: Content 

for the study of technology (3 izd.). Reston, VA: Avtor. 

Jain, V. (2014). 3D model of attitude. International Journal of Advanced Research in 

Managment and Social Sciences. 3, 3, str. 1-12. 

Jensterle T. (2017). Magistrsko delo: Tehniška ustvarjalnost pri učenju s poizvedovanjem v 8. 

in 9. razredu osnovne šole (Ljubljana, Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta). 

Keše, J. (2016), diplomsko delo: Tehnološka pismenost učencev 6. razreda osnovne šole, 

Ljubljana, Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta) 

Krhin, T. (2013), diplomsko delo: Tehnološka pismenost v prvi triadi osnovne šole, Ljubljana, 

Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta) 

Kwon, H. (2016), Delivering technological literacy to a class for elementary school pre-

service teachers in South Korea, Springer Science+Business Media Dordrecht, str.431-

444, doi: 10.1007/s10798-016-9360-5. 



69 

 

Luckay, B.M. in Collier-Reed B.I. (2012), Comparing the technological literacy of pre-service 

teachers and secondary school students in South Africa, Proceedings of EDULEARN12 

Conference, str. 635-642.  

Mawson, B. (2007), Factors affecting learning in technology in the early years at school. 

International journal of technology and design education, str.253-269. 

Mawson, B. (2001), The Development of Technological Literacy in Young Children [Part 

1]:Background Issues (ACE Papers, str.134-144). 

Modic K. (2016). Diplomsko delo: Učni stili, odnos do tehnike in ustvarjalnost učencev 6. in 

9. razreda osnovne šole. (Ljubljana, Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta). 

Nasipov A. J. (2012). Khotuntsev, Formation of technological literacy and technological 

culture in school . Nagoya University, str. 76-80. 

Norström P. (2013). How technology understand technological knowledge. International 

journal of technology and design education, 24, str.19–38, doi: 10.1007/s10798-013-

9243-y. 

Ozlem Yigit E. in Ozturk C. (2012). Social studies pre-service teachers’ views about 

technology literacy (Procedia – Social and Behavioral Sciences 46, str. 36-40).  

Pajk B. (2017). Diplomsko delo: Tehnološka pismenost učiteljev tehnike in tehnologije v 

osnovi šoli. (Ljubljana, Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta). 

Schaner, G. G. (2013). Review: The culture of technology by Arnold Pacey. Intersect, The 

Stanford journal of science, technology and society, 6, 1, str. 1–3. 

Schröder V. in Brok L.S. (2012). Understanding and developing ''Technological Literacy'' 

through Living Labs in teacher vocational education. Working paper. 

Professionchojskolen UCC. 

Skophammer R. in Reed P.A. (2014). Technological Literacy Courses in Pre-Service Teacher 

Education, , str.68-80, doi: 10.21061/jots.v40i2.a.2. 

Sutton R.S. (2011). The Preservice Technology Training Experiences of Novice Teachers, 

Journal of Digital Learning in Teacher Education, Volumen 28, Number 1. 

Šerbec M. (2009), diplomsko delo: Analiza poklicne kariere diplomantov tehnike na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani, Ljubljana, Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta). 

Vovk T. (2016), magistrsko delo: Odnos osnovnošolskih učiteljev do tehnike in tehnologije, 

Koper,  Univerza na Primorskem: Pedagoška fakulteta). 

https://digitalcommons.odu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1046&context=stemps_fac_pubs
https://digitalcommons.odu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1046&context=stemps_fac_pubs


70 

 

9 PRILOGE 
 

9.1 TEST TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
 

 

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

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

Odgovor/a zapišite na priloženi list!   

 

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

ima_____________. 

 

A.   bencinskim; moč manjšo od navora 

B.   dizelskim; velik navor 

C.   bencinskim; največjo moč pri velikih vrtljajih 

D.   električnim; nižje vrtljaje pogonske gredi 

E.   dizelskim; 140 KW moči  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

A.   Ročni potisk. 

B.   Potisni plin. 

C.   Potisno tekočino. 

D.   Rotacijsko črpalko. 

E.   Stisnjen zrak. 

 

 

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

A.   uporaba bioloških procesov za odpravo onesnaženja tal. 

B.   namakalna tehnologija. 

C.   dehidracija/osuševanje.  

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

A.   uvesti dražje cestnine. 

B.   prepovedati transport s tovornjaki. 

C.   preusmeriti tovornjake na železnice. 

D.   uvesti samo nočne vožnje tovornjakov. 

E.   izgraditi posebno vozišče samo za tovornjake. 

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

A.   surovine. 

B.   predelani materiali. 

C.   proizvodni materiali. 

D.   sintetični materiali. 

 

6. [21.2] Gradnja sodobnih avtocest omogoča 
 

A.   varnejši transport. 

B.   manjšo porabo goriva. 

C.   zmanjševanje števila nesreč.  

D.   povečanje transporta in regijske povezanosti. 

E.   dobiček gradbenikom in upravljavcu cest. 

 

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

Katerega in zakaj? 

 

A.   B, ker je manjša poraba energije in 

materiala. 

B.   A, ker je pri serijski proizvodnji večja 

poraba 

       energije. 

C.   C, ker je največ izmeta/odpada. 

D.   D, ker so večjih dimenzij nepravilnih 

oblik. 

E.   A in C. 

 

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

A.   inovacija. 

B.   patent. 

C.   invencija (izum). 

D.   zakon o gospodarskih družbah. 

E.   proizvodnja. 

 

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

A.   ovrednotiti rešitev in tržiti izdelek. 

B.   izdelati prototip in ga preizkusiti. 

C.   tržiti izdelek in ga preskusiti. 

D.   določiti probleme in izdelati prototip. 

Izdelek A B C D 

Poraba el. 

energije/kWh 

8000 5600 6500 7800 

Količina 

izmeta 

(odpada)/ ton 

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

Čas izdelave  

1000 kosov/ 

urah 

110 65 90 100 
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10. [56.1] Sanitetni postopki, uporabljeni pri odstranjevanju medicinskih proizvodov 

pomagajo nadzorovati 
 

A.   ljudi. 

B.   zdravljenje. 

C.   bolezen.  

D.   medicino. 

 

 

 

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

A.   elektromotorja.  

B.   elektroenergetskega sistema. 

C.   generatorja. 

D.   baterije. 

 

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

katerim zmanjšamo število vrtljajev za delo z delovnimi orodji. Katere so manjkajoče 

besede na črtah? 
 

A.   bencinski motor; sklopka 

B.   dizelski motor; reduktor 

C.   motor na kerozin; reduktor 

D.   motor na petrolej; multiplikator 

E.   plinska turbina; sklopka 

 

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

izdelujejo? 

 
http://www.rockwool.si/ 

 

     Razlog: 

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

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

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

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

preoblikujejo. 

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

 
A.   gonilo z zobato letvijo. 

B.   verižno gonilo. 

C.   hidravliko. 

D.   električni pomik. 

E.   jermensko gonilo. 

 

 

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

__________, 3D modele pa s _________.  
 

A.   autocad, ciciCad 

B.   word, ciciCad 

C.   ciciCAD, SketchUp 

D.   beležnica, CorelDraw 

E.   word, excel 

 

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

ostrešja (špirovec) preveč upognil. Kaj naredimo? 
 

           A.   Zamenjamo tram.  

B.   Ne naredimo nič. 

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

E.   Odstranimo snegobrane s strehe. 
 

Razlog: 

1.   Damo močnejši tram (večji prerez). 

2.   Ker je les upogljiv. 

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

5.   Sneg hitreje zdrsne s strehe. 
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17. [40.2] Pri razvoju kolesa sta predstavljala ogrodje in sedež ____ V-zavore pa so 

bile_______ 
 

A.   invencijo/izum, inovacija. 

B.   inovacijo, tehnična izboljšava. 

C.   inovacijo, invencija/izum. 

D.   tehnična izboljšavo, inovacija. 

E.   inovacijo, inovacija. 

 

 

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

energije uporabljamo 
 

A.   biotehnologije. 

B.   proizvodne tehnologije. 

C.   transportne tehnologije. 

D.   gradbene tehnologije. 

 

 

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

strukturo objektov se imenuje 
 

A.   načrtovanje.  

B.   skiciranje. 

C.   slikarstvo.  

D.   risanje. 

 

 

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

Zakaj? 
 

A.   Ker obratujejo pri nizkih obratih motorja. 

B.   Ker so na sončne celice. 

C.   Ker je notranje izgorevanje bolj učinkovito. 

D.   Ker uporabljajo hibridni pogon. 

E.   Ker imajo boljše katalizatorje. 

 

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

učinkoviti na dolgi rok? 

  

A.   Orion 

B.   Pert 

C.   Top plus 

D.   Zvezda 

E.   Zvezda in Orion 
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22. [19.3] Kljub domnevni škodljivosti mobilnih telefonov število naročnikov raste iz leta 

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

2017? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.   5:1, 2:1 

B.   6:1, 1:1 

C.   2:1, 1:1 

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

 

 

23. [26.2] Potreba po digitalizaciji napisanega teksta je povzročila nastanek 
 

A.   fotoaparata. 

B.   kamere. 

C.   optičnega čitalnika. 

D.   spominske kartice. 

E.   prenosnega telefona. 

 

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

imenuje? 
 

A.   Kontrola kvalitete. 

B.   Tržna raziskava. 

C.   Znanstveni menedžment.  

D.   Proizvodnja. 

 

 

 

 

 

 
Razlog: 

1.   Število naročnikov raste na potenco 2. 

2.   Število naročnikov v razvijajočem svetu raste hitreje kot v 

razvitem. 
3.   Število naročnikov raste po celem svetu. 

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

5.   Število naročnikov pada zaradi končne številke prebivalstva. 
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25. [70.3]  Sistem pametnega domofona vsebuje zaključen krog komunikacije, udobja, 

varnosti in varčevanja. Kaj sta C in D! 

 

A.   varnost in udobje 

B.   udobje in varčevanje 

C.   nadzor in komunikacije 

D.   nadzor in udobje 

E.   komunikacije in varčevanje 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

         

         
www.bticino.si/bticino 

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

Vstavi manjkajoče besede na črte!  
 

A.   s strojem; paziti na električni tok 

B.   z napravo; biti pozorni na vročo rezalno žico 

C.   z orodjem; nositi zaščitna očala in rokavice 

D.   z napravo; uporabljati tehnični priročnik za delo z 

napravo  

E.   s pripomočkom; upoštevati navodila za varno delo 

 

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

okolju? 

 

A.   Z uporabo računalnika.  

B.   Z uporabo filma. 

C.   Z uporabo tiskarskih plošč.  

D.   Z uporabo tiskarskih barv. 

28. [20.1] Zakaj je včasih uvajanje in učinkovita raba izobraževalne tehnologije v šolah 

vprašljiva?  
 

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

C.   Ker je draga.  

D.   Ker ne izboljša sveta. 
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29. [46.2] Pred izdelavo izdelka naredimo ____________po končani izdelavi pa 

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

besede na črtah? 
 

A.   skico; delavniško risbo 

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

D.   osnutek; tehnološki list 

E.   delavniško risbo; sestavno risbo 

 

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

 

A.   1000. 

B.   1100. 

C.    950. 

D.   1200. 

E.    900. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Katero? 

 

A.   B. 
B.   A. 

C.   D. 

D.   C. 

E.   A in D. 

 

 

 

 

 

32. [9.2]  Na stebelnem vrtalnem stroju začne opletati sveder. Najprej kontrolirate 

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

 

A.   Pretrgan pogonski jermen.                               

B.   Zlomljena vpenjalna čeljust.                                                              

C.   Poškodovan ležaj vretena. 

D.   Napaka na el. omrežju. 

E.   Nič od tega. 
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33. [52.1] Zbrani podatki iz poškodovanega objekta lahko pomagajo gradbenikom za 
 

A.   sestavljanje baze podatkov. 

B.   izvajanje raziskave in vprašalnikov. 

C.   izgradnjo novih modelov zgradb. 

D.  načrtovanje novih in varnih zgradb. 

 

34. [43.3] Katera dvojica kriterijev vsebuje elemente mehanskih lastnosti materiala? 
 

A.   C  

B.   A 

C.   D 

D.   E 

E.   B 
 

Razlog: 

1.   Ker sta oba elementa povezana z 

mehansko 

       trdnostjo ali razmerjem napetosti. 

2.   Stroški so odvisni tudi od okoljskih dejavnikov. 

3.   Ker vsebuje inovacijske elemente. 

4.   Ker je funkcionalna konstrukcija tudi udobna.  

5.   Ker ima bolj trdna konstrukcija manjši vpliv na okolje. 

 

35. [6.2] Kompresor ustvarja pritisk zraka, ki ga uravnava regulator pritiska. Krmilni 

ventil določa pretok zraka skozi cevi. Če potisnemo ročico krmilnega ventila naprej (kot 

je prikazano na sliki) gre zrak v cevi in omogoči dvig dvigala. Pomik ročice ventila v 

srednji položaj omogoča zaporo toka zraka. Ventil tesni. Ko povlečemo ročico ventila 

nazaj, ventil izpušča zrak iz cevi in dvigalo se spusti. Pritisk zraka iz kompresorja deluje 

na hidravlično tekočino v posodi. Pritisk hidravlične tekočine omogoči dvig bata.  

 
    http://www.act.org/workkeys/assess/tech/sample6.html 
 

Ko si dvignil avto je dvigalo delovalo normalno, po eni uri pa je začel avto lesti dol. 

Krmilni ventil je še vedno funkcionalen. Na tleh ali v jašku pod dvigalom ni sledi 

hidravlične tekočine. Kaj moramo najprej preveriti, da ugotovimo napako? 
 

A.   Kompresor. 

B.   Zračni regulator. 

C.   Zračne cevi med kompresorjem in krmilnim ventilom. 

D.   Zračne cevi med krmilnim ventilom in posodo hidravlične tekočine. 
E.   Cevi med rezervoarjem hidravlične tekočine in dvižnim batom. 

Kriteriji izdelave: 

A Funkcionalnost Udobnost 

B Enostavnost izvedbe Inovacijski elementi 

C Vpliv na okolje Trdnost 

D Združljivost z ostalim 

sistemom ali postopki, 

Cena (stroški dela in 

materiala), 

E Koeficient (faktor) 

varnosti konstrukcije  

Prožnost 
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9.2 ANKETNI VPRAŠALNIK Z OCENJEVALNO TABELO 
 
Številk/ime:___________Spol:     M / Ž       Starost:_____let      Del. doba (skupaj): ___let ;  

 

Delam kot učitelj TiT: ______let 

 

NAVODILO: Pazljivo preberite vsako vprašanje (VP) na testni poli in izberite le eden, najbolj 

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

Odgovor/a obkrožite v spodnji tabeli. 

VP. ODGOVOR RAZLOG TOČ. VP. ODGOVOR RAZLOG     TOČ. 

1 A    B    C    D    E         19 A    B    C    D         

2 A    B    C    D    E     20 A    B    C    D    E   

3 A    B    C    D         21 A    B    C    D    E    

4 A    B    C    D    E     22 A    B    C    D    E    1   2  3  4  5  

5 A    B    C    D       23 A    B    C    D    E     

6 A    B    C    D    E     24 A    B    C    D         

7 A    B    C    D    E     25 A    B    C    D    E     

8 A    B    C    D    E     26 A    B    C    D    E     

9 A    B    C    D        27 A    B    C    D        

10 A    B    C    D           28 A    B    C    D         

11 A    B    C    D         29 A    B    C    D    E     

12 A    B    C    D    E     30 A    B    C    D    E   

13 A    B    C    D    E   1  2  3  4  5     31 A    B    C    D    E      

14 A    B    C    D    E   32 A    B    C    D    E     

15 A    B    C    D    E     33 A    B    C    D        

16 A    B    C    D    E   1  2  3  4  5     34 A    B    C    D    E   1  2  3  4  5      

17 A    B    C    D    E    35 A    B    C    D    E     

18 A    B    C    D             

 Oceni od 0 (nič) do 5 ( zelo veliko) 

V1: Ali ima/je imel tvoj oče službo, ki bi bila lahko na kakršenkoli 

način povezana s tehniko? 
0 1 2 3 4 5 

V2: Ali ima/je imela tvoja mati službo, ki bi bila lahko na kakršenkoli 

način povezana s tehniko? 
0 1 2 3 4 5 

V3: Ali bi rabili tudi v gimnaziji predmet vsebin tehnike in tehnologije? 0 1 2 3 4 5 

  
V4 Ali imaš doma tehnične zbirke, kot so npr. Lego, Fischertechnik, Automat, 

zbirke elektronike / robotike? 
 Da        Ne 

V5 Ali imaš doma delavnico, kjer lahko izvajaš razna zahtevnejša tehniška dela 

in popravila (varjenje, struženje, rezkanje, skobljanje...)? 
     Da         Ne 

V6 Ali doma uporabljaš računalnik tudi za 3D modeliranje in konstruiranje 

mehanskih delov/elementov (napetostna analiza, končni elementi...)? 
     Da         Ne 

V7 Ali si kdaj razmišljal, da bi se odločil/a za poklic na področju tehnike oz. 

inženirstva? 
     Da         Ne 

V8 Ali imaš brate ali sestre, ki imajo tehnične /inženirske poklice oz. ali se 

izobražujejo na tem področju? 
     Da        Ne 

V9 Ali si obiskoval  srednjo tehniško šolo?      Da         Ne 
V10 Zaposlen/a sem bil/a tudi v tovarni 

tehniškega / inženirskega sektorja.  
0  let 0-1 let 1-3 leta 3-6 let Več kot 6 

let 
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9.3 VPRAŠALNIK TEHNIKA IN JAZ 

 

TEHNIKA IN JAZ 

 
Zanima nas, kakšno je tvoje mnenje o tehniki. To ni test. Ni pravilnih ali napačnih odgovorov. Ne boš ocenjen/a na osnovi 

odgovorov.  Za celoten vprašalnik potrebuješ  prib. 10 minut.  

 

1. sklop: Vprašanja o tebi, da bi te lahko bolje spoznali. 

Spol:      M       Ž Starost:    Razred: Srednja ocena: 

 

Oceni od 1 (nič) do 5 ( zelo veliko) 

Ali ima tvoj oče službo, ki bi bila lahko na kakršenkoli način povezana s tehniko? 1 2 3 4 5 

Ali ima tvoja mati službo, ki bi bila lahko na kakršenkoli način povezana s tehniko? 1 2 3 4 5 

 

Ali imate doma tehnične zbirke, kot so npr. Lego, Fischertechnik, Automat, zbirke elektronike/robotike? Da          Ne 

Ali imate doma delavnico ali prostor, kjer lahko izvajate razna tehniška dela in popravila?         Da          Ne 

Ali doma uporabljaš računalnik tudi za tehnično risanje, 3D modeliranje ali/in programiranje?         Da          Ne 

Ali razmišljaš, da bi se odločil/a  za poklic na področju tehnike in inženirstva?         Da          Ne 

Ali imaš brate ali sestre, ki imajo tehnične poklice oz. ali se izobražujejo na tem področju?         Da          Ne 

Ali obiskuješ oz. si obiskoval  kakšno izven šolsko tehniško dejavnost ali krožek?         Da          Ne 

  
2. sklop: Obstaja več trditev. Ne porabi preveč časa za posamezno vprašanje. Oceni , kako se strinjaš s trditvijo. 

                                                                                                           Izberi od 1 (Ne strinjam se) do 5 (Strinjam se) 

TCA1– Verjetno bom izbral/a  službo na tehniškem/inženirskem področju  1 2 3 4 5 

TCA2– V službi  na tehniškem/ inženirskem  področju bi verjetno zelo užival 1 2 3 4 5 

TCA3– Rad/a bi imel/a kariero nekoč tudi na tehniškem/ inženirskem področju  1 2 3 4 5 

TCA4– Delo na tehničnem/ inženirskem  področju  bi bilo zanimivo 1 2 3 4 5 

IT1– Tehniška in tehnološka znanja so zelo pomembna 1 2 3 4 5 

IT2– Raje ne bi imel/a  pouka tehnike in tehnologije v šoli 1 2 3 4 5 

IT3– Če bi na šoli obstajal kakšen tehniški krožek, bi se mu zagotovo pridružil/a 1 2 3 4 5 

IT4– Tehnika in tehnologija me ne zanimata 1 2 3 4 5 

IT5– Moralo bi biti več pouka vsebin tehnike in tehnologije 1 2 3 4 5 

IT6– Uživam v popravljanju raznih stvari doma 1 2 3 4 5 

TTT1– Ne razumem tistih, ki si želijo službo na tehniškem/ inženirskem področju 1 2 3 4 5 

TTT2–Večino delovnih mest na področju tehnike/ inženiringa  je dolgočasnih 1 2 3 4 5 

TTT3– Menim, da so stroji, naprave in razna mehanizacija dolgočasni 1 2 3 4 5 

TTT4– Hobiji tehnike so dolgočasni 1 2 3 4 5 
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TB1– Fantje so bolj sposobni pri praktičnih delih kot dekleta  1 2 3 4 5 

TB2– Fantje vedo  o tehniki in tehnologiji več kot dekleta 1 2 3 4 5 

TB3– Fantje so bolj sposobni  opravljati tehniške/ inženirske poklice kot pa dekleta 1 2 3 4 5 

CT1– Tehnika in tehnologija omogočata, da vse kar imamo deluje bolje 1 2 3 4 5 

CT2– Tehnika in tehnologija sta zelo pomembni v življenju 1 2 3 4 5 

CT3– Pouk vsebin tehnike in tehnologije je pomemben in koristen 1 2 3 4 5 

CT4– Vsakdo potrebuje znanja o tehniki in tehnologiji 1 2 3 4 5 

TD1– Za študij tehnike in inženirstva  moraš biti pametnejši kot sicer 1 2 3 4 5 

TD2– Tehnika in tehnologija je samo za pametne ljudi 1 2 3 4 5 

TD3– Za študij tehnike in inženirstva moraš biti talentiran 1 2 3 4 5 

TD4– Dober inženir in tehnik je dober tudi pri matematiki in naravoslovju (fizika, biologija...) 1 2 3 4 5 

 

 


