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POVZETEK 

 

Tehnološka pismenost je dandanes ena izmed ključnih pismenosti, ki posamezniku omogoča 

aktivno udejstvovanje v svetu. V diplomskem delu je v začetku teoretičnega dela opisan 

pojem tehnološke pismenosti in njen pomen v posameznikovem vsakdanjem življenju. 

Določajo jo tri dimenzije; znanje, zmožnosti ter kritično mišljenje in sposobnost odločanja. 

Vsaka od teh je v nadaljevanju opisana, osredotočimo se na komponento kritičnega mišljenja 

in sposobnosti odločanja. Na podlagi že narejenih meritev tehnološke pismenosti učencev v 

osnovni šoli ter učiteljev tehnike in tehnologije v Sloveniji ugotavljamo, da je tehnološka 

pismenost v Sloveniji zelo podhranjena, predvsem pa nizke rezultate tako učenci kot tudi 

učitelji dosegajo na področju kritičnega mišljenja in sposobnosti odločanja. Glavni cilj 

diplomskega dela je raziskati možnosti za razvoj in spodbujanje te komponente preko 

spodbujanja veščin kritičnega mišljenja in sposobnosti odločanja. Na podlagi tujih študij se 

kot tak izkaže model pripovedovanja zgodb. Poleg tega pa je v eni izmed študij ugotovljeno, 

da je za spodbujanje ter razvijanje te komponente primeren integriran pristop, ki povezuje dva 

ali več predmetnih področij, saj to vpliva na izboljšanje sposobnosti mišljenja višjega reda, 

kamor spada tudi integrirano mišljenje. V zadnjem poglavju diplomskega dela smo zasnovali 

šest različnih tehničnih zgodb, ki glede na način aktivnosti, ki jih učenci izvajajo, spodbujajo 

integrativno – konvergentno ali raziskovalno – divergentno mišljenje. Na metodi tehničnih 

zgodb zasnovan pouk tehnike in tehnologije, ki je naravnan za spodbujanje kritičnega 

mišljenja, bo omogočal, da učenci (a) pogosto sprašujejo in odkrivajo, raziskujejo, (b) 

presojajo in vrednotijo kriterije v dani situaciji, (c) interpretirajo pojave, analizirajo 

predpostavke, (d) oblikujejo, analizirajo in vrednotijo lastne in tuje argumente, (e) rešujejo 

tehnične in tehnološke probleme in se odločajo ter (f) razmišljajo o lastnem razmišljanju, kjer 

ozaveščajo svoje predpostavke z vidika vsebine, strategije, kako so prišli do izbora, in si znajo 

postaviti cilje za nadaljnje aktivnosti. 

 

KLJUČNE BESEDE:  

 

Tehnološka pismenost, kritično mišljenje in sposobnost odločanja, miselne veščine višjega 

reda, tehnične zgodbe. 



 



OPPORTUNITIES FOR DEVELOPING TECHNOLOGICAL LITERACY 

THROUGH TECHNICAL STORIES 

 

Summary 

 

Technological literacy is nowadays one of the key literacies which enables an individual to 

actively engage in the world. At the beginning of the theoretical work, the thesis describes the 

concept of technological literacy and its significance in the individual's daily life. It is defined 

by three dimensions: knowledge, aptitude, critical thinking and decision-making ability. Each 

of these is described below, focusing on the component of critical thinking and decision-

making skills. On the basis of already measured technological literacy of students in the 

elementary schools and engineering and technology teachers in Slovenia, we find that the 

technological literacy in Slovenia is very undernourished, and above all the low results are 

achieved by students as well as teachers in the field of critical thinking and decision-making 

skills. The main aim of the thesis is to explore the possibilities to develop and promote this 

component by stimulating the skills of critical thinking and decision-making skills. Based on 

foreign studies the story telling model emerged. Furthermore, in one of the studies, it is found 

that an inclusive approach involving two or more subject areas is appropriate for the 

promotion and development of critical thinking and decision-making skills, as this affects the 

improvement of higher order thinking skills, including integrated thinking. In the final chapter 

of the thesis six different technical stories have been developed, which, depending on the way 

the students are performing, promote an integrative-convergent or research-divergent 

thinking. Based on the technical stories method, the teaching of the engineering and 

technology, which is oriented towards the promotion of critical thinking, will enable students 

to (a) frequently ask, discover and explore (b) estimate and evaluate the criteria in a given 

situation (c) to interpret the phenomena, analyze the assumptions (d) form, analyze and 

evaluate the argument, both of one's own and of others (e) solve technical and technological 

problems and make decisions and (f) think about their own thinking, in which they become 

aware of their own assumptions in terms of content, strategy to establish the selection, and 

they can set goals for further activities. 

 

KEY WORDS:  Technological literacy, critical thinking and ability to decide, higher order 

thinking skills, technical stories 



 



KAZALO 

 

1 UVOD ...................................................................................................................................................... 1 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA ...................................................................... 1 
1.2 NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE NALOGE ........................................................................................ 2 
1.3 PREDVIDENE  METODE RAZISKOVANJA ................................................................................. 3 
1.4 PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ .................................................................................. 3 

2 TEHNOLOŠKA PISMENOST .............................................................................................................. 4 

2.1  DIMENZIJE TEHNOLOŠKE PISMENOSTI ................................................................................... 5 
2.2  STANDARDI TEHNOLOŠKE PISMENOSTI................................................................................. 7 
2.3  KRITIČNO MIŠLJENJE ................................................................................................................... 8 

3 PREGLED STANJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI V SLOVENIJI ........................................... 11 

4 NAČINI/MODELI RAZVIJANJA KRITIČNEGA MIŠLJENJA IN SPOSOBNOSTI 

ODLOČANJA .......................................................................................................................................... 14 

4.1 UPORABA ZGODB PRI SPODBUJANJU KRO ............................................................................ 14 
4.2 UPORABA ZGODB PREKO INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE PRI 

SPODBUJANJU KRO ........................................................................................................................... 17 

5 ZASNOVA TEHNIČNIH ZGODB ..................................................................................................... 19 

5.1  ZGODBA S PODANIM ZAČETKOM ........................................................................................... 19 
5.2 ZGODBA S PODANIM KONCEM ................................................................................................. 21 
5.3 SESTAVI ZGODBO – PODANI ŠTIRJE KLJUČNI DEJAVNIKI ................................................. 22 
5.4 SESTAVI ZGODBO – PODAN NASLOV ...................................................................................... 23 
5.5 SESTAVI CELOTO – SLIKE KONKRETNIH PREDMETOV ...................................................... 24 
5.6 SESTAVI CELOTO – SLIKE ABSTRAKTNIH LIKOV ................................................................ 25 

6 DISKUSIJA ........................................................................................................................................... 27 

7 ZAKLJUČEK ....................................................................................................................................... 29 

8  LITERATURA IN VIRI ..................................................................................................................... 31 

 



 



OKRAJŠAVE 
 

 TP Tehnološka pismenost 

 OŠ Osnovna šola 

 ITEEA   International Technology and Engineering Educators Association 

 KRO Kritično mišljenje in sposobnost odločanja  

 MPP Merilo primerjalnega preverjanja 

 STP Standardi tehnološke pismenosti 

 TIT Tehnika in tehnologija 

 IKT Informacijsko-komunikacijska tehnologija 

   

 

 

 





1 

 

1 UVOD 

 

Dandanes si šola prizadeva na učenca prenesti znanja in veščine, ki bi mu omogočili 

čim boljše funkcioniranje v realnem svetu. Če se osredotočimo na področje tehnike in 

tehnologije (TIT), je v zadnjih letih zaznati velik napredek. Tehnologija, ki nas spremlja 

na vsakem koraku, se iz dneva v dan spreminja in nadgrajuje. V svetu lahko 

funkcioniramo, kar se da učinkovito, če poznamo delovanje naprav in obvladamo 

rokovanje z njimi. 

 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 
 

Znanje, veščine ter pozitiven odnos do TIT pridobivamo pri vsebinah tehniškega 

izobraževanja, katerega osrednji rezultat je tehnološka pismenost (TP). Slednja je 

razumevanje tehnologije na tej ravni, da nam omogoča učinkovito funkcioniranje v 

svetu moderne tehnologije (Garmire in Pearson, 2006). Standardi tehnološke pismenosti 

(STP) posebej poudarjajo razumevanje treh osnovnih pristopov, ki so vključeni znotraj 

tehnologije. Prvi, pravzaprav glavni pristop k iskanju rešitve neke težave, je proces 

načrtovanja. Naslednji element je razvoj in proizvodnja, pri čemer se preko načrtovanja 

in oblikovanja proizvede izdelek. Tretji element pa je uporaba in vzdrževanje izdelka, ki 

določi uspeh oziroma uporabnost izdelka (ITEEA, 2007). Vsak od teh korakov v 

tehnološkem procesu zahteva niz spretnosti in mentalnih orodij. TP določajo tri 

kompleksne komponente: a) znanje, b) zmožnosti in c) kritično razmišljanje in 

sposobnost odločanja (KRO) (Garmire in Pearson, 2006; ITEEA, 2017). Te so med 

seboj povezane, usklajene in ustvarjajo dodatne sinergije. Ključnega pomena za razvoj 

TP so učiteljeve metode poučevanja v razredu, učitelj je odgovoren za motivacijo 

učencev, za to, kar se dogaja v učilnici in v učni delavnici (Avsec, 2012).  

 

Raziskava o TP učencev v 9. razredu osnovne šole poda rezultate o podhranjenosti TP 

(Avsec, 2012). Avtor išče razloge v vsebinskih razlikah standardov učnega načrta za 

predmet TIT ter STP, ki jih je izdala ITEEA (2007). Prav tako rezultati raziskave v 

diplomskem delu Tehnološka pismenost učencev 5. in 6. razreda osnovne šole (Keše, 

2016) govorijo o nizki TP učencev. Na razvoj TP ima največji vpliv učitelj TIT, katerih 

TP raziskuje avtorica dela Tehnološka pismenost učiteljev tehnike in tehnologije v 
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osnovni šoli (Pajk, 2017). Ugotovljena je dokaj nizka raven TP teh učiteljev, česar 

posledica so zgoraj navedeni rezultati nizke TP učencev. Na tem mestu se pojavi 

vprašanje: Kako še spodbuditi razvoj TP učencev? Omenjeni avtorji (Avsec, 2012; 

Keše, 2016; Pajk, 2017) izpostavijo dimenzijo KRO kot najmanj razvito pri naših 

osnovnošolcih.  

 

Eden od možnih načinov razvijanja KRO so tehnične zgodbe (Hunter, 2014; Stobaugh, 

2013; Temple, 2015; Forneris in Campbell, 2008), tudi s pomočjo informacijsko-

komunikacijske tehnologije (IKT) (Robin, 2008; Yang in Wu, 2011). Za področje 

predšolske vzgoje sta Plohl Križnar (2017) in Grum (2018) že predstavili ta način, ki se 

je izkazal za učinkovitega pri zgodnjem tehnološkem opismenjevanju. Pozitiven pogled 

na uporabo zgodb za spodbujanje razvoja kritičnega mišljenja prav tako poudarja 

Temple (2015), povezavo med pripovedovanjem zgodb in razvojem kritičnega mišljenja 

pa vidita tudi Forneris in Campbell (2008). 

 

Naša motivacija je umestiti tehnične zgodbe tudi za vsebine TIT. V ta namen bomo 

podali pregled stanja TP v slovenskem prostoru, osredotočili se bomo na tretjo 

komponento TP, to je KRO.  

 

Poleg tega se bomo vprašali tudi po načinih razvijanja KRO, še posebno s pomočjo 

zgodb, ki jih zagovarja Stobaughova (2013) za primer osnovne šole, ter zasnovali 

primere tehničnih zgodb, s pomočjo katerih bi razvijali KRO kot dimenzijo TP. Ciljna 

skupina zasnovanih tehničnih zgodb za utrjevanje je 6. razred osnovne šole.  

 

1.2 NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE NALOGE 
 

Namen diplomskega dela je predstaviti tehnične zgodbe kot pripomoček, s katerim 

spodbudimo KRO za učinkovito učenje in razvoj TP. 

 

V diplomskem delu želimo doseči naslednje cilje (C 1–5):  

C1: Opredeliti TP in komponente, ki jo sestavljajo. 

C2: Opisati komponento KRO. 

C3: Podati pregled stanja TP v slovenskem prostoru.  

C4: Pregledati/opisati načine oziroma modele razvijanja KRO.  
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C5: Zasnovati primere tehnične zgodbe za utrjevanje v 6. razredu osnovne šole. 

 

1.3 PREDVIDENE  METODE RAZISKOVANJA 
 

Pri delu se bomo posluževali naslednjih metod: 

• študij domačih in tujih virov ter literature, 

• deskriptivna metoda teoretičnih prispevkov, 

• analiza in interpretacija izsledkov. 

 

1.4 PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ  
 

V drugem poglavju je opredeljena TP, in sicer kaj je TP, opisane so vse tri njene 

dimenzije (znanje, zmožnosti in KRO). V nadaljevanju so opisani še STP in KRO kot 

ena izmed dimenzij TP. 

 

Pregled TP v Sloveniji je podan v tretjem poglavju, kjer črpamo iz že narejenih raziskav 

TP v osnovni šoli.  

 

V četrtem poglavju sta opisana pripovedovanje zgodb ter pripovedovanje zgodb s 

pomočjo IKT kot načina razvijanja KRO. 

 

V petem poglavju so opisane in zasnovane tehniške zgodbe kot model razvijanja KRO, 

ki je ena izmed komponent TP.   

 

Šesto poglavje vsebuje diskusijo zastavljenih ciljev v diplomskem delu.  

 

Sedmo poglavje zajema zaključek, v katerem so predstavljene sklepne misli in možnosti 

nadaljnjega razvijanja teme, ki je obravnavana v diplomskem delu.  
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2 TEHNOLOŠKA PISMENOST 

 

Preden lahko govorimo o TP, si moramo predstavljati, kaj tehnologija sploh je. Iz kraja 

v kraj danes najhitreje pridemo z avtomobilom, vlakom, letalom. Telefon, računalnik, 

internet, televizija nam pomagajo komunicirati s svetom. Daljšo življenjsko dobo ljudi 

lahko pripišemo medicinski tehnologiji, ki sega od raznih cepiv, zdravil pa vse do na 

primer magnetne resonance. Tehnologija se z ustvarjanjem novih tehnologij in 

izboljšanjem ter razširitvijo obstoječih razvija z izjemno hitrostjo. Zaradi tega pa je še 

toliko bolj pomembno, da ljudje razumemo koncepte sodobne tehnologije in smo z 

njimi na tekočem. Iz osebnega vidika je korist razumevanja tehnologije v tem, da lahko 

za določen namen sami izberemo najboljši, najustreznejši izdelek, ga pravilno 

uporabljamo in znamo odpravljati težave (ITEEA, 2007). 

 

V najosnovnejšem smislu je TP torej splošno razumevanje tehnologije. Tehnološko 

pismena oseba razume, kaj tehnologija je, kako je ustvarjena, kako vpliva na družbo in 

kako družba vpliva nanjo (ITEEA, 2007). Od ljudi se ne pričakuje, da bodo 

strokovnjaki na vseh področjih, ampak da bodo na primer razumeli članek s tehnološko 

vsebino. Tako kot pri pismenostih na drugih področjih (bralna, pisna, zgodovinska …) 

je tudi cilj TP ljudem zagotoviti orodja, ki jih potrebujejo za inteligentno in premišljeno 

vključevanje v svet, ki jih obkroža. Vrsta in stopnja TP posameznika se spreminja glede 

na starost in potrebe pa tudi glede na izobrazbo, interese in stališča (Garmire in Pearson, 

2006). Za uspešno konkuriranje na trgu dela pa mora posameznik dosegati višje stopnje 

TP, saj je trg vedno bolj odvisen od sodobnih, razvijajočih tehnologij (Avsec, 2012).  

 

TP koristi na vseh področjih. Ko učenci, bodoči strojniki, arhitekti in podobno, 

zapuščajo osnovno šolo, imajo že pred vstopom na višjo stopnjo šolanja vpogled na 

široko področje tehnologije. Razumeli bodo osnovne tehnološke koncepte, kar jim 

omogoči, da predhodna znanja postavijo na prava mesta ter jih dogradijo z novimi. Prav 

tako je TP pomembna tudi za učence, ki se niso usmerili v tehnološki poklic (učitelji, 

zdravniki, medicinske sestre, novinarji in tako dalje), saj je tehnologija v močnem 

razvoju in je zmožnost rokovanja z njo prednost (ITEEA, 2007). 
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2.1  DIMENZIJE TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
 

Garmire, Pearson (2006) in drugi viri TP pripisujejo tri medsebojno povezane, 

kompleksne dimenzije: a) znanje, b) zmožnosti in c) KRO. Te tri so medsebojno 

odvisne in neločljive, saj posameznik brez vsakršnega znanja ne premore tehnoloških 

zmožnosti, prav tako brez razumevanja osnovnih značilnosti tehnologije ne more 

sprejemati premišljenih odločitev. Za doseganje vedno višje ravni dimenzije zmožnosti 

mora biti oseba podprta z znanjem (Garmire in Pearson, 2006; Pajk, 2017).  

 

V nadaljevanju so dimenzije od a) do c) opisane podrobneje.  

a) Znanje je rezultat pridobivanja in pomnjenja informacij preko učenja. Sem 

prištevamo razumevanje pojmov, dejstev, načel in konceptov, povezanih s 

področjem dela, ki jih posameznik pridobi skozi učenje (Avsec 2012; Keše, 

2016; Pajk, 2017). 

Za tehnološko pismeno osebo je na področju znanja značilno, da (Avsec, 2012; 

Garmire in Pearson, 2006): 

- prepoznava razširjenost tehnologije v vsakdanjem življenju, 

- razume osnovne tehnološke koncepte in izraze (na primer sistemi, 

omejitve in kompromisi), 

- pozna vrste in omejitve procesov tehnološkega konstruiranja, 

- pozna vpliv tehnologije na razvoj človeka in sveta skozi zgodovino, 

- pozna in upošteva tveganja, ki jih povzročajo tehnologije, 

- upošteva, da razvoj in uporaba tehnologije vključujeta kompromise in 

ravnovesje med stroški in koristmi, in 

- ve, da tehnologija odraža vrednote in kulturo družbe. 

 

b) Zmožnosti so sposobnosti, ki jih posameznik pridobi z usposabljanjem ter 

uporabo implicitnega spomina za uporabo znanja pri izvedbi nalog ter reševanju 

problemov. Zmožnosti so kognitivne ali logične. Kognitivne zmožnosti obsegajo 

uporabo logičnega mišljenja, intuitivnega ter ustvarjalnega mišljenja, medtem ko 

ročne spretnosti, uporaba orodij, materialov, metod in instrumentov spadajo pod 

praktične zmožnosti (Avsec, 2012). Ključni vidik te dimenzije je, da posameznik 

izvede (vsaj) preprost postopek načrtovanja (konstruiranja) z namenom rešitve 

problema, pomembnega za življenje. V kolikšni meri posameznik izkoristi 
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tehnologijo v svojem zasebnem življenju in kako učinkovita je ta oseba na 

delovnem mestu, pa določa, v kolikšni meri so zmožnosti razvite (Garmire in 

Pearson, 2006).  

 

Zmožnosti tehnološko pismene osebe se odražajo v tem, da (Avsec, 2012; 

Garmire in Pearson, 2006): 

- ima vrsto praktičnih spretnosti, znanje, s katerim upravlja različne 

naprave, pripomočke in stroje doma ter na delovnem mestu, 

- prepozna in popravi preproste mehanske in tehnološke probleme doma 

ali na delovnem mestu, 

- zna uporabljati osnovne matematične koncepte za pripravo poučene 

sodbe o tehnoloških tveganjih in koristih (verjetnost, izračuni in 

ocenjevanje), 

- lahko za rešitev težav, s katerimi se srečuje v vsakdanjem življenju, 

uporabi tehnično razmišljanje in 

- zna raziskati in pridobiti informacije o tehnoloških vprašanjih iz različnih 

virov.  

 

c)  KRO se nanaša na način, kako oseba pristopi k tehnološkemu problemu. 

Posameznik z razvitimi sposobnostmi na področju KRO bo ob soočenju z 

vprašanjem pretehtal koristi in tveganja pri reševanju problema. Prav tako bo pri 

učenju, na delovnem mestu ter pri osebnem in strokovnem razvoju uporabljal 

znanja, spretnosti in osebne, socialne in/ali metodološke zmožnosti (Avsec, 

2012; Garmire in Pearson, 2006).  

Za tehnološko pismeno osebo je na področju KRO značilno, da (Avsec, 2012; 

Garmire in Pearson, 2006): 

- o koristih in tveganjih tehnologij sebi in drugim zastavlja ustrezna 

vprašanja, 

- pretehta informacije o koristih, tveganjih, stroških in o kompromisih 

tehnologije, ki jih ima na voljo, in 

- če je potrebno, sodeluje pri odločitvah o razvoju in uporabi tehnologije. 
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Ker je danes največji cilj šole učenca dobro pripraviti na delovanje in konkuriranje v 

svetu, stremimo k neprenehnemu razvijanju vseh treh dimenzij, ki določajo TP. 

Učiteljem, ki so ključni dejavniki na poti razvoja, pa so lahko v pomoč STP. 

 

2.2  STANDARDI TEHNOLOŠKE PISMENOSTI  

 
ITEEA je skupaj z ogromno pedagoškimi delavci (učitelji, vzgojitelji) in strokovnjaki 

tehničnih in inženirskih področij izdala STP (2000/2002/2007), kar velja za velik 

dosežek na področju tehnološkega izobraževanja. STP predstavlja obseg teoretičnega in 

praktičnega znanja, ki ga morajo učenci usvojiti, da postanejo tehnološko pismeni ter za 

dosego višjih stopenj TP. Zasnovani so tako, da so razvojno primerni za učence v 

določenem razredu, poleg tega pa STP spodbujajo tudi povezave z drugimi predmetnimi 

področji šolanja. STP, njihova razlaga in cilji, h katerim strmimo, če želimo doseči TP, 

so zapisani zelo nazorno s podrobnimi pojasnili. Namenjeni so učiteljem, načrtovalcem 

učnih načrtov, šolskim administratorjem, staršem in tako dalje (Avsec, 2012; ITEEA, 

2007; Pajk, 2017). 

 

STP se razlikujejo od kurikuluma, saj slednji podaja načine, značilnosti in podrobnosti, 

kako naj bo snov učencem predstavljena, STP pa opisujejo, katere vsebine naj bi bile 

podane (ITEEA, 2007).  

 

Posamezni STP so razporejeni v pet glavnih kategorij (Avsec, 2012; ITEEA, 2007): 

 

1. narava tehnike in tehnologije, 

2. tehnika/tehnologija in družba, 

3. oblikovanje, konstruiranje in projektiranje, 

4. zmožnosti za ustvarjanje tehnološke družbe, 

5. svet oblikovanja, konstruiranja in projektiranja. 

 

Teh pet kategorij standardov je razporejenih v štiri ravni zahtevnosti (preglednica 2.1), 

kjer je vsaka naslednja raven nadgradnja prejšnje, torej se STP in merila primerjalnega 

preverjanja (MPP) za TP razširjajo in nadgrajujejo (Avsec, 2012; ITEEA, 2017; Keše, 

2016).  
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Preglednica 2.1: Ravni zahtevnosti ITEEA STP glede na razred šolanja v Sloveniji in starost (Avsec, 

2012; ITEEA, 2007; Keše, 2016). 

 

Razred Razred v Sloveniji Starost (v letih) 

K 2 2.–3. OŠ 7–9 

K 3–5  4.–6. OŠ 9–12 

K 6–8 7.–9. OŠ 12–15 

K 9–12 1.–4. SŠ 15–19 

 

 

V poglavju prve kategorije (narava tehnike in tehnologije) je poudarjeno, da učenci 

vedo, kaj je tehnologija, spoznajo njene koncepte in povezavo med tehnologijo in 

drugimi področji študija. V naslednjem poglavju je opisana druga kategorija 

(tehnika/tehnologija in družba). Učenci na tej ravni spoznajo uporabo tehnologije v 

širšem kontekstu, njene vplive na človeško družbo in okolje ter vplive družbe na 

tehnologijo skozi zgodovino. Standardi tretje kategorije (oblikovanje, konstruiranje in 

projektiranje) se osredotočijo na kognitivno razumevanje koncepta oblikovanja, 

konstruiranja in projektiranja, preko tega pa naj bi se učenci srečali še s procesi 

pretvorbe ideje v končni izdelek ter s pristopi k reševanju problemov v tehnologiji. 

Četrta kategorija (zmožnost za ustvarjanje tehnološke družbe) se ukvarja z razvojem, 

delovanjem, vzdrževanjem ter upravljanjem tehnoloških izdelkov in sistemov. Zadnja, 

peta kategorija (svet oblikovanja, konstruiranja in projektiranja) zajema izbiro, uporabo 

in razumevanje različnih vrst tehnologij (ITEEA, 2007; Keše, 2016). 

 

STP podajajo celovito usmeritev učencev/dijakov za doseganje TP kot ključnega 

dosežka na področju tehniškega izobraževanja, kjer so kot ključne veščine za avtentično 

reševanje tehniških in tehnoloških problemov izpostavljene ustvarjalnost, sposobnost 

komuniciranja in kritično mišljenje. 

 

2.3  KRITIČNO MIŠLJENJE 
 

Kritično mišljenje je smiselno, reflektivno razmišljanje, katerega cilj je sprejeti 

odločitev o tem, čemu verjeti, kaj zagovarjati in kaj narediti. V delu ''čemu verjeti'' se 

vprašamo, ali gre za odločitev o dejstvih (na primer o vremenu) ali za odločitev o našem 
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mnenju (na primer ocena filma). V prvem primeru se po navadi zavzamemo za to, kar 

nam govorijo dejstva (na primer zunaj pada dež), v drugem primeru pa se zavzamemo 

za oceno, v katero verjamemo (na primer film je vreden ogleda, saj se me je njegovo 

sporočilo dotaknilo). V delu ''kaj narediti'' pa se odločamo glede na nek cilj, ki si ga 

izberemo. Odločamo, kako ta cilj doseči. Pri takih odločitvah stopi v ospredje kritično 

mišljenje (Ennis v Hunter, 2014).  

 

Vsaka izobraževalna ustanova je zadolžena za razvoj kritičnega mišljenja. Tako kot 

želijo geologi učence naučiti kritično razmišljati o vedi, ne pa samo naučiti dejstev, tak 

je namen tudi vseh drugih ved/predmetov v šoli (Hunter, 2014).  

 

Zalar in Jamšek (2017) kritično mišljenje opredelita kot prizadevanje k spremembi 

načina mišljenja, ki je značilno za večino ljudi in ga uvrščata med temeljne kompetence 

(poleg branja in pisanja). Eno od pojmovanj kritičnega mišljenja je pedagoško, kjer se 

izhaja iz terminologije veščin, miselnih vzorcev, procedur in prakticiranja določenih 

aktivnosti. Znotraj te pa se pojavi bolj podrobna opredelitev kritičnega mišljenja, in 

sicer je vešče, odgovorno mišljenje, ki spodbuja dobro presojo in temelji na kriterijih. Je 

tudi samopopravljajoče, kar pomeni, da mora biti posameznik sposoben svoj miselni 

proces kritično reflektirati in ga po potrebi spreminjati. V ospredju je presoja, saj mora 

posameznik svojo odločitev podpreti z razlogi.  

 

Posameznik, za katerega pravimo, da je kritični mislec, ima naslednje lastnosti: odprt je 

za različna mnenja, je radoveden, ima močno željo po tem, da je informiran, stremi k 

razumnemu raziskovanju in je dovzeten za nova znanja ter življenjske izkušnje. Je 

posameznik z lastnimi sposobnostmi sklepanja, upoštevajoč tudi mnenja drugih ljudi. 

Sposoben je sam opredeliti in organizirati elemente, ki nas pripeljejo do smiselnih 

zaključkov. Zelo pomembna lastnost kritičnega misleca pa je tudi samoregulacija, ki 

stopi v ospredje, ko mora posameznik spremeniti svoje mnenje oziroma odločitev (Zalar 

in Jamšek, 2017). 

 

Poučevanje kritičnega mišljenja od učitelja zahteva dobro razumevanje pojma ter 

vedenje, kako ga ozaveščati. Učence se seznani s strategijami in načini uporabe 

kritičnega mišljenja (Zalar in Jamšek, 2017).  
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Stobaughova (2013) kritično mišljenje opiše na drugačen način. Kritično mišljenje ni 

predhodno naučen odgovor in priklic zapomnjenih informacij. Kritičen mislec se za 

preučitev situacije, ocenitev argumenta in pri ustvarjanju svojih zaključkov poslužuje 

premišljenega odločanja in reševanja problemov. 

 

Spretnosti kritičnega misleca so razporejene v 4 področja: 1) učinkovito razmišljanje, 2) 

uporaba sistematičnega razmišljanja, 3) sprejemanje odločitev in sklepov/sodb ter 4) 

reševanje problemov. Pri prvem področju je pomembno, da glede na situacijo uporablja 

induktivno in deduktivno sklepanje. Pri drugem področju analizira, kako deli celote 

medsebojno delujejo, da bi razumel celovito delovanje zapletenih sistemov. Na 

področju sprejemanja odločitev in sodb učinkovito analizira in ovrednoti dokaze, 

argumente, trditve in prepričanja, interpretira informacije, s katerimi naredi zaključke na 

podlagi analize, ter se premišljeno odziva na učne izkušnje. Na zadnjem področju 

reševanja problemov pa rešuje različne, nepoznane težave na že poznan ali inovativen 

način ter zastavlja pomembna vprašanja, ki pojasnjujejo različna stališča in vodijo do 

boljših rešitev. Ti miselni procesi od učenca zahtevajo, da preuči več virov informacij in 

prepozna ključne informacije, pomembne za nalogo, ki jo opravlja (Stobaugh, 2013). 

 

Sposobnost kritičnega mišljenja je izredno pomembna tudi v vsakdanjem življenju. Brez 

veščin kritičnega razmišljanja lahko napačne informacije vplivajo na življenjske 

odločitve. Da bi to preprečili, moramo učence opremiti z veščinami kritičnega 

mišljenja, da pregledajo informacije ter se logično odločijo. Poleg tega razvijanje KRO 

učencem prinaša kar nekaj prednosti. Vključevanje spodobnosti KRO v kurikulum 

pomaga ohranjati izobraženo prebivalstvo, učence pripravlja na nadaljnje šolanje, 

omogoča jim doseganje standardov na nacionalnih preverjanjih in, kar je 

najpomembnejše, pripravlja jih na različne življenjske situacije (Stobaugh, 2013).   
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3 PREGLED STANJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI V 

SLOVENIJI 

 

Učenje se odvija v hitro se spreminjajočem tehnološkem okolju, ki vključuje bogastvo 

informacij in povečano razpoložljivost novih tehnologij za uporabo v razredu (Yang in 

Wu, 2011). Zato se v tem poglavju vprašamo, kakšna je TP učencev in učiteljev TIT v 

OŠ v Sloveniji.  

 

Razvoj TP se v slovenskem šolstvu pojavlja pri predmetih tehničnega izobraževanja. 

Učenci v okviru predmeta TIT in v okviru tehničnih izbirnih predmetov pridobijo 

sposobnosti ustvarjanja, popravljanja, izvajanja določenih tehnologij in podobno. 

Učenje se izvaja skozi izkustveno učno ali praktično delo v učnih delavnicah in šolskih 

laboratorijih. Namen tehnološkega izobraževanja je učence pripraviti, da bodo stremeli 

k uspehu v svetu sodobnih tehnologij (Avsec, 2012; Pajk, 2017).  

 

Avsec (2012) meni, da je učni načrt za TIT nezadovoljivo pokrit s STP, saj standardi 

znanja TIT ustrezajo le manj kot polovici merilom uspešnosti na ravni dimenzije znanja 

TP in MPP na ravni zmožnosti. Poleg tega učni načrt za TIT nezadovoljivo razvija 

ekonomsko in podjetniško kompetenco, prav tako ne obravnava transportnih in 

proizvodnih tehnologij, nekaterih vsebinskih področij, kot so na primer zdravstvena 

tehnologija, biotehnologija, gradbena tehnologija in tako dalje pa niti ne vsebuje 

(Avsec, 2012). 

 

Krhin (2013) v svojem delu meri TP učencev 3. razreda OŠ. Rezultat meritve nam pove, 

da je TP precej nizka, a kljub temu je presenetljiv podatek, da je na področju KRO 

uspešnost učencev 40,3 % in je višja kot na področju znanja, kjer so učenci dosegli 32,9 

%. Najnižji odstotek so dosegli pri dimenziji zmožnosti, in sicer le 23,4 %, kar nam 

pove, da so učenci slabši pri reševanju problemov in pri izvedbi nalog. Glede na 

dobljene meritve se ne da sklepati o vplivu spola na TP.  

 

V 5. in 6. razredu OŠ meri TP Keše (2016), čigar rezultati nam prav tako govorijo o 

nizki stopnji TP v teh dveh razredih. Ugotavlja, da TP pada po komponentah z višjimi 

kognitivnimi stopnjami, saj je uspešnost učencev na dimenziji znanja 57,8 %, za skoraj 
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25 % je uspešnost manjša na dimenziji zmožnosti, kjer so učenci dosegli 32,9 %, na 

dimenziji KRO pa so učenci dosegli 18,5 % uspešnost. Razlika v TP po komponentah 

nam pove, da so učenci premalo vključeni v raziskovanje in reševanje tehnoloških 

problemov iz vsakdanjih situacij. Razlika v TP se pokaže tudi med razredoma, saj je v 

5. razredu za nekaj odstotkov manjša kot v 6. razredu.  

 

Avsec (2012) prav tako kot Krhin in Keše v nižjih razredih OŠ ugotavlja nizko stopnjo 

TP učencev 9. razreda. Stanje tehnološkega znanja v tem razredu je deloma zadovoljivo, 

učenci so bili uspešni v 48,7 %, medtem ko poudarja kritičnost komponent zmožnosti in 

komponente KRO, kjer je bila uspešnost učencev razmeroma nizka. Učenci so bili na 

komponenti zmožnosti uspešni v 28,9 %, na komponenti KRO pa še nekoliko manj, to 

je 28,1 %. Slednji komponenti sta ključni za tehniško izobraževanje. 

 

Poleg stopnje TP učencev OŠ pa je Pajk (2017) izmerila tudi TP učiteljev predmeta TIT 

v OŠ, saj ta vpliva na stopnjo TP učencev. Avtorica opozarja na dokaj nizko stopnjo TP 

učiteljev predmeta TIT. Uspešnost učiteljev je bila na komponenti tehnološkega znanja 

kar 85,45 %, kar nam govori o dobro usvojenem znanju vsebin predmeta TIT, medtem 

ko je bila uspešnost pri komponenti zmožnosti le 55 %, prav tako nizek rezultat je bil 

pri komponenti KRO, to je 56,67 %. Na rezultate ne vplivata ne spol, ne delovna doba 

učitelja, vplivajo pa samoizobraževanje, praksa, lastna motivacija in podobno. Avtorica 

poudarja, da bi morali biti učitelji bolj tehnološko pismeni, saj so ključni prenašalci 

znanja na učence.  

 

Nizko TP učencev lahko pripišemo vsebinskim področjem in standardom učnega načrta 

za predmet TIT, ki niso popolnoma usklajeni s STP (ITEEA). Nizka TP pa se v 

Sloveniji kaže tudi v nizkem interesu za tehnološko izobraževanje na srednješolski ravni 

(več kot polovica srednješolske populacije je gimnazijcev) pa tudi na univerzitetni ravni 

(Avsec, 2012; Avsec in Jamšek, 2009). 

 

Avtorji (Avsec, 2012; Keše, 2016; Krhin, 2013; Pajk, 2017) poudarjajo kritičnost 

izmerjenih vrednosti, še posebno na komponenti KRO. Avsec (2012) za razvoj te 

komponente poleg projektnega dela predlaga sodelovalno in kooperativno (socialno) ter 

raziskovalno učenje, pa tudi problemsko učenje, ki je prvotno orientirano k razvoju 

zmožnosti. Poleg tega za razvoj TP predlaga tudi uvedbo celovitega ocenjevanja z 
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uporabo integriranih metod in konkretne domače naloge, ki vključujejo reševanje 

problemov in izdelovanje sklopov ali izdelkov. 

 

Pajk (2017) za dvig TP predlaga dodatna strokovna izobraževanja, tečaje, predavanja. K 

dvigu rezultatov pri dimenziji KRO in zmožnosti pa predlaga spremembo učnega 

načrta, saj sedanji pomanjkljivo pokriva področja praktičnega dela, inženirskega 

oblikovanja, računalniških predmetov za višje kognitivne namene, modeliranja in tako 

dalje.  
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4 NAČINI/MODELI RAZVIJANJA KRITIČNEGA 

MIŠLJENJA IN SPOSOBNOSTI ODLOČANJA 

 

Zelo pomembno vlogo pri razvoju TP učencev imajo učitelji predmeta TIT, kateri 

potrebujejo za učinkovito poučevanje ustrezno strokovno, pedagoško ter didaktično 

znanje ter veščine. Kako učitelj deluje v razredu, je v največji meri odvisno prav od 

njegovega znanja (Avsec, 2012).  

 

Za razvoj dimenzije KRO od učitelja zahteva razumevanje samega pojma kritično 

mišljenje. Sicer obstaja kar nekaj smernic ter priporočil za spodbujanje kritičnega 

mišljenja, vendar so ta zastavljena precej široko. Za učitelja so bolj uporabni modeli 

poučevanja, v katerih so predstavljene različne metode in oblike, ki naj jih učitelj 

uporabi v razredu, da bo spodbujal kritično mišljenje pri učencih (Zalar in Jamšek, 

2017).  

 

4.1 UPORABA ZGODB PRI SPODBUJANJU KRO 
 

Med raziskovanjem za svojo študijo se je tudi Brown (2017) spraševal, kateri kognitivni 

učinki vplivajo na veščine razmišljanja višjega reda, predvsem na analizo in sintezo. 

Slednji sta pravzaprav vključeni med zmožnosti/veščine kritičnega mišljenja, ki ga 

Brown po več avtorjih opredeli kot zmožnost samoocenjevanja/samorefleksije, 

zmožnost podajanje kritike in zmožnost analiziranja vprašanj in dejstev. Podrobneje je 

Rupnik V. (2010 a) razdelala osem veščin kritičnega mišljenja, ki so spraševanje in 

odkrivanje, jasna in natančna raba jezika, analiza in vrednotenje argumentov, sklepanje 

in interpretiranje, argumentiranje, reševanje problemov in odločanje ter refleksija in 

samoregulacija.   

 

Spodbujanje razvoja kritičnega mišljenja v šoli lahko razdelamo glede na razvijanje 

posamezne veščine. Za prvo veščino, spraševanje in odkrivanje, je pomembno, da 

učenci sprašujejo, lastna in tuja vprašanja presojajo glede na kakovost ter da z 

odkrivanjem in raziskovanjem samostojno iščejo odgovore. S tem se ta veščina že 

nagiba v veščino reševanja problemov in odločanja, za razvoj katere je značilno, da 

učenci z uporabo različnih strategij rešujejo odprte probleme in z uporabo raznovrstnih 
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tehnik odločanja sprejemajo odločitve. Naslednja veščina je natančna in jasna raba 

jezika. Pomembno je, da učenci opredeljujejo pojme, s katerimi se srečujejo, ter preko 

tega preverjajo razumevanje slišanega in prebranega. Za razvoj veščine analiziranja in 

vrednotenja je pomembno, da učenci samostojno opredeljujejo kriterije presoje, 

presojajo jasnost in relevantnost kriterijev v dani situaciji ter presojajo raznovrstne 

ideje, pojave, dogodke in situacije na podlagi jasnih kriterijev. Veščina sklepanja in 

interpretiranja se pri učencih razvija, ko razlikujejo dejstva od interpretacije, 

interpretirajo in osmišljajo pojave, iščejo možne interpretacije, razlage določenih 

dogodkov, pojavov in ob tem zavzemajo različne perspektive, samostojno raziskujejo, 

odkrivajo in pripisujejo pomene idejam drugih, analizirajo predpostavke in izdelujejo 

sklepe. Za predzadnjo veščino, argumentiranje, je pomembno, da učenci oblikujejo, 

analizirajo in vrednotijo svoje in tuje argumente. Za razvijanje veščine refleksije in 

samoregulacije razmišljajo o lastnem razmišljanju, ga analizirajo z vidika vsebine in 

procesa. Presojajo kakovost lastnega mišljenja, si postavljajo cilje in načine doseganja 

teh ciljev, spremljajo in vrednotijo napredek ter glede na to prilagajajo postavljene cilje. 

Razmišljajo tudi o svojih doživljanjih in ravnanjih (Rupnik V., 2010 a, 2010 b). 

 

Glede na opisane kriterije za spodbujanje razvijanja veščin kritičnega mišljenja lahko 

pregledamo, ali tehnične zgodbe spodbujajo veščine kritičnega mišljenja.  

 

Pri zgodbi s podanim začetkom učenci glede na začetek zgodbe ustvarijo nadaljevanje 

in zaključek. Pri tem osmišljajo pojave, jim pripisujejo pomene, razmišljajo o različnih 

možnostih interpretiranja dogodkov in ob tem zavzemajo različne perspektive, 

argumentirajo, se odločajo, uporabijo različne strategije reševanja problemov, različne 

tehnike odločanja, iščejo odgovore na svoja vprašanja in vprašanja drugih, primorani pa 

so tudi preverjati razumevanje prebranega ter presojati pojave in dogodke glede na 

kriterije. Prav tako pri zgodbi s podanim koncem, kjer ustvarijo začetek zgodbe, iščejo 

razloge, zakaj se je določena stvar zgodila. V primeru zgodbe, kjer so podani štirje 

ključni dejavniki, razmišljajo o povezavi med temi dejavniki in sestavijo zgodbo. 

Sprašujejo se (kaj, kako, zakaj in tako dalje), iščejo odgovore na svoja vprašanja, 

opredeljujejo pojme, presojajo pojave in situacije, pojave osmišljajo, oblikujejo 

argumente, se odločajo in tako dalje. Pri zgodbi s podanim naslovom sestavijo zgodbo 

glede na podan naslov. Pri takem delu morajo najprej opredeliti pojem, si postaviti 

kriterije, presojati ideje, dogodke, glede na smiselnost ter jasne kriterije. Ob ustvarjanju 
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zgodbe raziskujejo različne možnosti interpretacije pojavov, oblikujejo argumente, se 

odločajo in tako dalje. Pri zadnjih dveh načinih pa s sestavljanjem slik določenih 

predmetov ali abstraktnih likov v celoto pravzaprav izvajajo sintezo (Rupnik V, 2010 a, 

2010 b, 2010 c; Brown, 2017). 

 

Ustvarjanje zaključkov, uvodov ali pa celo celih zgodb in povezovanje elementov v 

neko risbo bi pravzaprav lahko opredelili kot ustvarjanje. To potrdi Brown (2017), ki 

trdi, da sta veščini razmišljanja višjega reda in kritično razmišljanje med seboj pogosto 

povezani z ustvarjalnim razmišljanjem ter ustvarjalnostjo.  

 

Forneris in Campbell (2008) v svojem članku poudarjata, da je uporaba zgodb učinkovit 

pedagoški pristop pri razvijanju sposobnosti kritičnega mišljenja. Ustvarjanje konteksta 

preko zgodb pomaga učencem, da delijo svoje občutke o izkušnjah s prakso ter 

razmišljajo o smiselnih učnih povezavah prakse in teorije. Cilja sta, da učenci kritično 

mišljenje uporabijo v praksi in ustvarjajo smiselne učne povezave, ki bodo pripomogle 

k uspešnemu učenju.  

 

Uporaba zgodb z namenom povečanja sposobnosti kritičnega mišljenja in izražanja 

učencev izhaja iz filozofskih in teoretičnih vidikov pripovedi in zgodbe. Zgodbe so 

pogosto povedane, da bi se govorilo o pomembnih dilemah in težavnih situacijah. Od 

učencev pa želimo, da bi uporabili vidike pripovedovanja zgodbe za boljše razumevanje 

njihovih izkušenj in dejanj (Forneris in Campbell, 2008).  

 

Temple (2015) pravi, da so tehnične zgodbe poučne že zaradi pripovedovanja resnic. 

Glavni namen pripovedovanja zgodb pa je, da vabi ljudi k razmišljanju o vsebini ter 

ustvarjanju lastne resnice (konce, začetke zgodb). Ko ljudje interpretirajo zgodbe in  

dejstva podprejo z razlogi, resnicami in pojasnili, poteka oziroma se odvija in razvija 

kritično mišljenje. Poudari tudi, da bodo mlajši bralci/poslušalci sicer težje razumeli 

tekste s kompleksnejšo vsebino, pa vendar, če jim bo zgodba podana na privlačen način, 

se bodo v zgodbo vživeli, o njej razmišljali, jo sami interpretirali in branili z dokazi. Z 

uporabo kritičnega razmišljanja pa bodo znali tudi opisati poglede različnih likov na 

dogodke v zgodbi.  
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4.2 UPORABA ZGODB PREKO INFORMACIJSKO-

KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE PRI SPODBUJANJU KRO 
 

Raziskovalci v novem tisočletju se soočajo z izzivom, kako učence opremiti s 

spretnostmi, potrebnimi za življenje v 21. stoletju. Raziskava Partnerstva za veščine 21. 

stoletja (2004) in druge se zavzemajo, da bi se osredotočili na ključni temi, ki sta 

spodbujanje kritičnega razmišljanja ter spodbujanje učne motivacije z uporabo 

informacijske pismenosti. Znanstveniki nakazujejo, da je za doseganje sodobnih 

izobraževalnih ciljev idealno tehnološko – integrirano učenje v kombinaciji s socialnim 

konstruktivizmom. Socialna konstruktivistična načela poudarjajo pomen sodelovanja 

učencev pri uporabi razpoložljivih orodij ter pri gradnji in rekonstrukciji idej, 

prepričanj. Sodelovanje pa je pomembno tudi pri gradnji znanja, ki je v domeni vsakega 

posameznika v interakciji s fizičnim, družbenim in tehnološkim okoljem (Yang in Wu, 

2011).  

 

Tehnološke naprave se štejejo za ključna izobraževalna orodja, zato jih lahko 

uporabimo kot pripomoček pri gradnji znanja učencev. Številni pedagogi so predlagali 

strategijo integriranih informacijskih tehnologij. Poučevanje, podprto s tehnologijo, 

lahko razvrstimo v tri kategorije, v katerih tehnologija deluje kot a) zamenjava, b) 

ojačenje in c) preoblikovanje. S tehnologijo lahko dosežemo isti učni cilj kot brez nje 

(na primer uporaba prosojnic v programu PowerPoint namesto pisanja na tablo) (Yang 

in Wu, 2011).  

 

Uporaba orodij IKT je ena izmed možnosti razvijanja kritičnega mišljenja, saj nam 

omogoča raznolike možnosti v avtentičnih učnih situacijah. Prav tako lahko z uporabo 

IKT spodbujamo razvoj veščin kritičnega mišljenja (Rupnik V., 2010), ki so opisane v 

poglavju 4.1. IKT lahko učenci uporabljajo za uporabo spleta, za iskanje relevantnih 

podatkov (o na primer lastnostih bukovega lesa), ki bi jim pomagali pri pisanju zgodbe, 

uporabijo jo lahko tudi za ustvarjanje zgodbe v različnih programih in tako dalje. 

 

Zgodbe, pripovedovane preko IKT, presegajo zmožnosti tradicionalnega 

pripovedovanja. Za uporabo take zgodbe se je potrebno ukvarjati s paleto tehničnih 

orodij za tkanje osebnih zgodb s slikami, grafiko, zvokom in avtorjevim glasom. Taka 

zgodba pritegne učenčevo koncentracijo in jih motivira (Yang in Wu, 2011). 
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Glavni namen uporabe zgodb, pripovedovanih preko IKT, je izboljšanje kritičnega 

mišljenja učencev. Yang in Wu (2011) nakazujeta pet merljivih dimenzij, ki odražajo 

kritično mišljenje, to so postavljanje predpostavk, indukcija, dedukcija, razlaga in 

vrednotenje argumentov. V primeru, da učenci sami ustvarjajo zgodbe, zbirajo dokaze, s 

katerimi podprejo zgodbo, se srečujejo s podobnimi težavami, kot jih lahko srečajo v 

vsakdanjem življenju, in to vključujejo v zgodbo. Proces poslušanja in pripovedovanja 

zgodb vključuje številne elemente kritičnega mišljenja, saj se morajo pripovedovalci in 

poslušalci poslužiti malo prej naštetih elementov KRO, poleg tega morajo z vključitvijo 

le-teh pripovedovalci prepričati svoje občinstvo, poslušalci pa zagovarjati svoje 

argumente (Yang in Wu, 2011). 

 

Brown (2017) v zaključku svoje študije ugotavlja, da je integriran pristop primeren 

oziroma priporočljiv pri spodbujanju in razvijanju KRO, saj vodila tega pristopa 

povezujejo dva predmeta, npr. tehniko in zgodbe/umetnost, kar pa vpliva na izboljšanje 

sposobnosti razmišljanja višjega reda, posebno na integrirano mišljenje. Še več, kritično 

mišljenje in miselne veščine višjega reda so pogosto povezane z ustvarjalnostjo in/ali 

ustvarjalnim mišljenjem, ki se še posebno razvija ob sodelovalnem učenju, kjer učenci 

snujejo razne odločitvene modele (Brown, 2017).   
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5 ZASNOVA TEHNIČNIH ZGODB 

 

Na osnovi znanstvenih dognanj in primerov zgodb, scenarijev in odločitvenih modelov 

bomo v tem poglavju zasnovali šest različnih tehničnih zgodb, ki jih lahko uporabimo v 

6. razredu za utrjevanje učnega sklopa o lesu.  Kot vodilo smo uporabili ključno 

dognanje, da so miselne veščine višjega reda in kritično mišljenje v tesni povezavi z 

ustvarjalnostjo in/ali ustvarjalnim mišljenjem (Brown, 2017).  

 

Mednarodni center za inovacije v izobraževanju (ICIE) je razvil način vrednotenja 

potencialne ustvarjalnosti (EPoC), ki je prvo orodje za merjenje, analizo in opisovanje 

potencialne ustvarjalnosti v starostnih skupinah med 5 in 18 leti. Postopek merjenja 

zajema dve področji, in sicer grafično (risanje) in verbalno (pisanje). Postopek 

evalvacije potencialne ustvarjalnosti prav tako zajema dve področji glede na mišljenje. 

To sta: a) raziskovalno – divergentno mišljenje in b) integrativno – konvergentno 

mišljenje. Ti dve se delita glede na nalogo, ki jo izvaja učenec, in sicer ali je to pisanje 

začetka ali konca zgodbe, zgodbe s podanim naslovom, risanjem abstraktnih ali 

konkretnih oblik in tako dalje (Barbot, B., Besançon, M., Lubart, T., 2015).  

 

5.1  ZGODBA S PODANIM ZAČETKOM  
 

Pri tej zgodbi učencem podamo začetek, prvo polovico zgodbe, oni zgodbo zaključijo. S 

tem razvijajo raziskovalno – divergentno mišljenje. 

 

Primer:   

 

Mizar Miha izdeluje kuhinjsko omarico. V načrtu je zapisano, da morajo biti vrata 

omare iz bukovega lesa. Ko se sprehodi do skladišča, kjer ima shranjen les, ugotovi, da 

nima bukovega lesa pravih dimenzij. Nato se mu porodi ideja …  

 

Primeri pričakovanih odgovorov/zgodb:  

 

- … da namesto bukovega lesa uporabi hrastov les, ki ima podobne 

lastnosti kot bukov les, s svojo barvo pa bi omari polepšal izgled.  
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- … da lahko razpoložljive deske bukovega lesa zlepi skupaj in dobi desko 

pravih velikosti. 

 

Zgodba omogoča razvoj naslednjih veščin KRO (Rupnik V., 2010 b, 2010 c): 

 

- Spraševanje in odkrivanje  

Učenci se ob ustvarjanju zaključka vživijo v vlogo osebe, ki nastopa v zgodbi, se 

sprašujejo, samostojno z raziskovanjem iščejo odgovore na vprašanja, kako bi 

lahko odreagirali v dani situaciji, kaj bi se zgodilo, če bi (v našem primeru) 

uporabil drugo vrsto lesa, kakšna je razlika med dvema vrstama lesa in tako 

dalje. 

 

- Analiza in vrednotenje 

Učenci se vprašajo, kaj bi morali v tej situaciji, pri določeni odločitvi upoštevati, 

razvrstijo dejavnike, ki nastopajo v zgodbi po pomembnosti in glede na to 

analizirajo situacijo. Ko zgodbo zaključijo, se vprašajo o pozitivnih in 

negativnih vidikih svoje odločitve (na primer pozitiven vidik pri izbiri 

hrastovega lesa namesto bukovega je lepši izgled, negativen vidik je odstopanje 

od načrta in podobno). 

 

- Sklepanje in interpretiranje 

Učenci se ob tako podani zgodbi vprašajo, kaj so posledice dogodka, jih 

interpretirajo, sklepajo o razmišljanju lika v dani situaciji. 

  

- Argumentiranje 

Učenci izgradijo lasten argument, s katerim bodo podprli zaključek, vprašajo se, 

ali so glede na podan začetek mogoči tudi drugačni zaključki in podobno.  

 

- Reševanje problemov in odločanje 

Učenci gredo ob ustvarjanju zaključkov skozi zaporedje faz, da problem 

prepoznajo, ga definirajo in interpretirajo, raziščejo možnosti reševanja 

problema ter te uporabijo.  
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- Refleksija in samoregulacija 

Učitelj lahko samoregulacijo pri učencih spodbudi tako, da jih po tem, ko 

zapišejo konec zgodbe, vpraša, ali so njihovi cilji v zgodbi jasno navedeni, ali so 

navedli dejstva in razloge v podporo svojim odločitvam o zaključku zgodbe in 

podobno.  

 

5.2 ZGODBA S PODANIM KONCEM   
 

Učencem podamo drug del zgodbe, oni iščejo vzroke, sestavijo prvi del zgodbe. Prav 

tako kot v prejšnjem primeru učenci razvijajo raziskovalno – divergentno mišljenje. 

 

Primer: 

 

… klop v parku zamenjali. Tokrat so les zaščitili z zaščitnimi sredstvi.  

  

Primeri pričakovanih odgovorov/zgodb: 

 

- V park so postavili leseno klop, ne da bi jo prej premazali z zaščitnimi 

sredstvi. Ker ima les lastnost, da vpija vodo, se je les na klopi napihnil. 

Klop je postala neuporabna. Danes so … 

- Lesena klop v parku je izpostavljena vremenskim vplivom. Ker les, 

preden so klop postavili v park, ni bil zaščiten, je zaradi dežja in sonca 

postal krhek in se je zlomil. Danes so … 

 

Zgodba omogoča razvoj naslednjih veščin KRO (Rupnik V., 2010 b, 2010 c): 

 

- Spraševanje in odkrivanje 

Učenci se ob ustvarjanju začetka zgodbe vprašajo, kako bi lahko razumeli pojav, 

ga pojasnili, kaj bi se zgodilo, če bi ravnali drugače, kaj in kako vpliva na to, da 

so morali (v našem primeru) klop zamenjati in podobno.  
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- Sklepanje in interpretiranje 

Učenci iščejo možne interpretacije, razlage dogodkov, ki se pojavijo v zaključku 

zgodbe. Vprašati se morajo, kaj jim navedeni podatki povedo, pomembno je 

tudi, kako si jih razlagajo. Iščejo možne načine razlage konca zgodbe.  

 

- Argumentiranje 

Učenci prepoznavajo sklepe zgodbe in razloge zanje, prepoznavajo 

predpostavke avtorja (kakšen začetek zgodbe 'pričakuje'), v nadaljevanju 

vrednotijo resničnost razlogov, ki so jih navedli sami.  

 

- Reševanje problemov in odločanje 

Učenci se tekom ustvarjanja možnih začetkov zgodbe odločajo o problemu, ki je 

razrešen v zaključku, raziskujejo načine reševanja tega problema, na koncu 

vrednotijo smiselnost ustvarjenega začetka zgodbe.  

 

- Refleksija in samoregulacija 

Ko zaključijo s pisanjem zgodbe, učenci analizirajo lastno mišljenje, kaj so 

ustvarili, kako so ustvarili, je njihov cilj  naveden, so navedena dejstva, ki 

podpirajo njegovo odločitev (zakaj, kako, kaj) in podobno.  

 

 5.3 SESTAVI ZGODBO – PODANI ŠTIRJE KLJUČNI DEJAVNIKI 
 

Učencem podamo štiri ključne dejavnike, ki nastopajo pri lesu, oni iz tega sestavijo 

zgodbo tako, da povežejo te dejavnike. Pri takem načinu učenci razvijajo integrativno – 

konvergentno mišljenje.  

 

Primer: 

 

Iz besed les, rokavice, žaga, stol sestavi kratko zgodbo. 

 

Primeri pričakovanih odgovorov/zgodb: 

 

- Iz lesa s pomočjo žage naredim stol, na rokah imam rokavice kot zaščitno 

sredstvo.  
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- Sedim na stolu, žagam leseno desko, na rokah imam rokavice.  

- Ko grem v gozd po les, iz katerega bom naredil stol, imam na rokah 

rokavice. Drevo za les bom požagal z žago.  

 

Zgodba omogoča razvoj naslednjih veščin KRO (Rupnik V., 2010 b, 2010 c): 

 

- Spraševanje in odkrivanje 

Učence pisanje zgodbe s podanimi štirimi pojmi spodbuja k spraševanju. 

Sprašujejo se, kako so podani pojmi povezani med seboj, kakšna je razlika med 

dvema pojmoma, kako bi lahko še drugače uporabili pojem in podobno.  

 

- Jasna in natančna raba jezika 

Učenci so pri ustvarjanju zgodbe primorani pojme razumeti, jih opredeliti ter 

umestiti v kontekst. Vse štiri besede morajo povezati do te mere, da lahko 

sestavijo neko celoto, ugotoviti morajo, kaj je skupna karakteristika vseh besed.  

 

- Analiza in vrednotenje argumentov 

Učenci se sprašujejo, kaj morajo v dani situaciji upoštevati, na primer glavna 

tema zgodbe je les in podobno.  

 

- Refleksija in samoregulacija 

Učenci presojajo kakovost svoje zgodbe, jasnost, natančnost in tako dalje. 

Učenci se na koncu vprašajo, ali so njihove ideje smiselno urejene,  ali so 

smiselno uporabil pojme in podobno.  

 

5.4 SESTAVI ZGODBO – PODAN NASLOV  
 

Učencem podam naslov, ki ni direktno vezan na obravnavano snov, oni glede na naslov 

konstruirajo zgodbo. Z izvajanjem te naloge učenci razvijajo integrativno – 

konvergentno razmišljanje.  

 

Primer:  

 

Podana je beseda vzmet, ki naj bo naslov zgodbe.  
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Primeri pričakovanih odgovorov/zgodb: 

 

- Breza je prožen les, iz katerega lahko izdelamo odskočno desko. 

- Iz prožnega lesa lahko naredimo izdelek s podobno prožnostjo, kot jo 

ima vzmet. 

 

Zgodba omogoča razvoj naslednjih veščin KRO (Rupnik V., 2010 b, 2010 c): 

 

- Spraševanje in odkrivanje 

Učenci to veščino razvijajo ob tem, da se vprašajo, kateri les bo imel podobne 

lastnosti kot vzmet, kakšna je razlika med dvema lesovoma s podobno 

prožnostjo, kako bi lahko prožen les uporabili, da bi bila izpostavljena prav ta 

lastnost in podobno. Prav tako razvijajo to veščino KRO ob iskanju odgovorov 

na ta vprašanja.  

 

- Jasna in natančna raba jezika 

Učenci so pozorni na to, da preverijo razumevanje pojma, ki je podan kot 

naslov, spodbujeni so, da o tem pojmu razmišljajo, ga umestijo v kontekst, 

čeprav pojem ni tipičen za obravnavano temo, na primer les – vzmet.  

 

- Analiza in vrednotenje argumentov 

Učenci se sprašujejo, kaj morajo upoštevati v dani situaciji, da ne zaidejo iz 

teme. Čeprav je tema na primer les in je naslov zgodbe na primer Vzmet, morajo 

paziti, da bo njihova zgodba govorila o lesu, čeprav vzmet največkrat povežemo 

s kovinami. Presoditi morajo informacije, ki jih dobijo iz različnih virov, na 

primer, ali je smiselno, da je breza prožen les in tako dalje.  

 

5.5 SESTAVI CELOTO – SLIKE KONKRETNIH PREDMETOV  
 

Učencem podamo slike različnih predmetov, iz katerih sestavijo neko celoto, vezano na 

obravnavano temo. S tem učenci razvijajo integrativno – konvergentno mišljenje.  

 

Primer: 
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Iz danih slik sestavi neko celoto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta način dela omogoča razvoj naslednjih veščin KRO (Rupnik V., 2010 b, 2010 c): 

 

- Spraševanje in odkrivanje 

Učenci se ob sestavljanju celote iz danih slik sprašujejo, kaj bi se zgodilo, če bi 

slika tega predmeta dobila drugačno namembnost, kot jo ima sedaj, kakšne so 

druge možnosti za uporabo predmeta?, kako je določen predmet povezan z 

obravnavano temo in podobno. 

 

- Refleksija in samoregulacija 

Učenci presojajo kakovost narejenega dela, njegovo smiselnost. To veščino pa 

spodbuja tudi učiteljica s svojimi vprašanji po končanem delu učencev. Sprašuje 

jih o smiselni uporabi predmetov, morebitni novi funkciji predmetov in 

podobno.  

 

5.6 SESTAVI CELOTO – SLIKE ABSTRAKTNIH LIKOV  
 

Podobno kot v prejšnjem primeru učenci dobijo slike, tokrat neke abstraktne like, iz 

katerih sestavijo celoto, vezano na temo. Z izvajanjem te naloge učenci razvijajo 

integrativno – konvergentno mišljenje.  

 

Primer: 
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Iz danih slik sestavi neko celoto. 

 

 

 

 

 

 

 

Ta način dela omogoča razvoj naslednjih veščin KRO (Rupnik V., 2010 b, 2010 c): 

 

- Spraševanje in odkrivanje 

Ob sestavljanju celote iz abstraktnih likov se učenec sprašuje, kaj bi se zgodilo, 

če bi dal določenemu liku drugačno namembnost, kako je določen lik povezan z 

obravnavano temo in podobno.  

 

- Refleksija in samoregulacija 

Učenci analizirajo lastno razmišljanje, kaj in kako razmišljajo o abstraktnih 

likih, povezanih v celoto.  
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6 DISKUSIJA 
 

V tem poglavju bo narejen pregled ciljev C 1–5, zastavljenih v poglavju 1, v kolikšni 

meri smo jih dosegli in kako smo do njih prišli.  

 

C1: Opredeliti TP ter komponente, ki jo sestavljajo. 

TP je opredeljena v 2. poglavju. Predstavljene so vse tri komponente, ki jo določajo 

(znanje, zmožnosti ter KRO), opisane so tudi značilnosti  tehnološko pismene osebe ter 

STP.  

 

C2: Opisati komponento KRO. 

Komponenta je opisana v poglavju 2.3. Navedenih je nekaj definicij različnih avtorjev, 

ki v bistvu stremijo v isto smer in poudarjajo pomembnost sposobnosti KRO v 

vsakdanjem življenju. Z razvitimi sposobnostmi KRO je posameznik pripravljen na 

najrazličnejše življenjske situacije. V vsaki situaciji bo posameznik najprej pretehtal 

dejavnike in šele nato ukrepal. Tako ne bo ustvarjal nepremišljenih odločitev.  

 

C3: Podati pregled stanja TP v slovenskem prostoru.  

Pregled stanja TP je podan v poglavju 3. Vire smo črpali iz že narejenih raziskav TP 

učencev prve triade OŠ, učencev 5. in 6. razreda OŠ ter učencev 9. razreda OŠ. 

Zaključimo lahko, da je TP učencev v OŠ zelo podhranjena, s čimer se strinja tudi Pajk 

(2017), ki je raziskovala TP učiteljev TIT v OŠ. Poleg pregleda pa so povzeti tudi 

predlogi za izboljšanje TP, ki jih avtorji navajajo v svojih delih.  

 

C4: Pregledati/opisati načine oziroma modele razvijanja KRO.  

Modela sta opisana v 4. poglavju, osredotočili pa smo se na 2 različna modela. Prvi je 

uporaba zgodb, drugi pa je uporaba zgodb preko IKT. Pri drugem modelu so zgodbe 

vključene v tehnologijo (zgodbe, pripovedovane preko računalnika in podobno), ki od 

posameznika zahteva poznavanje in uporabo različnih računalniških orodij za 

ustvarjanje zgodb, obenem pa taka zgodba pritegne pozornost ter motivira poslušalce. 

Prvi model pa zajema standardno pripovedovanje zgodb. Zgodbe so same po sebi 

poučne že zaradi pripovedovanja resnic, poleg tega pa poslušalce vabi, da razmišljajo o 

vsebini in ustvarjajo lastne resnice, pojasnila, ob tem pa se odvija in razvija kritično 
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mišljenje. V istem poglavju je ugotovljeno, zakaj in kako model pripovedovanja zgodb 

vpliva na razvoj veščin kritičnega mišljenja ter posledično na samo kritično mišljenje. 

 

C5: Zasnovati primere tehnične zgodbe za utrjevanje v 6. razredu OŠ. 

Primeri tehničnih zgodb za utrjevanje so predstavljeni v poglavju 5. Opisanih je 6 

različnih zgodb. Poleg opisanih zgodb je tudi zapisano, ali razvijajo integrativno – 

konvergentno ali raziskovalno – divergentno mišljenje in katere veščine KRO razvijajo 

ob ustvarjanju posamezne zgodbe.  
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7 ZAKLJUČEK 

 

V diplomskem delu obravnavamo pojem TP, predvsem njegovo komponento KRO. 

Eden izmed namenov je bil pregledati stanje TP učencev v OŠ in učiteljev TIT v 

Sloveniji. Zaključimo lahko, da je TP v Sloveniji premalo razvita. Najslabše rezultate 

meritev TP so učenci dosegali na področju dimenzije KRO.  

 

Zaradi ugotovljenih nizkih rezultatov meritev TP, predvsem KRO, smo se odločili 

raziskati možnosti razvijanja KRO, ter se osredotočili na model pripovedovanja zgodb, 

ki je v Sloveniji še precej nepoznan. V tujini je način razvoja kritičnega mišljenja z 

uporabo zgodb že znan in v uporabi že kar nekaj let. Izkazal se je kot učinkovit, zato 

želimo preko dela ozavestiti tudi slovenske učitelje TIT o pozitivnih učinkih uporabe te 

metode. 

 

Zgodbe, zasnovane za uporabo v 6. razredu OŠ, spodbujajo učence, da sprašujejo, 

odkrivajo in raziskujejo, analizirajo in vrednotijo dano situacijo, uporabljajo znanje 

jezika, sklepajo in interpretirajo pojave, analizirajo predpostavke, oblikujejo lastne 

argumente, vrednotijo argumente drugih, rešujejo probleme, se odločajo o rešitvah in 

razmišljajo o lastnem razmišljanju. S spodbujanjem razvoja teh veščin pri učencih 

spodbujamo razvoj KRO. Pri tem je pomembno, da je učitelj učencem zgled in jih k 

razmišljanju spodbuja.   

 

Za nadaljnje delo predlagam uporabo zasnovanih zgodb v 6. razredu OŠ kot pedagoški 

eksperiment podprt z IKT in ugotavljanje učinka le-teh na KRO in posledično na TP. 

Smiselno bi bilo vključiti IKT za doseganje nivoja modifikacije in redefinicije, kjer bi 

lahko učenci sami zasnovali, tudi ob modeliranju najprej abstraktnih, potem še realnih 

predmetov. Za določanje učinka bi izvedli pred-test, ki bi meril TP pred začetkom 

uporabe metode pripovedovanja zgodb, ob koncu leta pa post-test ter še pozni test za 

preverjanje trajnosti pridobljenega/naučenega. S primerjavo rezultatov bi dobili vpogled 

v razvoj TP pri učencih ter zaključek o smiselnosti uporabe zgodb pri pouku TiT. 

Predlagamo vključitev dveh skupin učencev, pri pouku s prvo skupino bi uporabili 

tehnične zgodbe, v drugu skupini pa bi pouk izvajali brez zgodb. Tako bi bili dobljeni 

rezultati še bolj nazorni.  
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Ocenjujemo tudi, da so miselne veščine višjega reda, kamor spada tudi KRO, skupaj s 

socialnimi veščinami ključ do učinkovitega učenja.  
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