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POVZETEK 

 
Elektronika je v veliki meri povezana z razvojem na področju tehnologije in posledično 

družbe. Do razvoja je prišlo tudi na samem področju elektronike. Poleg ožičene se vedno 

pogosteje uporablja tudi programirljiva elektronika. Iz pregledane literature je razvidno, 

da so na fakultetah in srednjih poklicnih šolah program že pričeli prilagajati razvoju in so 

v poučevanje vključili tudi programirljivo elektroniko. Na osnovnih šolah pa učni načrti, 

povezani s področjem elektronike, niso bili posodobljeni vse od leta 2005. Gre za izbirne 

predmete, ki niso del obveznega kurikuluma in se le redko izvajajo. Iz literature smo 

ugotovili tudi, da je v Sloveniji na voljo kar nekaj tekmovanj, ki so povezana s področjem 

elektronike, vendar se jih udeležuje malo učencev. Vključitev programirljive elektronike 

v osnovno šolo bi lahko motivacijsko vplivala tako na učence kot učitelje. V teoretičnem 

delu je predstavljeno tudi nekaj osnov o odprtokodnem programirljivem elektronskem 

okolju Arduino. Slednje je primerno tudi za učence v osnovnih šolah in je prosto 

dostopno. Pri poučevanju elektronike je pomembno, da učitelj smiselno povezuje ožičeno 

in programirljivo elektroniko. Pri poučevanju in učenju elektronike je priporočena 

uporaba induktivnih pristopov, kot je na primer model izkustvenega učenja, saj gre za 

specifično področje, ki ga je potrebno dobro razumeti. Pri izkustvenem učenju je večji 

delež aktivnosti na učencih, ki se učijo iz lastnih izkušenj in z evalvacijo le-teh gradijo 

nova znanja. Izkušnje so imele tudi v preteklosti velik pomen za učenje. Glavni namen 

magistrskega dela je spodbuditi učitelje k poučevanju elektronike in učence k učenju le-

te. Iz tega razloga smo oblikovali dve učni gradivi z didaktičnimi priporočili. Učno 

gradivo 1 je primerno za začetno učenje in poučevanje elektronike v obsegu 10 šolskih 

ur, Učno gradivo 2 pa v obsegu 35 šolskih ur. Obe gradivi sta bili uporabljeni, prvo na 

tehniških dnevih na šestih osnovnih šolah v Ljubljani, drugo pa na Poletni šoli elektronike 

in robotike 2018. Obe izvedbi temeljita na učnem modelu izkustvenega učenja, vendar je 

vloga učitelja pri izvedbi drugega gradiva opazno manjša kot izvedbi prvega gradiva. Pri 

izvedbah se prepletata ožičena in programirljiva elektronika. Izvedbi smo tudi analizirali 

in ugotovili, da so učenci pozitivno naravnani do področja elektronike in da sta jim bili 

obe izvedbi všeč. Da bi pridobili čimbolj podrobno mnenje učencev o področju 

elektronike in izvedbi delavnic na poletni šoli, smo z njimi opravili še polstrukturirani 

intervju. 

Raziskava bi lahko spodbudila učitelje k izvajanju predmetov, ki se navezujejo na 

elektroniko, ter uporabi induktivnih pristopov in učnega modela z izkustvenim učenjem.  

 

KLJUČNE BESEDE 

Poletna šola elektronike in robotike, Tehniški dan, Tehnika in tehnologija, odprtokodno 

razvojno okolje Arduino, izkustveno učenje 
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EARLY LEARNING OF ELECTRONICS SUPPORTED BY THE 

ARDUINO PLATFORM 

 

ABSTRACT 

Electronics is strongly correlated with the technology development and the society. 

Development has also occurred in the field of electronics itself. In addition to the wired 

electronics, programmable electronics are increasingly used today. Literature review 

shows that at the universities and secondary vocational schools the program has already 

begun to adapt to the development and has included the programmable electronics in the 

teaching programs. However, in elementary schools, the curricula related to the field of 

electronics have not been updated since 2005. Electronics are covered in elective courses 

that are not part of the mandatory curriculum and are rarely implemented in schools. We 

identified quite a few competitions in Slovenia that are related to the field of electronics, 

but are attended only by a few students. The inclusion of programmable electronics in the 

elementary schools could have a motivating effect on both pupils and teachers. The 

theoretical part of the thesis presents some of the basics of the Arduino platform, which 

is an open-source electronics platform based on the easy-to-use hardware and software. 

The Arduino platform is also suitable for pupils in elementary schools and is freely 

accessible. In teaching electronics, it is important that the teacher connects wired and 

programmable electronics sensibly. It is furthermore recommended to use inductive 

approaches such as the experiential learning model since electronics is a specific field 

that needs to be well understood. In the  experiential learning, pupils are mainly learning 

from their own experience and are developing new knowledge. Experience has also had 

a great importance in the history of learning. The main purpose of the thesis is to 

encourage teachers to teach electronics and students to learn it. We have created two 

teaching study materials with didactic recommendations. Study material 1 is suitable for 

early learning and teaching of electronics in the range of 10 school hours, and Study 

material 2 in the range of 35 school hours. Both study materials were executed, the first 

on technical days in the elementary schools in Ljubljana and the second at the Summer 

School of Electronics and Robotics 2018. Both executions were based on the experiential 

learning model, but the role of the teacher in the implementation of the Study material 2 

is noticeably smaller. Wiring and programmable electronics are intertwined in the 

execution of both study materials. We analyzed the results and found that the pupils were 

positively oriented to the field of electronics and that they enjoyed the execution of both 

study materials. In order to obtain the most detailed student opinion about the field of 

electronics and the execution of study materials at the summer school, we conducted a 

semi-structured interview with the students.. 

The research could encourage teachers to carry out electronics-related subjects and to use 

inductive approaches and learning models with experiential learning. 

 

 

KEY WORDS 

Summer School of Electronics and Robotics, Technical Day, Science and Technology, 

Arduino platform, Experiential Learning  
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1. UVOD 
 

Elektronika je ena vodilnih disciplin pri razvoju sodobne tehnologije. Elektronske 

naprave nas obdajajo tako v vsakdanjem življenju kot tudi v industriji, medicini, pri 

urejanju prometa [1] ... Kot pravi Kocijančič, je ravno tehnološki razvoj ključnega 

pomena pri razvoju neke družbe, saj je gonilo njenega gospodarskega uspeha. 

Programirljiva elektronika je sestavni del sodobnih telefonov, tablic, avtomobilov, 

gospodinjskih aparatov itd [1]. Smiselno je, da učence poučujemo v koraku s časom, torej 

da sledimo razvoju tehnologije na področju tehnike. Tehnologija se na več področjih, med 

katerimi je tudi elektronika, razvija zelo hitro. Ravno zato je pomembno, da se stalno 

izobražujemo (učenci, učitelji in ostali) in sledimo novostim. Nekateri ljudje besedo 

elektronika enačijo z električnimi napravami, kar ni čisto pravilno. Žalar je v svojem delu 

Osnove elektrotehnike zapisal, da tehniki, ki se ukvarja s splošnim prenosom, 

preoblikovanjem in uporabo električne energije, pravimo elektrotehnika. Elektrotehniko, 

ki se ukvarja s preoblikovanjem in prenosom informacij pa imenujemo elektronika [2]. 

Torej je elektronika področje elektrotehnike, ki zajema prenos in preoblikovanje 

električne energije v obliki informacij. Področje elektronike je  specifično. Lahko bi si 

mislili, da je zanimanje za omenjeno področje majhno. V svojem delu Elektronika v 

domači delavnici 2 je Boehm zapisal, da so zaloge njegovega prvega in drugega dela 

pošle po nekaj mesecih. Zaradi velikega zanimanja je imel tudi nekaj osebnih predstavitev 

svojega dela, na katerih je bil presenečen nad zanimanjem mladih [3]. S področjem 

elektrike se učenci v skromni obliki spoznajo v osnovni šoli, nekoliko pri obveznem 

predmetu Tehnika in tehnologija v sedmem razredu, več pa pri izbirnih predmetih 

Elektrotehnika in Elektronika z robotiko. To je ravno dovolj, da učenec ugotovi, kako 

zanimivo se mu zdi to področje in ali se želi s tem področjem še naprej ukvarjati. V učnem 

načrtu za omenjene predmete pa ni predvidena vključitev programirljive elektronike, 

čeprav je ta vedno bolj v uporabi. Pristopi k učenju in poučevanju niso predpisani, učitelj 

lahko tako tudi pri predmetih, ki vključujejo področje elektronike, poljubno izbere 

induktivni ali deduktivni pristop. Za sodobne učne pristope je značilno, da je vloga 

učitelja spodbujanje učencev v aktiven proces učenja in ne le prenos in posredovanje 

znanja na učence. S tem je tudi delež aktivnosti učitelja in učencev bolj uravnotežen 

(enakopraven).  Kot pravi D.A. Kolb, se znanje najbolje ustvari tekom procesa oziroma 

aktivnosti, ne pa pri prejemanju rezultatov oziroma rešitev [4]. Tako metodo učenja 

imenujemo izkustveno učenje in sodi med induktivne pristope. Na spletu se lahko najde 

veliko izvedenih praks poučevanja različnih področij z uporabo tega modela. Izkustveno 

učenje je definirano kot model učenja, krožen proces, ki se začne s konkretno izkušnjo, 

ki ji sledijo refleksija, diskusija, analiza in evalvacija izkustva ter na koncu preizkus in 

uporaba pridobljenih ugotovitev v novi situaciji [4]. Znotraj teh procesov se gradijo 

vpogled, odkrivanje in razumevanje. Pri uspešnem učenju gre za ciklično prehajanje od 

izkušnje prek opazovanja do teoretične osmislitve (refleksije) ter eksperimentalnega 

ustvarjanja nove izkušnje [4]. Pri izkustvenem učenju je pomembno, da vse te dimenzije 

povezujemo [4]. Več različnih raziskav navaja dobre učne rezultate tega  učnega modela 

[5], [6], [7]. Tudi v učnem načrtu za predmet Tehnika in tehnologija je zabeleženo, da naj 

bi učenci pri pouku tehnike gradili miselne strukture, pridobili znanje, veščine in 

spretnosti za razumevanje pojmov, procesov, tehnologij in tehnike. Pri tem naj bi 

uporabili, poglobili in nadgradili svoje izkušnje in spoznanja [5]. V tem učnem načrtu je 

priporočena tudi izvedba projektne naloge, ki temelji na učenčevi aktivnosti, tako miselni 

kot motorični [5]. Smiselno je, da primere dobrih praks upoštevamo in poskušamo vsako 
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področje poučevati v skladu z najbolj učinkovito metodo, torej da stremimo k temu, da 

so učni učinki čim večji. 

 

1.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Ljudje se izobražujemo in s tem pridobimo potrebna znanja in kompetence za življenje. 

Vedno večji poudarek je na kompetencah. Ključne kompetence, ki naj bi jih tekom šolanja 

dosegli, določi Evropska unija. Ena izmed omenjenih kompetenc je poznavanje delovanja 

in uporabe tehnologije. Žal v veliki meri učni načrti še niso v skladu s postavljenimi, 

vedno pomembnejšimi kompetencami [8]. V nekaterih državah predmet s področja 

tehnike in tehnologije niti ni del obveznega učnega načrta in lahko vsak učitelj sam 

presodi, kaj in kako bo poučeval tehniške vsebine [9]. Tudi izobrazba učiteljev na tem 

področju večinoma ni celovita [10]. V mednarodni raziskavi PISA so opazili številne 

pomanjkljivosti oziroma probleme v znanju učencev na področju naravoslovja in tehnike 

[10]. Slovenski učenci pa so leta 2016 v mednarodni raziskavi PISA na teh dveh področjih 

dosegli nadpovprečne rezultate [11].  

V slovenskih osnovnih šolah poteka pouk pri predmetu Tehnika in tehnologija od šestega 

do vključno osmega razreda. V teh treh letih učence naučimo snov iz sledečih področij: 

papir, les, pravokotna projekcija, elektrika, kovine, motorji, gonila in računalniško 

krmiljene naprave [12]. Prav tako se lahko v osnovni šoli izvajajo izbirni predmeti, ki 

sodijo v področje  tehnike in tehnologije. To so na primer Elektrotehnika, Robotika v 

tehniki, Elektronika z robotiko itd. Te predmete sicer učitelji le redko ponudijo kot možen 

izbirni predmet [13].  Kljub temu da se področje elektronike bliskovito razvija, učni načrt 

za predmet Elektronika z robotiko od leta 2005 ni bil posodobljen in ne vključuje 

sodobnih elektronskih tehnologij, kot so programirljiva vezja. Prav tako ni oblikovanega 

gradiva, ki bi učiteljem pomagal pri izvedbi učnega procesa. Vse to je lahko vzrok za tako 

redko izvajanje tega izbirnega predmeta. V osnovni šoli se izvajajo tudi tehniški dnevi. 

Določene vsebine elektronike bi se lahko poučevale v okviru le-teh. Obstaja tudi 

tekmovanje iz elektronike za osnovnošolce in srednješolce, vendar je udeležencev zelo 

malo (približno 5 na leto). Že deset let organizaciji ZOTKS (Zveza za tehnično kulturo 

Slovenija) in DRTI (Društvo za razvoj tehniškega izobraževanja)  enkrat letno izvajata 

tudi poletno šolo elektronike in robotike. Ta poteka v obliki tabora, udeležijo se je lahko 

otroci in mladostniki od 11. do 17. leta starosti. Učenci se na delavnicah spoznajo z 

omenjenima področjema. Vsako leto je vpisanih veliko otrok (približno 30).  

Napredek v razvoju programirljive elektronike je povzročil, da so izobraževalne ustanove 

na programih, kot je na primer program Elektronika, v svoj kurikulum vključile tudi 

programirljivo elektroniko. Navadno vsebine programirljive elektronike v ta poučevalni 

program vključijo na koncu, ko učenci že osvojijo znanje o elektroniki, električnih vezjih, 

napravah, elektronskih elementih itd. [14]. Programiranje je navadno vključeno pri 

poučevanju in učenju vsebin s področja robotike in inženirstva, ne pa pri poučevanju 

elektronike [14, 15, 16]. Pri poučevanju elektronike na univerzitetni stopnji bodočih 

učiteljev tehnike sta od začetka do konca vključeni tako ožičena kot programirljiva 

elektronika [1, 17]. Tudi v srednjih šolah, na primer pri programu Elektrotehnika, imajo 

programirljivo elektroniko vključeno v pouk [18]. V osnovni šoli pa programirljiva 

elektronika v sklopu obveznih predmetov ni zajeta, vključena je le v izbirni predmet  

Robotika v tehniki [19]. Pri morebitnem poučevanju elektronike se v poučevanje 

programirljiva elektronika vključi šele na koncu (kot dodatna vsebina) oziroma se sploh 
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ne vključi, saj se morajo učitelji držati učnih načrtov in poskrbeti, da učenci dosežejo 

predpisane cilje. Zaradi hitrega razvoja na področju tako tehnike in tehnologije kot 

elektronike se vedno bolj uveljavlja programirljiva elektronika, npr. odprtokodno 

programirljivo elektronsko okolje Arduino, ki je postalo zelo dostopno in nam v veliki 

meri olajša delo. Vseeno pa programirljiva elektronika ne more kar nadomestiti ožičene 

elektronike. Oboje je potrebno znati smiselno združiti. Pri poučevanju elektronike je 

smiselno uporabiti induktivne pristope, čeprav se v slovenskih osnovnih šolah večina 

učiteljev pri poučevanju raje poslužuje deduktivnih pristopov oziroma tradicionalnega 

pouka. Uporaba deduktivnih pristopov pri pouku vzame manj časa, saj gre za prenos 

znanja, tak pouk pa je tudi lažje organizirati.  

 

1.2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN CILJI  
 

Zadali smo si naslednje objektivne cilje (C): 

 

C1: Pripraviti, izvesti in analizirati dvodnevni tehniški dan s področja elektronike.  

C2: Pripraviti učno gradivo z didaktičnimi priporočili za začetno učenje in poučevanje 

elektronike ob podpori okolja Arduino in učno gradivo tudi izvesti.  

C3: Pridobiti povratne informacije glede pridobljenega znanja učencev tekom zgoraj 

omenjenih izvedb. 

C4: Ugotoviti, kaj je glavni vzrok, da starši vpišejo svoje otroke na delavnico elektronike 

na poletni šoli elektronike in robotike.  

 

Raziskovalna vprašanja (RV), ki smo si jih zastavili v povezavi z izvedbo tehniških dni 

in delavnic elektronike na poletni šoli, so: 
 

RV1: Ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v odnosu do področja elektronike 

pred in po obravnavi? 

RV2: Ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v odnosu do področja elektronike 

glede na spol?  

RV3: Ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v znanju učencev pred in po 

obravnavi? 

RV4: Ali se med učenci različnih šol pojavljajo statistično pomembne razlike v 

pridobljenem znanju? 

RV5: Ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v pridobljenem znanju glede na 

spol? 

RV6: Kakšna sta mnenje in odnos učencev do delavnic elektronike?  

 

 

1.3. PREGELED VSEBINE  POGLAVIJ 
 

V teoretičnem delu smo uporabljali teoretično kavzalno metodo, pri kateri gre za 

proučevanje domače in tuje literature, deskriptivno metodo teoretičnih prispevkov, 

analizo in interpretacijo izsledkov.  

V prvem poglavju je uvod v magistrsko nalogo. Predstavljeni so raziskovalni problem, 

objektivni cilji, raziskovalna vprašanja, ki smo si jih zastavili, ter pregled celotne vsebine 

poglavij v magistrskem delu. 
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V drugem poglavju je podroben pregled tega, kakšne so izobraževalne možnosti na 

področju elektronike tekom primarnega, sekundarnega, terciarnega izobraževanja in 

izvenšolskih dejavnosti. Podan je tudi pregled tekmovanj s področja elektronike, ki se 

izvajajo tudi na slovenskih tleh. V grobem so predstavljena tako državna kot mednarodna 

tekmovanja. 

V tretjem poglavju smo opisali odprtokodno programirljivo elektronsko okolje Arduino, 

kaj nam omogoča in kako je sestavljeno.  Podrobneje smo opisali, kaj so krmilniki 

Arduino in njihove osnovne lastnosti. Poudarek je na prepoznavanju, kdaj je dogodek za 

Arduino vhodni in kdaj izhodni, ter na digitalnem in analognem signalu. Razločevanje je 

pomembno za pravilno uporabo priključkov krmilnika. V drugem delu poglavja je v 

grobem razloženo odprtokodno programsko okolje Arduino IDE, kako ga namestimo na 

računalnik in kako ga uporabljamo za programiranje krmilnikov. Prav tako so 

predstavljeni osnovni ukazi, funkcije, definicije itd., ki smo jih uporabili tudi pri izvedbah 

tehniških dni in delavnic elektronike.  

V četrtem poglavju se osredotočimo na izkustveno učenje, saj je učno gradivo z 

didaktičnimi priporočili zasnovano na modelu izkustvenega učenja po Davidu Kolbu. 

Sprva so predstavljeni modeli izkustvenega učenja po Kurtu Lewinu, Johnu Deweyu in 

Jeanu Piagetu, saj so ti imeli velik vpliv na model Davida Kolba. Nato je opisano, kaj 

izkustveno učenje predstavlja D. Kolbu, kaj je za takšno učenje značilno in kako poteka.  

V petem poglavju se osredotočimo na izvedbo in analizo kvantitativne raziskave. Pri tem 

smo uporabljali empirično in kavzalno eksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja: izvedba strukturiranega učenja in izvedba usmerjenega učenja (izkustveno 

učenje), pred- in posttest in ovrednotenje podatkov. Kvantitativna raziskava je sestavljena 

iz dveh raziskav, analize izvedbe tehniškega dne in delavnic elektronike na poletni šoli. 

Opisana je izvedba posamezne raziskave, predstavljeni so uporabljeno gradivo, 

instrumenti, vzorec; dobljeni rezultati so interpretirani, podani so odgovori na zastavljena 

raziskovalna vprašanja. 

V šestem poglavju je predstavljena kvalitativna raziskava, analiza izvedbe 

polstrukturiranega intervjuja. Uporabljena metoda je polstrukturirani intervju: zbiranje 

podatkov z vnaprej pripravljenimi vprašanji odprtega tipa in morebitnimi podvprašanji. 

Ustno zbiranje podatkov in nato zapis ter analiza. Opisana je izvedba intervjuja in 

interpretacija dobljenih rezultatov oziroma odgovorov. 

 

V sedmem poglavju sledi diskusija, v okviru katere je predstavljeno, v kolikšni meri smo 

dosegli objektivne cilje in potrdili ali ovrgli zastavljena raziskovalna vprašanja. 

V osmem poglavju je podano kritično vrednotenje dela in s tem zaključek magistrske 

naloge. 
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2. POUČEVANJE IN UČENJE ELEKTRONIKE  
 

Pri začetnem učenju in poučevanju elektronike učenci, ne glede na starost, še nimajo 

znanja in izkušenj z omenjenega področja. Učenci se šele spoznavajo s področjem 

elektronike, gradijo znanje in pridobivajo izkušnje. Možnosti za izvajanje izobraževanj s 

področja elektronike je v Sloveniji kar nekaj, vendar se te le redko izvajajo. Vzrokov za 

to je več. 

 

2.1. POUČEVANJE VSEBIN ELEKTRONIKE V OKVIRU 

PRIMARNEGA IZOBRAŽEVANJA 
 

Primarno izobraževanje je osnovnošolsko izobraževanje. V osnovni šoli pouk poteka na 

različne načine, kot so izvajanje obveznih predmetov, izbirnih predmetov, dnevi 

dejavnosti itd.  

 

2.1.1. OBVEZNI PREDMETI S PODROČJA TEHNIKE 

 

Z letom 2008/09 so v vseh slovenskih osnovnih šolah pričeli izvajati devetletni 

osnovnošolski program. Pouk poteka 38 tednov, 5 dni na teden (izjemoma lahko tudi 6). 

Katere predmete se v osnovni šoli izvaja in v kolikšnem obsegu, določa predmetnik 

osnovne šole [20]. S področja tehnike imajo učenci dva obvezna predmeta. To sta 

Naravoslovje in tehnika, ki se izvaja v 4. in 5. razredu po tri ure na teden in predmet 

Tehnika in tehnologija, ki se izvaja v 6., 7. in 8. razredu, v 6. razredu dve uri tedensko, v 

7. in 8. pa zgolj eno uro na teden. Tretjina ur pri predmetu Naravoslovje in tehnika je 

namenjeno tehniki, kar predstavlja 35 šolskih ur letno [21]. Predmet je usmerjen v razvoj 

in nadgradnjo temeljnega naravoslovnega in tehničnega znanja, spretnosti ter stališč, ki 

učencem omogočajo odgovorno vključevanje v družbo s tem, da pridobljeno znanje in 

spretnosti uporabijo v različnih situacijah in pri reševanju problemov [21]. Pri tem 

predmetu v četrtem razredu spoznajo tehnična področja, kot so: snovi (le del, ki se nanaša 

na električni tok in električno prevodnost snovi), sile in gibanja (le del, ki se nanaša na 

varnost v prometu), pojavi (le del o električnem krogu in modelih naprav), živa bitja (le 

del o drevesnih in grmovnih vrstah). V 5. razredu  spoznajo tehnično področje: sile in 

gibanja [21]. Tehnika je zajeta v obeh razredih tudi preko tehničnih in tehnoloških 

postopkov, saj tudi pri preverjanju naravoslovnih zakonitosti izdelajo konkretne izdelke 

[21]. V 4. razredu učenci spoznajo nekaj osnov s področja elektronike, kot so električni 

tok, električna prevodnost snovi in električni krog. V 5. razredu se ne srečajo s tem 

področjem. V 6. razredu pri predmetu Tehnika in tehnologija ni vsebine, ki bi se 

navezovala na elektroniko, 7. razredu pa je te kar nekaj: električni krog in viri, električni 

porabniki, gonila in vezja z več stikali [12]. V 8. razredu se področja elektronike le bežno 

dotaknejo, spoznajo, kaj so to vhodne in izhodne funkcije računalnika in kakšen je njihov 

namen [12]. V didaktičnih priporočilih je predlog, da učenci posamezni sklop usvojijo v 

sklopu projektov oziroma projektnih nalog [12].  
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2.1.2. TEHNIŠKI DNEVI 
 

Tehniški dnevi se izvajajo v vseh devetih razredih osnovne šole. Tehniški dnevi spadajo 

med dneve dejavnosti in so s tem obvezni del nacionalnega kurikuluma. V prvi triadi se 

izvedejo trije tehniški dnevi letno, v višjih razredih pa štirje [20]. Tehniški dan obsega pet 

šolskih ur. Načrtovanje in organizacija konkretnih dejavnosti je odvisno od vsake šole 

posebej. Težišče načrtovanja je v okviru šolskega strokovnega aktiva. Vsebinski sklopi 

za šolo niso obvezujoči, se pa v dokumentu nahaja nekaj predlogov. Navedeni so splošni 

cilji, ki naj bi jih učenci tekom izvedbe dosegli: 

- Učenke in učenci opazijo tehnični problem v svojem okolju, ga raziščejo, zanj oblikujejo 

rešitev in jo preverijo. 

- Razvijajo pozitiven odnos do tehničnih dosežkov, raziskujejo njihov izvor in zgradbo, 

skupaj s sošolkami in sošolci zbirajo podatke o tehničnih zbirkah, primerjajo svoje 

ugotovitve s podatki iz strokovne literature. 

- Ob oblikovanju razstav izmenjujejo izkušnje in ideje, skušajo izboljšati obstoječe 

tehnične rešitve ter uporabljajo nove informacijske tehnologije [22]. 

Ugotovimo lahko, da je vsebina tehniškega dne odvisna od šole, od njenega strokovnega 

aktiva. Torej bi se lahko v okviru tehniških dni izvajale vsebine s področja elektronike. V 

okviru kvantitativne raziskave za magistrsko nalogo smo v šolskem letu 2017/18, na 

osnovnih šolah v Ljubljani izvajali tehniške dni z vsebino elektronike. Raziskava se 

nahaja v poglavju 5.1, zajema učno gradivo z didaktičnimi priporočili, ki smo ga izvedli, 

in instrumente, ki smo jih uporabili za pridobitev informacij o odnosu in znanju učencev 

o področju elektronike. Učencem je bila izvedba zanimiva. Za izvedbo je priporočeno, da 

poteka v obliki projektnega dela, saj tako učenci razvijajo elemente raziskovalnega učenja 

od načrtovanja nalog, zbiranja podatkov do oblikovanja ugotovitev in predstavitve 

rezultatov [22]. Pri naši izvedbi smo želeli učence čim več naučiti, zato je izvedba 

potekala v obliki delovne naloge, na koncu v projektnem delu pa je potekala v obliki 

projektnega dela. 

 

2.1.3. IZBIRNI PREDMETI 
 

Zakon o osnovni šoli določa, da se mora poleg obveznih predmetov, v 7., 8. in 9. razredu 

izvajati tudi pouk izbirnih predmetov družboslovno-humanističnega in naravoslovno-

tehničnega sklopa. Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz 

posameznega sklopa. Učenec izbere tri predmete, kjer sta največ dva iz posameznega 

sklopa. Učenci lahko izberejo tudi le dva predmeta, ki pa morata biti iz različnih sklopov 

[23]. Izbirni predmet, ki ga učenec izbere,  postane zanj obvezen in je tudi ocenjen. Za 

vse izbirne predmete so napisani učni načrti, katere predmete pa bo posamezna šola 

ponudila, je odvisno od vsake šole same oziroma od njenega strokovnega aktiva. 

S področja tehnike obstaja osem izbirnih predmetov, to so: Elektronika z robotiko, 

Robotika v tehniki, Elektrotehnika, Risanje v geometriji in tehniki, Obdelava gradiv: les, 

Obdelava gradiv: kovine, Obdelava gradiv: umetne snovi in Projekti iz fizike in tehnike. 

S področja elektronike obstajajo trije izbirni predmeti: Elektronika z robotiko, Robotika 

v tehniki in Elektrotehnika, saj se elektrotehnika, ki se ukvarja s preoblikovanjem in 

prenosom informacij, imenuje elektronika [2]. Žal se ti izbirni predmeti le redko izvajajo, 
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saj jih učitelji le redko ponudijo kot izbirni predmet. V šolskem letu 2014/15 se je izbirni 

predmet Elektronika z robotiko izvajal le na 34 šolah, Robotika v tehniki na 66 šolah, 

Elektrotehnika pa na 39 šolah izmed 521, v letu 2015/16 pa se je Elektronika z robotiko 

izvajala na 35 šolah, Robotika v tehniki na 61 šolah in Elektrotehnika na 31 šolah od vseh 

537 šol [13]. Vzrokov za to je lahko več, tudi neposodabljanje učnih načrtov in zastarelost 

glede programirljive elektronike, občutek nedovoljšne kompetentnosti učiteljev za 

izvedbo, pomankanje primernih zbirk z elektronskimi elementi in nekega učnega gradiva, 

ki bi bil učiteljem pri izvedbi teh izbirnih predmetov v pomoč itd.  

 

 Elektrotehnika 

Elektrotehnika je enoletni izbirni predmet, ki se lahko izvaja v 8. ali 9. razredu. V ospredju 

so proizvodnja, prenos in poraba električne energije. Učenci spoznajo možnosti 

pridobivanja električne energije s klasičnimi in alternativnimi viri in jih preizkusijo z 

modeli [24]. Vsebina, ki se nanaša na področje elektronike, je električni krog in učinki 

le-tega. Ostale vsebine so širšega obsega in so tipične za elektrotehniko. V 

specialnodidaktičnih priporočilih je predlog, da je pouk v čim večji meri organiziran z 

izvajanjem celovitejših projektov, ki jih izberemo tako, da dosežemo cilje, podane v 

učnem načrtu. Projekte je potrebno načrtovati tako, da imajo učenci možnost razvijanja 

ustvarjalnosti in da sami najdejo pot do rešitve. Razdelitev ur med posamezne sklope naj 

bo odvisna od interesa učencev. Projektno delo nam omogoča učinkovito diferenciacijo 

pouka. Cilj je, da učenci dosežejo tudi zahtevnejša znanja [24]. 

 

 Robotika v tehniki 

 

Robotika v tehniki je enoletni izbirni predmet, pri katerem je v ospredju konstruiranje 

modelov računalniško krmiljenih strojev in naprav s poudarkom na specifičnih 

značilnostih robotike [19]. Učenci spoznavajo in povezujejo vsebine različnih področij, 

prevladujejo pa geometrija, strojni elementi, elektronika, računalništvo in tehnologija 

[19]. Namen predmeta je, da se učenci seznanijo s temeljnimi načeli računalniško vodene 

proizvodnje in z mestom robotike v njej. Učenci spoznajo pomen in vlogo robotike v 

vsakdanjem okolju in proizvodnji ter njen vpliv na kakovost življenja in dela. Pri 

predmetu učenci pridobivajo osnovna spoznanja o elektroniki kot sta uporaba in 

poznavanje elektronskih elementov in elektronskih krmilj, ki so potrebna za računalniško 

vodenje. V specialnodidaktičnih priporočilih je zapisano, da naj elektronske elemente, ki 

niso del dodatnih vsebin, obravnavamo projektno. Njihove lastnosti in uporabo izpeljemo 

iz praktičnih potreb, torej jih spoznamo ob reševanju določenega problema [19].  

Prevladujoča oblika dela je praktično delo, učenci sestavijo robota, krmilje, nato ga 

sprogramirajo in preizkusijo. Pri delu si lahko pomagajo z uporabo ustreznih didaktičnih 

sestavljank. 

 

 Elektronika z robotiko 

Namen izbirnega predmeta Elektronika z robotiko je ustvariti zanimanje za nadaljnje 

izobraževanje v tej smeri, zato se vnaprej odreka sistematičnemu raziskovanju obeh 

področij, ki sta preobširni, da bi bilo raziskovanje na tej stopnji nesmiselno. Učenje naj 

bi potekalo čimbolj aktivno in motivirano. Na začetku zastavimo nalogo, ki jo pogosto 

srečamo in jo lahko rešimo le s pomočjo uporabe elektronike. To tudi realiziramo. Cilj je 

spoznati elektronske elemente, senzorje, avtomatiko delovanja itd. Z robotiko se učenci 
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spoznajo šele na koncu. Robotika najbrž pomeni nalogo spoznati in sestaviti stroje, ki bi 

nadomestili človeka [25]. V didaktičnih priporočilih je zapisano, da je težišče dela na 

eksperimentalnem delu, kjer sestavljamo elemente v sistem in opazujemo njihovo 

delovanje. Po opravljenih poskusih naj bi učenci poročali o rezultatih in o morebitnih 

pomanjkljivostih. Spodbujati je potrebno kreativnost in kritično presojo [25]. V poglavju 

5.2  se lahko pri opisanem učnem gradivu  opazi vključitev zgoraj naštetih didaktičnih 

priporočil. Eden od namenov naše izvedbe delavnic elektronike je bil ustvariti zanimanje 

za nadaljnje izobraževanje v tej smeri in čim bolj motivacijsko predstaviti področje 

elektronike. Opazna je tudi podobnosti v sami izvedbi, saj smo učencem podali dejavnost 

(nalogo), ki jo rešijo samostojno v paru. Pri izvajanju delavnic učenci pridobijo izkušnjo 

in z evalvacijo le-te tudi novo znanje (model izkustvenega učenja). Večinski del 

aktivnosti je na učencih in ne na učitelju, ta le ustvari okolje, ki učencem omogoča 

uspešno delo in učenje. 

 

2.1.4. INTERESNE DEJAVNOSTI 
 

Interesne dejavnosti sodijo v razširjeni program osnovnošolskega izobraževanja. 

Omogočajo odkrivanje in razvijanje učenčevih interesov in jih uvajajo v življenje. Učenci 

se v te dejavnosti vključujejo prostovoljno. Za posamezni razred sta za izvajanje 

interesnih dejavnosti v predmetniku določeni dve uri tedensko, lahko se izvaja tudi več 

ur tedensko, vendar te ure financira občina sama in ne obremenjuje državnih sredstev, saj 

je tako izvajanje opredeljeno kot nadstandardno izvajanje učnega procesa. Šola s pomočjo 

mentorjev pomaga pri izboru in oblikovanju interesnih dejavnosti, jih strokovno izvaja in 

evalvira delo ter zagotovi delovanje v prijetnem in sproščenem okolju [26]. Vsaka šola 

program interesnih dejavnosti načrtuje na svoj način, ki je odvisen od šolskih in 

zunajšolskih dejavnikov. Program in vsebine sooblikujejo učitelji in učenci na osnovi 

izhodišč ter ga udejanjajo s sodobnimi metodami in oblikami dela. Interesne dejavnosti 

nimajo predpisanih učnih načrtov. Učencev pri interesnih dejavnostih učitelji v šoli ne 

ocenjujejo, dejavnosti niso evidentirane v nobeni dokumentaciji, ki beleži ali sporoča 

učenčev napredek [26]. V okviru dejavnosti lahko učenci poglabljajo in nadgrajujejo 

vsebine šolskega kurikuluma in spoznajo vsebine, ki niso predpisane oziroma predlagane. 

Pri didaktičnih priporočilih predlagajo, da se pri izvajanju dejavnosti uporabljajo sodobne 

metode in oblike dela, seveda primerne razvojni stopnji udeleženih učencev. Ob koncu 

izvedbe dejavnosti mora učitelj pripraviti končno evalvacijo svoje izvedbe [26]. V kolikor 

je učitelj, ki bi bil pripravljen izvajati interesno dejavnost s področja elektronike, dovolj 

strokovno usposobljen in bi se bili učenci pripravljeni prijaviti na dejavnost ter bi šola 

imela pogoje za izvedbo, bi se taka interesna dejavnost lahko izvajala.  

 

2.2. POUČEVANJE VSEBIN ELEKTRONIKE V OKVIRU 

SEKUNDARNEGA IN TERCIARNEGA IZOBRAŽEVANJA 
 

Srednješolsko izobraževanje spada pod sekundarno izobraževanje in se deli na splošno 

ter poklicno in srednje strokovno in tehniško izobraževanje [27]. V izobraževanje za 

pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe se lahko vključi, kdor je 

uspešno zaključil osnovno šolo ali nižje poklicno izobraževanje. V poklicno-tehniško 

izobraževanje za pridobitev srednje strokovne izobrazbe se lahko vključi, kdor je pridobil 
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srednjo poklicno izobrazbo in izpolnjuje druge pogoje. V poklicnem in strokovnem 

izobraževanju imamo tudi praktično izobraževanje, v šoli se izvaja praktični pouk, 

praktično usposabljanje pa pri delodajalcu [28]. V Sloveniji imamo več kot sto srednjih 

šol. Na nekaterih srednjih šolah se izvajajo programi, povezani s področjem elektronike, 

to so elektrikar [29], elektrotehnik [30] in elektrotehnik (pti) [31]. Program za elektrikarja 

je ponujen na 24 srednjih šolah, program za elektrotehnika na 25 šolah in za 

elektrotehnika (pti) na 23 šolah. Srednje šole nimajo učnih načrtov, ki bi se jih morale 

držati, vendar imajo kataloge znanj. Izbiro kataloga znanja določa predmetnik 

izobraževalnega programa. Katalog znanj ima podobno funkcijo kot v osnovni šoli učni 

načrt. V njem so znanja, ki jih morajo dijaki doseči (usmerjevalni cilji), število ur, ki jih 

naj bi v okviru posameznega predmeta opravili, operativni cilji in didaktična priporočila 

[32]. 

Pod terciarno izobraževanje sodijo različne študijske poti, to so: 

 dveletni višješolski strokovni izobraževalni programi, 

 triletni visokošolski strokovni študijski programi, 

 štiri- do šestletni univerzitetni programi in 

 tri vrste podiplomskih študijskih programov. 

Višje strokovno izobraževanje in visoko šolstvo dopolnjuje ponudbo v terciarnem 

izobraževanju, postalo je njegov nepogrešljivi del. Višješolski študijski programi se 

oblikujejo po evropskih načelih o kratkih programih v visokošolskem izobraževanju in v 

skladu z izhodišči, ki jih v soglasju z ministrstvom sprejme Strokovni svet Republike 

Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje. Višješolski študijski program ima 

splošni in posebni del. Med posebni del sodijo predmetnik, katalog znanja in znanje, ki 

ga morajo imeti izvajalci posameznih predmetov. Tudi na visokošolskih programih je 

obvezni del izobraževanja praktično usposabljanje [33]. Eden izmed obstoječih 

programov je Elektronika, ki se izvaja na dveh višjih strokovnih šolah v Sloveniji. To je 

tudi edini program, ki je povezan s področjem elektronike. V okviru univerzitetnega 

izobraževanja imamo več kot 500 možnih programov. Od vseh programov je en tak, ki 

se navezuje na področje elektronika, to je program Elektrotehnika. Na Fakulteti za 

elektrotehniko Univerze v Ljubljani  poleg rednega študijskega procesa organizirajo tudi 

obštudijske dejavnosti, katerih namen je spodbujanje kreativnosti in inovativnosti, razvoj 

kompetenc in veščin s področij, ki niso neposredno del študijskega programa. Izvajajo 

tudi strokovne delavnice elektronike, programiranja, izdelovanja elektronskih vezij itd. 

[34]. Tudi v nekaterih drugih študijskih programih se študenti lahko izobražujejo na 

področju elektronike, eden izmed njih je program Dvopredmetni učitelj matematika-

tehnika. Obstajajo tudi drugi načini za izobraževanje na področju elektronike, vendar so 

ti v večini v okviru neformalnega izobraževanja.  

 

2.3. POUČEVANJE ELEKTRONIKE V SKLOPU NEFORMALNEGA 

IZOBRAŽEVANJA 
 

Neformalno izobraževanje oziroma učenje je pomembna oblika izobraževanja predvsem 

za odraslo populacijo, saj je osredotočena na učečo se osebo ter na znanja, ki jih lahko 

oseba pridobi iz izkušenj. Neformalno izobraževanje zajema različne oblike, in sicer 

seminarje, tečaje, predavanja, delavnice, organizirano samostojno učenje itd. [35]. V 

Sloveniji imamo seminarje in predavanja, ki so primerni predvsem za odrasle. To so 

programi, na spletu imenovani tudi online programi, navadno potekajo v angleškem 
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jeziku [36], [37]. Izvajajo se tudi tečaji, primerni za učitelje predmeta Tehnika in 

tehnologija [38]. Seveda pa o elektroniki obstaja kar nekaj knjig, priročnikov in gradiv v 

slovenskem jeziku. V svojem delu Elektronika v domači delavnici 2, je Boehm zapisal, 

da je imel zaradi velikega zanimanja tudi nekaj osebnih predstavitev svojega dela. Na teh 

predstavitvah je bil presenečen nad zanimanjem mladih, ki so kmalu za tem iskali prvo 

zaposlitev [3]. Tudi nekatere organizacije organizirajo neformalno izobraževanje na 

področju elektronike. 

 Fakulteta za elektrotehniko organizira razne obštudijske dejavnosti, kot so 

strokovne delavnice elektronike, programiranja, odprte kode, delavnice izdelave 

elektronskih vezij, spletnih strani in interdisciplinarni strokovni študentski 

projekti [34]. 

 Organizaciji ZOTKS in DRTI organizirata počitniške delavnice elektronike in 

Poletno šolo elektronike in robotike [39]. 
 

2.3.1. POLETNA ŠOLA ELEKTRONIKE IN ROBOTIKE 

Leta 2008 je bila prvič izvedena Poletna šola Robotike, ki se je zaradi velikega zanimanja 

in dobrih rezultatov leta 2010 preimenovala v Poletno šolo elektronike in robotike ter 

razširila svoj program. Namesto delavnic robotike so na poletni šoli pričeli izvajati 

delavnice robotike, elektronike in elektronike z robotiko. Delavnice robotike so 

namenjene spoznavanju računalniškega programiranja robotov in sestavljanju modelov, 

pri delavnicah elektronike se na izkustven način predstavijo elektronske komponente 

preko sestavljanja vezij, delavnice elektronike z robotiko pa so namenjene udeležencem, 

ki že imajo izkušnje na obeh omenjenih področjih. Delavnice elektronike in robotike 

potekajo na osnovni ravni, delavnice elektronike z robotiko pa na raziskovalni. Poletno 

šolo organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) v sodelovanju z Društvom 

za razvoj tehniškega izobraževanja (DRTI). Namen izvajanja poletne šole je približati 

integrirane tehniške vsebine, kot sta robotika in elektronika, učencem zadnje triade 

osnovne šole in srednješolcem, ki jih to področje veseli in jih motivirati za nadaljnje 

šolanje v tej smeri [40]. Program poteka v obliki tabora z delavnicami. Izvaja se sedem 

dni. Delavnice potekajo vsak dan po 6–8 šolskih ur, z izjemo zadnjega dneva, ki je 

namenjen  predstavitvi projektov staršem. Okoli 25 šolskih ur je namenjeno vodenemu 

delu, ki ne temelji na uvodni razlagi s primeri v nadaljevanju, ampak udeleženci 

analizirajo vnaprej pripravljene primere, jih dopolnjujejo, preoblikujejo, nadgrajujejo. 

Spoznavanje tako robotike kot elektronike poteka izkustveno, ciljno naravnano in ima vse 

komponente konstruktivističnega modela učenja [40]. Preostali del izvedbe je naravnan 

projektno, udeleženci v parih izdelajo svoje elektronske naprave ali robote po lastni izbiri. 

Učni proces poletne šole vključuje tudi zahtevnejše miselne procese, ki so opredeljeni v 

Bloomovi taksonomiji [41]. Večina tem se začne z opazovanjem in preizkušanjem 

samega delovanja vezja, preko česar učenci ugotovijo vzroke, posledice in zakonitosti. 

Miselni analizi nato sledi sinteza, v kateri učenci uporabijo obstoječe znanje v novi 

situaciji, kar je ključno za uporabnost znanja v smislu trajnostnega razvoja. Zaključek 

projekta poudari vrednotenje dosežkov udeležencev, ki pa je prisotno že v stopnji 

načrtovanja projekta. Ob zaključku poletne šole udeleženci staršem predstavijo svoje 

projekte [40]. 

Poletna šola poteka vsako leto od leta 2008 dalje, zadnji teden v juniju. Zadnji dve leti pri 

delavnicah elektronike sodelujem tudi sama, leta 2017 kot pomočnica in letos kot vodja 

izvajanja dotične delavnice. Izvedba delavnic temelji na modelu izkustvenega učenja in 
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je uporabljena pri raziskavi za to magistrsko delo. Več o sami izvedbi in rezultatih je v 

poglavju 5.2. 

 

2.4. TEKMOVANJA 
 

Ugotovili smo, da obstaja kar nekaj možnosti za izobraževanje na področju elektronike, 

vendar je v ta proces vključeno sorazmerno malo populacije. Prav tako se učenci lahko 

vključujejo v razna tekmovanja s področja elektronike, vendar teh ni veliko oziroma se le 

del tekmovanja navezuje na elektroniko. Udeležencev teh tekmovanj je malo. 

 

2.4.1. TEKMOVANJA NA DRŽAVNI RAVNI 

 

Večino tekmovanj, povezanih s področjem tehnike, organizira Zveza za tehnično kulturo 

Slovenije (ZOTKS). Tekmovanja se organizirajo tako za osnovnošolce kot srednješolce, 

vendar so ločena. Tekmovanja posebej za elektroniko ni, je pa tekmovanje na področju 

elektronike zajeto na regijskem in državnem tekmovanju, kot eno izmed mnogih. To 

tekmovanje se imenuje Regijsko/Državno tekmovanje v konstruktorstvu in tehnologijah 

obdelave [42]. Na tekmovanje elektronike se prijavlja zelo malo učencev (v povprečju 

pet učencev) in še ti so navadno učenci istih učiteljev Tehnike in tehnologije. Tudi v 

okviru tekmovanja Mladi raziskovalci Slovenije je zajeto področje elektronike. Že 

devetnajst let Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) Univerze 

v Mariboru organizira državno tekmovanje v robotiki za osnovnošolce, srednješolce in 

študente [43]. Namen organizacije državnih tekmovanj je popularizacija robotike, 

mehatronike, avtomatike in na splošno tehnike ter spodbujanje inovativnosti in 

tekmovalnosti med mladimi. Skupine sodelujočih so ločene glede na starost. Leta 2017 

so na tekmovanju RoboCupJunior sodelovali tudi učenci iz Hrvaške, Avstrije in Slovaške. 

V osemnajstih letih, do vključno leta 2017, se je na tekmovanjih po Sloveniji zvrstilo več 

tisoč osnovnošolcev, okrog 1000 srednješolcev in okrog 100 študentov. Tekmovalci 

srednjih šol prihajajo večinoma iz srednjih strokovnih šol s programi Mehatronika, 

Elektrotehnika, Računalništvo. Vse več pa je tudi dijakov iz tehniških in splošnih 

gimnazij [43]. To tekmovanje ni neposredno povezano s področjem elektronike, vendar 

je elektronika zajeta kot sestavni del robotike, saj morajo učenci, če želijo sprogramirati 

neko delovanje robota, prej sestaviti temu primerno elektronsko vezje in poznati funkcije 

elektronskih elementov. Tekmovanje se izvaja tudi na mednarodni ravni. V Šolskem 

centru Krško-Sevnica je v letu 2018 potekalo državno tekmovanje s področja 

računalništva in elektrotehnike. Tekmovalne teme so bile: tehnik računalništva, 

računalnikar, elektrotehnik, elektrikar [44]. Na Fakulteti za elektrotehniko pa poleg 

obštudijskih dejavnosti, kot so med drugim delavnice elektronike in izdelava elektronskih 

vezij, organizirajo tudi različna tekmovanja [34]. 
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2.4.2. MEDNARODNA TEKMOVANJA 
 

Obstaja kar nekaj mednarodnih tekmovanj s področja elektronike. Večina tekmovanj je 

namenjena učencem sekundarnega in terciarnega izobraževanja. V nadaljevanju bomo 

spoznali tri, v katerih redno sodelujejo tudi učenci iz Slovenije. Eno izmed tekmovanj s 

področja elektronike ima mednarodno veljavnost. Organizirata jo Fakulteta za 

elektrotehniko Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Laboratorijem za fotovoltaiko in 

optoelektroniko [45]. Glavna tema delavnic je elektromagnetna združljivost (EMC), ki je 

za vsakega razvijalca strojne in tudi programske opreme novega produkta pomemben 

izziv, s katerim se je potrebno spopasti v vseh fazah razvoja, od prve ideje do končnega 

preizkušanja izdelka. V okviru delavnic se izvede tudi tekmovanje, kjer  naloga zahteva, 

da tekmovalec sam prevzame celotno nalogo in jo izvede s čim manj podpore. Poseben 

poudarek naloge je na:  

 izbiri ustreznih elektronskih gradnikov in izračunu njihove vrednosti; 

 analizi vezja in dopolnitvi osnovne sheme z vsemi potrebnimi gradniki; 

 načrtovanju tiskanega vezja na osnovi zahtev; 

 naročilu materiala in izdelavi tiskanega vezja; 

 preizkušanju vezja in izvedbi izboljšav. 

V gradivu je podrobno opisan tudi načrtovalski izziv s predstavljenimi zahtevami in 

opisanimi kriteriji ocenjevanja. Tekmovalci z najboljšimi rezultati so nagrajeni s stani 

sponzorjev teh delavnic in tekmovanj [45]. 

Eno izmed zanimivih tekmovanj je tekmovanje v odpiranju fizikalnih sefov, VIDEL, 

PREMISLIL, ODKLENIL! [46]. V dokumentu so tudi nasveti ter določila zasnove in 

izdelave sefa. Nasveti, smernice in priporočila za izdelavo sefa se nanašajo na področje 

elektronike: 

 priporočamo čim enostavnejša vezja; 

 vsa vezja naj bodo enostavno dostopna in čim enostavnejše zamenljiva; 

 na tekmovanju naj imajo skupine poleg vezij, ki so nameščena v sefu, pripravljene 

tudi delujoče duplikate vezij. 

V nadaljevanju je še šest smernic [46]. Tekmovanje se izvaja v srednjih šolah v treh delih. 

Sprva imamo šolsko tekmovanje, ki ga organizira vsaka šola individualno. Šolski aktiv 

profesorjev fizike določi, katera skupina bo s svojim izdelkom predstavljala srednjo šolo. 

Skupina se nato s skupinami ostalih šol pomeri na državnem tekmovanju, kjer je končna 

ocena sestavljena iz petih sklopov:  

 vsaka skupina ima na tekmovanju priložnost odpreti najmanj enega od sefov 

drugih skupin.  

 za posamezno odpiranje imajo časa 10 minut; 

 po vsakem odpiranju imajo skupine največ pet minut časa, da sefe vrnejo v 

prvotno stanje; 

 sledijo zagovori sefov; 

 za vse pritožbe je pristojna strokovna komisija [46]. 

Prvouvrščeno skupino na državnem tekmovanju Hiša eksperimentov prijavi na 

mednarodno tekmovanje v Izraelu.  

SOELA pa je tekmovanje solarnih avtomobilov v Sisku [47]. To tekmovanje organizirajo 

v okviru tehniške šole Sisek, ki jo obiskuje približno 500 učencev petih različnih 
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programov. Ti programi so: Strojnik, Tehnik za električne stroje z računalništvom, 

Elektronik, Tehnik računalništva in Ekološki tehnik. Sam projekt in tekmovanja 

financirajo s sredstvi Evropske unije iz IPA 4 programa Razvoj človeških virov. Projekt 

SOELA je zelo specifičen, edinstven in inovativen. Z realizacijo projekta Solarni 

avtomobil  želijo povečati usposobljenost učiteljev in študentov tehniških in poklicnih 

šol. Predvsem gre za dvig kakovosti strokovne prakse, temeljev obstoječe in proizvodnje 

v hrvaškem gospodarstvu [47]. V okviru projekta organizirajo tudi mednarodna 

tekmovanja. Na šestem mednarodnem tekmovanju so bile prisotne skupine iz Hrvaške, 

Slovenije in Bosne in Hercegovine. Skupino iz Slovenije sta sestavljala dijaka Srednje 

poklicne in strokovne šole Krško z dvema mentorjema. Leta 2016 in 2017 je skupina iz 

Slovenije zmagala na tekmovanju, leta 2018 pa so dosegli drugi najboljši čas. 

Tekmovanja se bodo udeležili tudi v prihodnjem letu [48]. 
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3. ODPRTOKODNO PROGRAMIRLJIVO 

ELEKTRONSKO OKOLJE ARDUINO  
 

Področje elektronike se stalno razvija in spreminja. Poleg ožičene elektronike se vedno 

bolj uveljavlja programirljiva elektronika, saj nam lahko olajša delo, prihrani gradnike in 

čas, omogoča prilagodljivost in kasnejše izboljšave. Iz tega razloga moramo 

programirljivo elektroniko na primeren način vključevati v celovitejše poučevanje 

elektronike. Prav tako je pomembno, da so vsebine, ki jih poučujemo, aktualne in v 

koraku s časom, torej da se učenci spoznajo tudi s programirljivo elektroniko in da se 

naučijo oceniti, kdaj se je smiselno poslužiti ožičene in kdaj programirljive elektronike. 

Tako lahko v učni proces elektronike v primernih situacijah vključujemo tudi 

programirljivo elektroniko, v katero spadajo na primer Arduino krmilniki. Arduino je 

odprtokodno programirljivo elektronsko okolje, ki ga sestavljata niz Arduino krmilnikov 

in odprtokodno programsko okolje Arduino IDE. Odprtokodno okolje Arduino je eno 

izmed okolij, ki nam omogoča programirljivost in je prosto dostopno. Pri izvedbi učnih 

gradiv smo vključili in uporabili tako Arduino krmilnike kot programsko okolje Arduino 

IDE, kjer je IDE kratica za Integrated Development Environment, kar po slovensko 

pomeni integrirano programsko razvojno okolje. 

 

3.1 ARDUINO KRMILNIKI 
 

Mikrokrmilnik je integrirano vezje, ki vsebuje skoraj vse sestavne dele računalnika na 

enem samem čipu. Arduino krmilniki so elektronska vezja, katerih ključni sestavni del je 

mikrokrmilnik, v večini iz družine AVR, ki jih je razvilo podjetje Atmel. Arduino okolje 

ima več različnih Arduino krmilnikov. Najpogostejše so Arduino Mikro, Arduino Nano, 

Arduino Uno in Arduino Mega. Razlikujejo se glede na velikost, mikrokrmilnik, število 

priključkov, zmogljivosti itd. Vezje Arduino Mikro je najmanjše in ima najmanj 

priključkov, Arduino Mega pa je največje. V magistrski nalogi smo pri izvedbi učnega 

gradiva na delavnicah elektronike uporabili elektronsko vezje Arduino Nano. Za naše 

potrebe je to vezje popolnoma zadostovalo. Je tudi priročno, saj ga lahko vstavimo v 

testno ploščico in ga enostavno vključimo v ožičeno elektroniko. 

Elektronska vezja imajo priključke, z enimi lahko krmilimo/odčitavamo digitalna stanja, 

na drugih pa poleg tega tudi odčitavamo analogna stanja. Na primeru Arduino Nano 

krmilnika si bomo pogledali njegovo zgradbo in funkcijo njegovih priključkov. Na sliki 

3.1 lahko vidimo, da ima Arduino Nano tako priključke, ki so namenjeni digitalnim 

funkcijam, analognim funkcijam, napajalnim napetostnim potencialom (GND, 5 V, VIN, 

3,3 V), in priključke s posebnimi funkcijami, kot je vnovični zagon (RST), ter priključke 

za komunikacijo. Arduino Nano je opremljen tudi z indikacijskimi LED diodami, ki 

signalizirajo napajalno napetost, UART komunikacijo in izhodno stanje priključka D13. 
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Slika 3.1: Arduino Nano [49]. 

Priključke na Arduino vezjih lahko razdelimo po njihovih funkcijah: digitalni izhod 

(omogočajo digitalno krmiljenje), digitalni vhod (omogočajo digitalno vzorčenje) in 

analogni vhod (omogoča analogno vzorčenje napetosti). Priključka, ki bi nam omogočal 

analogno krmiljenje, ni. Priključek, ki nam omogoča digitalno krmiljenje in vzorčenje, 

lahko v določenem trenutku uporabljamo samo za krmiljenje ali vzorčenje. Priključek ne 

more sočasno izvajati obeh nalog. Če priključek uporabljamo v funkciji digitalnega 

izhoda, lahko programsko določimo napetostni potencial na priključku. Napetostni 

potencial lahko določimo le v obliki visokega ali nizkega napetostnega stanja. Visoko 

napetostno stanje označimo z logično 1 in predstavlja napetostni potencial 5 V (lahko tudi 

manj, odvisno od mikrokrmilnika), nizko napetostno stanje pa označimo z logične 0 in 

predstavlja napetostni potencial 0 V. Takšen priključek ima takrat funkcijo izhodne enote 

glede na vezje Arduino. Kadar priključek uporabljamo kot digitalni vhod, takrat lahko 

programsko ugotovimo, ali je priključek priključen na višji (logična 1 – 5 V) ali nižji 

(logična 0 – 0 V) napetostni potencial.  V kolikor lahko nek priključek uporabljamo kot 

analogni vhod, to pomeni, da lahko ločimo med še več različnimi vrednostmi 

napetostnega potenciala in ne le med dvema, kot je to mogoče pri digitalnem vhodu. V 

našem primeru, ker uporabljamo Arduino Nano, lahko razlikujemo med 1024 različnimi 

stanji napetostnih potencialov v intervalnem območju med 0 in 5 V. Kakšno funkcijo naj 

priključek izvaja, določimo programsko.  Več o tem bomo spoznali v poglavju 3.2. Za 

boljšo predstavo, v katerih primerih moramo uporabiti katero od funkcij priključka, smo 

v preglednico 3.1 vpisali nekaj primerov. 

 

Preglednica 3.1: Uporaba priključkov krmilnikov Arduino. 

 Analogni signal Digitalni signal 

Vhodna 

funkcija 

Delilnik napetosti s fotouporom 

(Arduino prejme informacijo o 

osvetljenosti prostora) 

Električni krog s stikalom ali tipko 

(Arduino vzorči, kakšno je stanje 

stikala, je sklenjeno ali ne) 

Izhodna 

funkcija 

/To neposredno ni mogoče. Električni krog s svetlečo diodo 

(Arduino določa, kdaj naj sveti, ne 

sveti, kako hitro naj utripa itd.) 

 



17 
 

Pri vseh integriranih vezjih  in elektronskih vezjih Arduino je pomembno, da znamo šteti 

njihove priključke, saj jih le tako lahko ustrezno vključimo v ožičeno elektroniko. Pri 

elektronskih vezjih Arduino so priključki še dodatno označeni, pri ostalih 

mikrokrmilnikih in krmilnikih navadno temu ni tako, zaradi česar obstaja dogovorjen 

način štetja priključkov. Sprva moramo ugotoviti, kje je zgornji del in ga obrniti tako, da 

bo krmilnik postavljen navpično, z zgornjim delom zgoraj in vrhnjim delom, obrnjenim 

proti nam. Pri vezjih Arduino je navadno zgornji del ravno nasproti priključku za 

napajanje, pri mikrokrmilnikih pa je navadno ta del označen z na ohišju izdolbenin 

polkrogom ali krogom. Ko imamo pravilno postavljeno vezje ali mikrokrmilnik, lahko 

pričnemo s štetjem. V levem zgornjem kotu je priključek 1 pod njim 2 in tako do konca 

tega roba. S štetjem nadaljujemo s priključkom desno spodaj vse do vrha. Na sliki 3.2 je 

primer štetja priključkov na elektronskem vezju Arduino Nano. 

 

Slika 3.2: Arduino Nano in njegovi priključki. 

 

3.2 ODPRTOKODNO PROGRAMSKO OKOLJE ARDUINO IDE 
 

Arduino IDE je odprtokodno programsko okolje (program), ki uporablja C++ programski 

jezik, ki je eden izmed najširše uporabljenih. Programsko okolje Arduino IDE nam 

omogoča pisanje programskih stavkov ali programov, nalaganje programov na Arduino 

krmilnik (preko USB povezave). Prav tako nam omogoča tudi interakcijo in prikaz 

informacij preko serijske komunikacije z Arduino krmilnikom. Gre torej za dvosmerno 

komunikacijo med računalnikom in krmilnikom Arduino, na katerega je lahko 

priključeno tudi drugo elektronsko vezje (slika 3.3). 

 

 

Slika 3.3: Diagram sestave odprtokodnega programirljivega elektronskega okolja Arduino. 
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3.2.1 NAMESTITEV PROGRAMA IN NASTAVITVE 
 

Namestitev programskega okolja Arduino IDE oziroma programa Arduino IDE poteka 

podobno kot namestitve ostalih programov. S spleta 

(https://www.arduino.cc/en/Main/Software) se presname program na izbrani računalnik. 

Pomembno je le, da se izbere primeren program za operacijski sistem, npr. Windows 10. 

V kolikor je potrebna pomoč pri namestitvi, so na omenjeni spletni strani tudi navodila 

glede namestitve za vsak operacijski sistem posebej. Ko je program uspešno nameščen, 

se programsko okolje zažene, odpre se okno, ki ga prikazuje slika 3.4. Na njej so označeni 

in pojasnjeni posamezni gumbi in njihove naloge. 

 

Slika 3.4: Program Arduino IDE. 

Najprej nastavimo, kateri krmilnik Arduino bomo uporabljali in na kateri USB vhod ga 

bomo priključili. V našem primeru smo uporabljali Arduino Nano. Slednji je redek primer 

Arduina, ki ima lahko dva različna mikrokrmilnika ATmega328 in ATmega168. Kateri 

mikrokrmilnik je sestavni del krmilnika, je napisano na vrhnji strani ali pa je označeno s 

številko 328 ali 168. Predpostavimo, da imamo krmilnik Arduino Nano z 

mikrokrmilnikom ATmega328. To nastavimo v programu tako, da izberemo Tools  

Board  Arduino Nano, nato izberemo Processor  ATmega328 ter nastavimo, katero 

USB vodilo uporabljamo. Navadno jih program zazna kar sam (Arduino mora biti 

priključen v USB vodilo), v kolikor jih ne, izberemo Tools  Port  COMX (X - številka 

dodeljenih vrat na USB vodilu). Sedaj lahko pričnemo s pisanjem programskih stavkov 

oziroma programa. 
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3.2.2 PISANJE PROGRAMA 
 

V naših izvedbah gradiv smo uporabili programske stavke, ki jih bomo v tem poglavju  

opredelili. 

V vsakem programu moramo imeti vsaj dve funkciji: 

 void setup() {} : funkcija se izvede le enkrat in to na začetku izvajanja programa. 

V tej funkciji znotraj zavitih oklepajev navadno pišemo programske stavke za 

nastavitev priključkov, enot, objektov itd. 

 void loop() {} : izvajanje te funkcije se ponavlja znotraj globalne programske 

zanke, ki je uporabniku skrita zaradi večje preglednosti progama. Navadno 

znotraj zavitih oklepajev pišemo glavni del programa. 

Označba void pred funkcijo pomeni, da funkcija ne vrne nobene vrednosti in le izvede 

programske stavke, ki so zapisani v njej. Deklaracijo konstant, spremenljivk, objektov in 

funkcij pišemo zunaj funkcij setup in loop. Vsak programski stavek pišemo v svojo 

vrstico in ga zaključimo s podpičjem. Za primer si poglejmo nekaj programskih stavkov. 

V vrstici 3 imamo funkcijo setup(), kar je v vrstici 4, se bo izvedlo le enkrat in to na 

začetku izvajanja programa. V vrstici 7 imamo funkcijo loop(), kar je v vrsticah 8, 9 in 

10, se bo izvajalo neprestano. 

V vrstici 1 imamo zapisan 

programski stavek, s katerim 

ustvarimo  spremenljivko 

sensorValue in ji priredimo 

vrednost 0. Ker je programski 

stavek napisan zunaj katerekoli 

funkcije in je na najvišjem 

izvedbenem nivoju, lahko 

spremenljivko uporabimo v 

katerikoli funkciji.  

 

 

 

Program Arduino IDE vsebuje tudi zelo veliko primerov programov, s katerimi si lahko 

pomagamo v začetni fazi programiranja. V nadaljevanju so predstavljene ključne osnove 

programirljive elektronike v programu Arduino IDE, ki jih potrebujemo za razumevanje 

programov v obeh učnih gradivih. Pri naših izvedbah gradiv smo uporabili:  

 

OSNOVNI PROGRAMSKI STAVEK 

Programski stavek je samostojna programska enota, ki ima izvršitveno funkcijo. S 

programskimi stavki zapišemo naloge, ki jih procesor izvršuje. V kolikor programski 

stavek zapišemo znotraj funkcije, je lokalni in ga lahko uporabljamo le znotraj te funkcije. 

Uporaba izven nje ni dovoljena, program bi ob nalaganju javil napako. V kolikor 

programski stavek zapišemo izven funkcij, izven zavitih oklepajev, je globalni in ga lahko 

// Program 1 

1.  int sensorValue = 0; 
2. 

3.   void setup() { 

4.  Serial.begin (9600); 

5.  } 
6. 

7.  void loop() { 

8.  sensorValue = analogRead(A0); 

9.  Serial.println(sensorValue); 

10. delay(1000);           

11.  } 
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uporabljamo na kateremkoli mestu v programu [50]. Zaradi preglednosti pišemo vsak 

programski stavek v novo vrstico in ga končamo s podpičjem.  

 

Primeri programskih stavkov so:  
 

 If stavek v programskem jeziku zapišemo kot if (pogoj) programski stavek;. V tem 

primeru se bo programski stavek izvršil le, če bo pogoj v zaprtem oklepaju izpolnjen 

(Program 2, vrstica 1). V kolikor želimo, da se v primeru, ko je pogoj izpolnjen, izvrši 

več programskih stavkov, te zapišemo v zavite oklepaje. To izgleda tako: if 

(pogoj){zaporedje programskih stavkov, kjer vsakega od njih zaključimo s 

podpičjem;} (Program 2, vrstice 3–6). Enakost v tem primeru v programskem jeziku 

označimo z dvema enačajema ==. V kolikor uporabimo zgolj en enačaj, določimo 

vrednost, namesto da jo primerjamo [49].  

 

 

 

 

 

 

 

Pogojnemu programskemu stavku if lahko dodamo tudi možnost else, kamor zapišemo 

programske stavke, ki se izvršijo, ko pogoj ni izpolnjen. Takšne programske stavke 

zapišemo kot:  

if (pogoj) programski stavek, za katerega želimo, da se izvrši, v kolikor je pogoj izpolnjen;  

else programski stavek, za katerega želimo, da se izvrši, če pogoj ni izpolnjen; (Program 

3, vrstici 1 in 2).  

 

V kolikor želimo, da program 

izvrši več programskih stavkov, 

te zapišemo znotraj zavitih 

oklepajev (Program 3, vrstice 

4–11). 

 

  

// Program 2 

1.  if (napetost > 120) digitalWrite(LEDpin, HIGH);  

2. 

3. if (napetost > 120) { 

4. digitalWrite(LEDpin1, HIGH); 

5. digitalWrite(LEDpin2, HIGH); 

6. } 

// Program 3 

1. if (napetost > 120) digitalWrite(LEDpin, HIGH);  

2. else digitalWrite(LEDpin, LOW); 

3.  

4. if (napetost > 120) { 

5.       digitalWrite(LEDpin1, HIGH); 

6.      digialWrite(LEDpin2, LOW); 

7. } 

8. else { 

9.     digitalWrite(LEDpin1, LOW); 

10.   digitalWrite(LEDpin2, HIGH); 

11. } 
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 While zanka se izvaja neprestano in neomejeno-krat, vse dokler je pogoj znotraj 

zaprtih oklepajev izpolnjen oziroma resničen. Nekaj mora spremeniti vrednost v 

pogoju, v nasprotnem primeru se while zanka nikoli ne preneha izvajati. To lahko 

dosežemo z  naraščajočo spremenljivko ali elektronskim vezjem, ki ima element, ki 

se mu vrednost spreminja glede na razmere v okolju (npr. fotoupor, termistor) [51]. 

While zanko v programu zapišemo kot while (pogoj){ukazi, ki se izvršujejo, dokler 

je pogoj izpolnjen. Vsak ukaz moramo zaključiti s podpičjem;} (Program 4).  

 

 

 

Dokler je število manjše od 255, naj se povečuje za 

1. 

 

 

 

 

 

 

 For zanka omogoča ponavljanje programskih stavkov, ki so zapisani v zavitih 

oklepajih, dokler je pogoj v zaprtih oklepajih izpolnjen. V zaprtih oklepajih navadno 

uporabimo neko spremenljivko – števec, katerega vrednost pogosto uporabimo v 

samih ponavljajočih se programskih stavkih. For zanko zapišemo kot: for 

(programski stavek 1; pogoj; programski stavek 2){Programski stavki ;}. Pri for 

zanki program na začetku izvede programski stavek 1, nato vsakič znova preveri, ali 

je pogoj še izpolnjen. V kolikor je pogoj izpolnjen, se izvedejo programski stavek 2 

in programski stavki znotraj zavitih oklepajev. V kolikor pogoj ni izpolnjen, program 

preskoči del programa, zapisanega v tej zanki, in nadaljuje s programom, ki je zapisan 

pod zanko (Program 5) [50].  

                                                                                                 

Dokler je števec n manjši ali enak 

255, naj se merjene vrednosti s 

priključka A0 prištevajo in števec n 

naj se za povečuje za ena. 

 

 

 

 

 Deklaracija spremenljivk: spremenljivke so namenjene shranjevanju podatkov, 

katerih vrednost se lahko tekom izvajanja programa spremeni. Če želimo ustvariti 

neko spremenljivko, ki bo shranjevala celoštevilsko vrednost, to naredimo s 

programskim stavkom: int ime = željena vrednost (Program 6, vrstica 2).   

V program lahko vključujemo tudi konstante. Čeprav jih lahko ustvarimo s podobnimi 

programskimi stavki kot spremenljivke, je namen konstant precej drugačen. Le-te 

navadno uporabljamo zaradi preglednosti programa in dejansko ne zasedajo delovnega 

spomina. Ustvarimo jih s programskim stavkom const int ime = željena vrednost 

(Program 6, vrstica 1). 

// Program 4 

1. int stevilo = 0; 

2.    while (stevilo < 255) { 

3.    stevilo++; 

4.    } 

// Program 5 

1. int tempC = 0;  

2.    for (int n = 0; n <= 255; n++) { 

3.    tempC += analogRead(A0); 

4.    delay(10); 

5.    } 
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 V vrstici 1 je deklarirana konstanta kLED, s 

katero smo nadomestili številko 13 za vse 

programske stavke v nadaljevanju.  

V vrstici 2 je deklarirana spremenljivka, ki 

shranjuje številske vrednosti, vrednost 0. Tekom 

programa se lahko vrednost spremenljivke tudi 

spreminja. V vrstici 3 smo vrednost 

spremenljivke iz 0 spremenili na številsko 

vrednost, prebrano iz analognega priključka A0. 

 

 Definiranje vhodnih in izhodnih enot  

V kolikor želimo, da ima priključek funkcijo, moramo v razvojnem okolju Arduino s 

programskimi stavki določiti funkcijo priključkov: 

- vhodne enote oziroma vhoda; to v programu zapišemo kot 

pinMode(številka priključka, INPUT);. 

- izhodne enote oziroma izhoda; to zapišemo kot pinMode(številka 

priključka, OUTPUT);. 

V kolikor želimo pridobiti informacijo o napetostnem potencialu na priključku, to storimo 

s programskim stavkom digitalRead(ime priključka); za digitalno vzorčenje ali ukazom 

analogRead(ime priključka); za analogno vzorčenje napetostnega potenciala. 

Največkrat želimo z Arduino krmilnikom krmiliti delovanje nekega vezja. To lahko 

storimo preko izhodnih enot oziroma priključkov. Napetostni potencial priključka lahko 

krmilimo s programskim stavkom digitalWrite(ime priključka, HIGH ali LOW);. V tem 

primeru smo priključek uporabili kot digitalni izhod, saj imamo dve možni stanji.  

V vrstici 1 in 4 smo 

deklarirali spremenljivki. 

V vrstici 2 smo v 

spremenljivko 

buttonState shranili 

podatek iz digitalnega 

priključka 3. V vrstici 5 

smo v spremenljivko 

nUin0 shranili vrednost  

analognega priključka 0.  

 

V vrstici 6 imamo if stavek, v kolikor je pogoj znotraj zaprtih oklepajev izpolnjen, s 

programskim stavkom digitalWrite() določimo, da je napetost na priključku LEDpin 

visoka (enaka napajalni napetosti). 

 

Pozorni moramo biti, da uporabimo priključek, ki omogoča digitalno ali analogno 

odčitavanje napetostnih potencialov. V nasprotnem primeru vezje, kljub pravilno 

zapisanemu programu, ne more pravilno delovati. 

 

// Program 6 

1. const int kLED = 13; 

2. int stevilo = 0; 

3. stevilo = analogRead(A0); 

// Program 7 

1. int buttonState = 0; 

2. buttonState = digitalRead(3); 

3. 

4. int nUin0 = 0; 

5. nUin0 = analogRead(0); 

6.  if (nUin0 < buttonState) digitalWrite(LEDpin, HIGH);  
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 Objekt za serijsko komunikacijo – Serial … 

Krmilniki Arduino omogočajo tudi komunikacijo z računalnikom. Preko le-te lahko 

krmilnik pošilja podatke v obliki besedila, ki je za uporabnika lahko zelo priročna. To 

komunikacijo največkrat uporabimo za prikaz izmerjenih vrednosti ali za ugotavljanje 

morebitnih napak v delovanju krmilnika. Programsko okolje Arduino ima za ta namen 

pripravljeno posebno okno, na katerem lahko podatke opazujemo ali jih pošiljamo 

krmilniku. Prav tako imamo v ta namen že pripravljen programski objekt po imenu 

Serial, ki vključuje razne funkcije za ta namen.  

Komunikacijsko enoto v mikrokrmilniku omogočimo s programskim stavkom 

Serial.begin(9600); navadno v funkciji setup(). S številko 9600 smo nastavili hitrosti 

komunikacije, ki določa število bitov v eni sekundi.  Izpis podatkov izvršimo s 

programskim stavkom Serial.print(podatek);. Če želimo vrednost izpisati na točno 

določeno število decimalnih mest, npr. na dve decimalni mesti natančno, to storimo s 

programskim stavkom Serial.print(podatek, 2);.  Veliko bolj pregledno in priročno je, 

da se vsak podatek v oknu za prikaz pojavi v svoji vrstici. To lahko dosežemo z uporabo 

programskega stavka Serial.println(podatek);.  

V vrstici 1 nastavimo, da je prvotno stanje 

stikala označeno z 0; ko se to spremeni, bo 1.  

V vrstici 4 nastavimo, da naj bo hitrost 

komunikacije pri prenosu podatkov enaka 

9600 sprememb na sekundo. 

V vrstici 7 program od krmilnika prejme 

informacijo o stanju stikala na priključku 3. 

V vrstici 8 pričnemo z izpisovanjem v 

serijsko okno. V oknu se izpiše on, nato 

stikalo je v stanju: (vrstica 9) in vsakič v novo 

vrstico stanje stikala, kot ga preberemo v 

vrstici 7 (vrstica 10).  

 

 

  Zakasnitev izvajanja - delay() 

Že v osnovnih, preprostih programih se srečamo s programskim stavkom delay(t). Naloga 

tega programskega stavka je, da se del programa, ki je zapisan nad tem programskim 

stavkom, izvrši, program pa se nadaljuje šele po času t, ki ga določimo mi. Čas t, prvotno 

nastavljen v milisekundah. Če želimo čas v drugih enotah, npr. mikrosekundah, to 

nastavimo z drugim programskim stavkom  delayMicroseconds(t);. Poglejmo si uporabo 

programa stavka delay(t) na primeru (Program 9). To je tudi prvi program, s katerim so 

se srečali učenci na tehniških dneh in delavnicah elektronike. 

// Program 8 

1. int buttonState = 0; 
2.  

3. void setup() { 

4. Serial.begin(9600); 

5. }  

6. void loop () { 

7. buttonState = digitalRead(3); 

8. Serial.println( őn )̋; 

9. Serial.print( s̋tikalo je v stanju: )̋; 

10. Serial.println(buttonState); 

11. } 
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V vrstici 2 imamo 

deklariran priključek 2 

kot izhod, na katerem 

je električni krog s 

svetlečo diodo. 

Vrstica 6 določi, da naj 

bo na priključku 2 

visok napetostni 

potencial (svetleča 

dioda sveti). Vrstica 7 

določi, da naj se po 

200 ms program 

nadaljuje.  

 

Vrstica 8 nastavi na priključku 2 nizek napetostni potencial (svetleča dioda ne sveti), nato 

je vrstici 9 nastavljena nova zakasnitev izvajanja programa za  500 ms,  program se 

nadaljuje z vrstico 6, saj imamo zanko (svetleča dioda sveti). Svetleča dioda utripa zaradi 

različno nastavljenih parametrov v programskem stavku delay(t), svetleča dioda manj 

časa sveti kot ne sveti oziroma dlje časa ne sveti kot sveti. 

 

 Pisanje komentarjev 

V kolikor smo začetniki glede pisanja programov, so nam lahko v pomoč komentarji, ki 

so zapisani v obstoječih primerih programov. V komentarjih so navadno razloženi 

posamezni ukazi oziroma deli programa. V kolikor pišemo nov program, je prav tako 

smiselno, da si kaj zabeležimo. Tako bomo kasneje, ko bomo po dolgem času ponovno 

uporabili ta program, vedeli, kako deluje. Prav tako bodo komentarji v pomoč tistemu, ki 

se bo prvič srečal s tem programom. Komentiranje nam pride prav tudi v postopku iskanja 

napak, saj lahko s tem načinom označevanja onemogočimo izvajanje nekaterih 

programskih stavkov. Poznamo dva načina komentiranja: 

 enovrstičnega in 

 večvrstičnega. 

Enovrstični komentar uporabimo, ko želimo v eni vrstici programa nekaj zabeležiti. To 

storimo tako, da pred besedilo ali programski stavek zapišemo dve poševnici // (Program 

9, vrstica 4). Večvrstični komentar uporabimo, ko želimo zapisati komentar v več 

vrsticah. To storimo tako, da v prvi vrstici komentarja pred njim zapišemo /*, v naslednjih 

vrsticah zapišemo na začetku vrstic le *, v zadnji vrstici komentarja zapišemo na začetku 

vrstice *, na koncu pa */ . Ta način lahko uporabimo tudi v primeru, da želimo kot 

komentar zapisati zgolj eno vrstico. 

 

Odprtokodno programirljivo elektronsko okolje Arduino je v neki meri vključeno v 

Učnem gradivu 1 za izvedbo tehniškega dne (priloga 9.1) in Učnem gradivu 2 za izvedbo 

delavnic elektronike (priloga 9.2). Tam so tudi primeri programov, v katerih so 

uporabljeni zgornji ukazi, zanke, funkcije itd.  

 

// Program 9 

1. void setup() { 

2. pinMode(2, OUTPUT); 

3. } 

4. // void loop je zanka kjer se program ponavlja neštetokrat. 

5. void loop() {      

6.  digitalWrite(2, HIGH);    

7. delay(200);                      

8.  digitalWrite(2, LOW);    

9.  delay(500);             

10. } 
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4. IZKUSTVENO UČENJE 
 

Pri zgodnjem poučevanju in učenju, kjer povezujemo ožičeno in programirljivo 

elektroniko, je ključno, da izberemo smiseln učni pristop, metodo in model učenja in 

poučevanja. Elektronika je specifično področje, ki zahteva tudi abstraktno mišljenje 

(električne veličine, prenos podatkov itd.) in predstavljivost. Zato je pomembno, da 

abstraktne vsebine podkrepimo z veliko konkretnimi izkušnjami, ki nam omogočajo , da 

o njih sklepamo na podlagi opazovanja njihovih učinkov in delovanja.  Tudi pri uporabi 

elektronskih elementov je pomembno, da sprva preizkusimo njihovo delovanje in se 

spoznamo z njihovo funkcijo. Učenci, ki so tako postopali pri učenju elektronike v okviru 

učenja robotike, so pridobili največ znanja s področja elektronike. Prav tako tak način 

učenja predstavlja ključni korak v učnem modelu izkustvenega učenja po Davidu Kolbu 

[52]. Dobri rezultati pri učenju elektronike, ki jih daje model izkustvenega učenja, so 

vzrok, da smo izbrali ravno ta induktivni pristop. 

Izkustveno učenje se od tradicionalnega učenja zelo razlikuje, sodi med induktivne 

pristope k učenju in poučevanju in ne deduktivne kot tradicionalno učenje. Razlike so v 

odnosu med učenjem, delom, drugimi aktivnostmi in tvorbi znanja. Pri tradicionalnem 

učenju in poučevanju je poudarek na transmisiji, torej na procesu prenašanja objektivno 

ugotovljenih dejstev, podatkov, zakonitosti na učence v razmeroma nespremenjeni obliki 

[53]. Učitelj poda teoretična dejstva, ki se jih učenec nauči in si jih zapomni, na koncu 

včasih učenec znanje uporabi pri reševanju nalog. Izkustveno učenje pa se zavzema za 

transakcijsko in transformacijsko pojmovanje pouka, v njem se vsako spoznavanje 

preoblikuje v stiku z osebno izkušnjo učencev, vsako novo znanje je rezultat take 

rekonstrukcije. Pri tem je ključno, da izkušnjo tudi reflektiramo. Učno gradivo (priloga 

2) je zasnovano na modelu izkustvenega učenja po Davidu A. Kolbu. Velik vpliv na 

Davida Kolba so imeli Kurt Lewin, John Dewey in Jean Piaget [4]. V nadaljevanju so 

predstavljeni vsi štirje modeli izkustvenega učenja. 

 

4.1. MODEL IZKUSTVENEGA UČENJA PO KURTU LEWINU 
 

K. Lewin je bil utemeljitelj ameriške socialne psihologije [4]. Osredotočil se je na 

akcijsko učenje oziroma raziskovanje (angl.: action research) in tako imenovan 

laboratorijski trening (angl.: laboratory training). Obe metodi sodita med izkustveno 

učenje, saj se znanje tvori preko trenutne ˝here-and-now˝ izkušnje, tekom katere 

pridobimo informacije in izkušnjo na koncu reflektiramo. Dobljene informacije je potem 

potrebno analizirati, saj njeni sklepi nudijo povratno informacijo vpletenim v izkušnjo. 

To jim lahko koristi pri nadaljnjem obnašanju in odločanju pri podobnih izkušnjah 

oziroma dogodkih. K. Lewin je menil, da je ključno za pridobitev oziroma gradnjo znanja 

ravno takojšna izkušnja, saj predstavlja osnovo za opazovanje in refleksijo [4]. Na podlagi 

tega gradimo oziroma pridobimo znanje, ki ga lahko prenesemo in uporabimo kot vodilo 

pri novih izkušnjah. Tudi pri učenju abstraktnih pojmov je pomembno, da v to vključimo 

takojšnjo osebno izkušnjo. Ta nam omogoča učenje, daje obliko, življenjskost, 

oprijemljivost in subjektivni pomen pojmu. Prav tako zagotavlja, da ugotovitev oziroma 

pridobljene informacije delimo še s kom drugim (javnostjo) in tako takoj preverimo , ali 

sta naše razumevanje in ugotovitev pravilna. V kolikor dobimo povratno informacijo o 

naši refleksiji izkušnje, bomo gradili pravilno znanje oziroma prišli do pravilnih 

informacij in zaključkov. V kolikor bi bili naši sklepi napačni in nas na to ne bi nihče 
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opozoril, bi lahko pridobili napačno znanje. K. Lewin pravi, da je cilj izkustvenega učenja 

smiselno združiti abstraktno teorijo, življenjsko prakso in socialno akcijo. Učenje se po 

mnenju K. Lewina gradi tekom krožnega procesa (slika 4.1) [4]. 

 

 

Slika 4.1: Model izkustvenega učenja po Kurtu Lewinu. 

 

 

4.2. MODEL IZKUSTVENEGA UČENJA PO JOHNU DEWEYU 
 

John Dewey je bil znan ameriški filozof in pedagog. Napisal je delo Izkušnja in vzgoja 

(1938), središčno vlogo v procesu učenja pa je podelil ravno osebni izkušnji [53]. Dewey 

je imel nekaj težav z razumevanjem izkušnje, zato je pri svojem novem delu Izkušnja in 

značaj (Experience and Nature, 1988/1925) celo razmišljal, da bi spremenil naslov. 

Dewey je spoznal, da je večina izkušenj kulturno obarvanih s številnimi že predelanimi 

krogi njegovega modela učenja. Na izkušnjo vplivata naša kultura in zgodovina naših 

prednikov. Razmišljal je, da bi spremenil naslov v Kultura in vzgoja [54]. 

Model izkustvenega učenja po Deweyu je podoben modelu od Lewina. Sicer pa Dewey 

bolj podrobno opiše, kako se učenje gradi, kaj vse predstavlja povratno informacijo – to 

so tudi impulzi, čustva in motivacija posameznika. S tem damo akciji oziroma izkušnji 

večji pomen [4]. John Dewey poudarja, da je pomembno, da prekinemo oziroma zmotimo 

običajni potek izkušnje, saj jo le tako lahko reflektiramo in pridobimo znanje. Opazil je 

namreč, da izkušnjo reflektiramo zgolj takrat, ko imamo težak problem ali pa je izkušnja 

zelo neobičajna [54]. Učenje pojmuje kot dialektičen proces, v katerem se integrirajo 

izkušnje in pojmi, opazovanje in akcija. Impulz neposredne izkušnje predstavlja gibalo 

(abstraktnim) idejam, te ideje dajejo smer impulzom. Akcija posameznika naj ne sledi 

neposredno impulzom izkušnje, vmes mora poseči faza opazovanja in analize okoliščin 

ter povezava z znanjem, kaj se je dogajalo prej v podobnih okoliščinah [53]. Model 

izkustvenega učenja po Deweyu je na sliki 4.2, kjer je I -impulz, O - opazovanje, Z - 

znanje in P - presoja.  
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Slika 4.2: Model izkustvenega učenja po Johnu Deweyu [4]. 

Oblikovanje namena oziroma cilja izkušnje je zahteven proces. Sprva moramo podrobno 

opazovati okolje, ki nas obdaja (opazovanje), nato moramo uporabiti obstoječe znanje o 

podobnih izkušnjah v preteklosti (znanje), nato presoditi o tem, kar smo opazili, in 

priklicati znanje, da spoznamo, kaj nam to dvoje predstavlja in v čem je pomen izkušnje 

(presoja). Namen izkušnje se razlikuje od prvotnega impulza in interesa posameznika, saj 

se nato oblikuje v načrt. Namen se razvije iz primernega impulza [4].  

 

4.3. MODEL IZKUSTVENEGA UČENJA PO JEANU PIAGETU 
 

Jean Piaget je bil znan biolog, zdravnik in genetični epistemolog. Na intelektualni razvoj, 

kot J. Piaget imenuje proces učenja, gleda kot na proces stalne interakcije med 

obstoječimi miselnimi strukturami pri posamezniku in izkušnjami, ki jih dobi v okolju 

[53]. Piaget na intelektualni razvoj gleda kot na linearen proces, v smeri od konkretnega 

do abstraktno simboličnega mišljenja in od egocentričnega, aktivnega pogleda na 

življenje do pogleda na življenje z razmišljanjem in ponotranjanjem, torej z 

reflektiranjem. Tudi model izkustvenega učenja po Piagetu je v neki meri podoben 

modeloma prejšnjih dveh avtorjev. Piaget pravi, da je ključ za učenje ravno prava 

kombinacija procesa akomodacije konceptov ali shem in procesa asimilacije dogodkov 

in življenjskih izkušenj obstoječim konceptom in shemam [53]. 

Jean Piaget je definiral štiri različne stopnje kognitivnega razvoja, ki se pojavijo v 

življenjskem obdobju [4]. Vsaka stopnja predstavlja otrokovo razumevanje stvarnosti v 

posameznem obdobju, z vsako stopnjo pa so kognitivne sheme zahtevnejše. Prva stopnja 

je senzomotorična in nastopi do 2. leta starosti. Takrat se otrok tekom aktivnosti uči 

zaznavanja konkretnih stvari z občutenjem, dotikanjem, premikanjem, 

eksperimentiranjem, ki je že takrat ciljno usmerjeno. Velik vpliv na učenje otroka ima 

okolje, saj se uči preko asociacije dražljajev in odzivanja. Druga stopnja se imenuje 

predoperativna stopnja, ki poteka od 2. do 6. leta. Otrok je na tej stopnji že manj 

egocentričen, začenja razmišljati, ponotranja aktivnosti in jih preoblikuje v slike. Učenje 

je na tej stopnji vizualno preko ikonične reprezentacije in se zgodi tekom manipuliranja 

opazovanega (videnega) in slik. Tretja stopnja je stopnja konkretno logičnega mišljenja 

in se pojavi med 7. in 11. letom. V tej stopnji pride do intenzivnega razvoja na področju 

abstraktno simboličnega razumevanja. Učenec do tega pride preko konkretnih operacij. 

Zadnja stopnja je stopnja formalno logičnega mišljenja, ki jo dosežemo med 12 . in 15. 

letom. Tu  pride do premika od simboličnih procesov, oblikovanih tekom konkretne 

aktivnosti, k simboličnim procesom kot posledica logičnega razmišljanja. Otrok lahko 
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razmišlja tudi v deduktivni smeri, torej iz splošnih oziroma teoretičnih podatkov prenese 

znanje oziroma ga uporabi na konkretnih primerih [4]. Učenci, ki so sodelovali pri 

raziskavah, so bili torej na stopnji konkretno logičnega mišljenja, nekateri pa že na stopnji 

formalno logičnega mišljenja.  Model učenja in kognitivni razvoj po Piagetu je na sliki 

4.3.  

 

Slika 4.3: Model učenja in razvojne stopnje po Jeanu Piagetu [4]. 

 

4.4. MODEL IZKUSTVENEGA UČENJA PO DAVIDU A. KOLBU 
 

David Kolb je diplomiral na področju psihologije, filozofije in vere (Bachelor of Arts) in 

doktoriral iz socialne psihologije (Doctor of Social Psychology). Je pedagog in vzgojni 

teoretik, ki je bil zaposlen kot profesor na več univerzah. David Kolb je ustanovitelj 

organizacije Experience Based Learning System (EBLS), ki jo je ustanovil leta 1980. Gre 

za organizacijo, v okviru katere potekajo raziskave v povezavi z izkustvenim učenjem 

[54].  

Po Kolbu je izkustveno učenje proces, v katerem se ustvarja znanje s pretvorbo 

(transformacijo) posameznikove izkušnje, ob vzajemnem vplivanju (transakciji) 

osebnega in družbenega znanja. Družbeno znanje so nakopičena objektivirana spoznanja 

preteklih izkušenj človeštva, osebno znanje pa so nakopičene subjektivne življenjske 

izkušnje posameznika. Za izkustveno učenje je potrebna aktivna vpletenost posameznika 

v izkušnjo, hkrati pa razmišljanje (refleksija) o izkušnji [53]. Izkustveno učenje presega 

seštevalno pojmovanje učenja (učenje kot ''dodajanje'' znanj) kot tudi iz tega izhajajočo 

transmisijsko pojmovanje pouka (pouk kot proces prenašanja objektivno ugotovljenih 
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dejstev, podatkov, zakonitosti na učence v razmeroma nespremenjeni obliki). Izkustveno 

učenje se zavzema za transakcijsko in transformacijsko pojmovanje pouka, v katerem se 

vsako spoznavanje preoblikuje v stiku z osebno izkušnjo učencev in je vsako novo znanje 

rezultat take rekonstrukcije [53]. Kolb trdi, da je učenje najbolje oblikovano kot proces 

in ne kot končen produkt. To je tudi glavna razlika med tradicionalnim in izkustvenim 

učenjem. Pri izkustvenem učenju ideje in pojmi niso fiksni, nespremenljivi elementi naših 

misli, vendar se gradijo, oblikujejo ali preoblikujejo tekom izkušnje. Učenje je 

neprekinjen, nadaljujoč se proces, osnovan na izkušnji. Znanje neprestano izvira iz 

izkušnje, prav tako je naše znanje tekom izkušnje stalno na preizkušnji. Proces učenja 

zahteva razrešitev konfliktov med teoretičnim znanjem oziroma pojmi in življenjsko 

izkušnjo. Po Kolbu je učenje celosten proces prilagoditve okolju oziroma svetu. Učenje 

zajema funkcije celotnega organizma, kot so mišljenje, čustva, odzivanje, obnašanje itd. 

Izkustveno učenje se ukvarja tudi s tem, kako vse to prenesemo in uporabimo v izkušnji 

oziroma dogajanju v življenju. Učenje je največji del človekove prilagoditve. Tak model 

učenja je širši kot klasični načini učenja, prisoten je vsepovsod, v šoli, službi, 

raziskovalnih laboratorijih, osebnih zvezah in razmerjih, v trgovini itd. [4]. Učimo se celo 

življenje, na vsakem koraku. Model izkustvenega učenja po Davidu Kolbu je na sliki 4.4.  

 

 

Slika 4.4: Model izkustvenega učenja po Davidu A. Kolbu [5]. 

 

 

4.5. IZBIRA MODELA ZA IZKUSTVENO UČENJE PRI ZAČETNEM 

UČENJU ELEKTRONIKE 
 

V osnovni šoli je za vsak predmet oblikovan učni načrt, ki mu morajo učitelji slediti. 

Učence moramo kot učitelji naučiti določene vsebine in poskrbeti, da dosežejo učne cilje. 

Kateri pristop, metodo in model učenja in poučevanja bomo uporabili, pa je odvisno od 

nas. V učnem načrtu za predmet Tehnika in tehnologija je predlagano, da se vsebine 

poučuje tudi po metodi projektno delo [12]. Projektno delo sodi pod induktivne pristope 

in omogoča učencem tako miselno kot fizično aktivnost. Tudi delež odgovornosti za 

gradnjo oziroma pridobitev znanja  na učencih je večji kot pri deduktivnih pristopih. 

Elektroniko bi lahko poučevali z uporabo deduktivnih pristopov, vendar bi bilo to zelo 

zahtevno za učence, saj bi se morali veliko strokovnih dejstev učiti na pamet, tako pa 

lahko do nekaterih ugotovitev pridejo sami preko izkušnje. Težava bi se pojavila tudi pri 

učenju programirljive elektronike. Če bi učencem le posredovali pravila in informacije 

glede pisanja programa, bi se učenci morali ogromno podatkov učiti na pamet, ki jih 
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večina ne bi znala smiselno povezati in uporabiti. V kolikor učenci sami analizirajo, 

spreminjajo obstoječ program, napišejo nov program in preizkušajo njegovo delovanje, 

gradijo bolj obstojno in poglobljeno znanje. Pri zgodnjem učenju je pomembno, da učenci 

pridobijo lastno izkušnjo, zato smo naša gradiva zasnovali na učnem modelu izkustveno 

učenje po Davidu Kolbu. 

Model Davida Kolba je novejši od ostalih treh modelov in še dandanes nudi dobre 

rezultate. Na našo izbiro je vplivalo tudi sledeče. V svoji teoriji je Kolb izpostavil 

konkretno izkušnjo kot ključni proces izkustvenega učenja, s konkretno izkušnjo se 

proces učenja začne. Kolb je kasneje svoj model učenja oziroma učni cikel nadgradil in 

vanj vpeljal tudi različne učne stile posameznika (divergentni, asimilativni, konvergentni 

in akomodativni). S tem je razložil, zakaj poteka učni cikel pri vsakem posamezniku 

nekoliko drugače. V idealnem primeru se vsak učenec sooči z vsako fazo cikla (slika 4.4), 

v katerem: 

 neposredne ali konkretne izkušnje postanejo izhodišče in sprožijo nadaljnje miselne 

procese. Izkušnja, ki bo vzbudila njihove občutke, bo na ta način učenca motivirala 

in zanj postala pomembna; 

 sta opazovanje in razmišljanje pomembna predvsem zaradi vključevanja novih čutnih 

zaznavanj z že obstoječimi kognitivnimi strukturami (asimilacija). Proces ima izreden 

učinek, če so nove izkušnje v nasprotju z obstoječimi prepričanji;   

 je abstraktno osnovanje proces, pri katerem učenec skonstruira smiselne razlage za 

spoznanja. Takrat se izgrajujejo nove kognitivne strukture (znanje), ki jih lahko 

uporabimo v kasnejših situacijah;  

 je aktivno preizkušanje pomembno zato, da učenci teorijo umestijo v kontekst in tako 

spoznajo njeno uporabno vrednost [5] in utrdijo novo pridobljeno znanje. 

Vsebine iz elektronike zahtevajo precejšnjo mero abstraktnega mišljenja, saj dejanskih 

veličin (električni tok, napetost, upornost) ne moremo videti. O količini le-teh lahko 

sklepamo le preko učinkov, ki jih povzročajo. Zato je še toliko bolj pomembno, da so te 

vsebine podkrepljene z velikim številom konkretnih izkušenj [5]. 
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5. KVANTITATIVNA RAZISKAVA 
 

Izvedli smo dve kvantitativni raziskavi. Ugotavljali smo odnos učencev, udeleženih na 

tehniških dnevih do področja elektronike in njihovo znanje s tega področja pred in po 

obravnavi. Raziskava se je izvedla na osnovnih šolah v Ljubljani v šolskem letu 

2017/2018. Druga raziskava je potekala v okviru delavnic elektronike na Poletni šoli 

elektronike in robotike 2018. Izvedbo le-te smo izpeljali na osnovi izvedbe tehniških dni; 

zaradi večjega števila ur pa smo jo izvedli v razširjeni obliki. Tudi tu nas je zanimal odnos 

učencev do področja elektronike in učinek izvedbe na njihov odnos in znanje o vsebinah 

elektronike.  

 

5.1 ANALIZA IZVEDBE TEHNIŠKIH DNI 
 

Eden od ciljev magistrskega dela je priprava, izvedba in analiza dvodnevnega tehniškega 

dne v obsegu desetih šolskih ur. Tehniške dni smo izvajali v okviru MOL18 (kjer je MOL 

kratica za Mestno občino Ljubljana), ki je vključeval učence, stare od 12 do 14 let. Projekt 

je Mestna občina Ljubljana tudi financirala. Namen tehniških dni je predstaviti področje 

elektronike v osnovnih šolah, ugotoviti odnos učencev do tega področja in njihovo 

predznanje ter znanje o tem področju.  

 

5.1.1 UČNO GRADIVO 1 
 

V prilogi 9.1 se nahaja Učno gradivo 1 z didaktičnimi priporočili, na osnovi katerega smo 

izvedli tehniške dni na šestih osnovnih šolah v Ljubljani. Didaktična priporočila so 

napisana z modro, poševno pisavo. Učno gradivo 1 z  didaktičnimi priporočili predstavlja 

predlog za uporabo ustreznih pristopov pri poučevanju in učenju elektronike.  

Pri oblikovanju učne vsebine smo se prvotno osredotočili na izpolnjevanje učnih 

(operativnih) ciljev, ki so zapisani v učnem načrtu za predmet Tehnika in tehnologija [12], 

in tudi nekaterih učnih ciljev, ki so zapisani v učnem načrtu za izbirni predmet Elektronika 

z robotiko [25]. Katere učne cilje in taksonomske stopnje po prenovljeni Bloomovi 

taksonomiji smo želeli z učnim gradivom doseči, je razvidno v preglednici 5.1.  

Preglednica 5.1: Učni cilji glede na taksonomske stopnje. 

UČNI CILJI  
Učenci: 

TAKSONOMSKA 

STOPNJA 

vedo, kako in kdaj so pomembne prelomnice v zgodovini, povezane z 
elektriko; 

pomnjenje 

opišejo sestavo in delovanje električnega kroga ter opredelijo vlogo in 
lastnosti osnovnih gradnikov [12]; 

pomnjenje 

ugotovijo potrebne pogoje, da v električnem krogu teče električni tok 
[12]; 

 razumevanje 

sestavijo električni krog z žarnico na žarilno nitko in s svetlečo diodo; uporaba 

električno napetost razumejo in opišejo kot lastnost vira, da poganja 
električni tok, imenujejo enoto zanjo in opišejo nevarnosti električnega 
toka [12]; 

uporaba 
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ugotovijo smer toka v električnem krogu [25]; analiza 

razlikujejo med enosmernimi in izmeničnimi viri napetosti [25]; analiza 

zaporedno vežejo dva elementa (upora) in razumejo, kaj se zgodi z 
napetostjo pri zaporedni vezavi več elementov; 

uporaba 

pravilno sestavijo vezje, delilnik napetosti s fotouporom in električni 

krog s tipko; 
 

uporaba 

razložijo namen in delovanje stikala kot krmilnega elementa v 
električnem krogu [12]; 

analiza 

s primeri predstavijo, da se električna energija v porabnikih pretvarja v 
druge oblike energije (toplotno, mehansko delo, svetlobo, zvok idr.) 
[12]; 

uporaba 

s primeri predstavijo, da se druge oblike energije (svetloba) pretvarjajo 
v električno energijo; 

uporaba 

samostojno načrtujejo in sestavljajo električna vezja; ustvarjanje 

poznajo osnovne lastnosti okolja Arduino; razumevanje 

analizirajo in interpretirajo obstoječe programe; 
 

analiza 

pišejo programe, spreminjajo in dodajajo k že obstoječim programom 

(programirajo). 
 

ustvarjanje 

 

Učni proces je zasnovan tako, da je učenec čimbolj aktiven in da s cilji doseže tudi višje 

taksonomske stopnje. Osnova za zasnovo je model učenja, imenovan izkustveno učenje 

(D.A. Kolb). Gre za krožen proces, ki se začne z izkušnjo, ki ji sledijo refleksija, diskusija, 

analiza in evalvacija izkustva ter na koncu preizkus in uporaba pridobljenih ugotovitev v 

novi situaciji [35]. Ta model je  po delih zajet tekom celotne izvedbe. Npr. od poglavja 

ŽARNICA NA ŽARILNO NITKO, SVETLEČA DIODA IN UPOR do poglavja 

PROGRAMIRANJE in nato od poglavja PROGRAMSKO OKOLJE ARDUINO IDE do 

2/2 TEHNIŠKI DAN (priloga 9.1). Zadnji del izvedbe, poglavje PROJEKTI, predstavlja 

zadnjo stopnjo učnega krožnega procesa po učnem modelu izkustvenega učenja po D. 

Kolbu (poglavje 4.4). Le v posameznih delih gradiva je pristop deduktiven, kjer učitelj 

(tokrat sem bila to jaz ) poda vsebino ustno. Ustno in s pomočjo prosojnic (priloga 9.1) 

sem podala navodilo za delo, izvedbo dejavnosti, s katero učenci pridejo do izkušnje. 

Predstavila sem jim tudi pomembne osnove teoretičnih vsebin, ki so jim bile v pomoč pri 

izvedbi dejavnosti in kasneje pri analizi ter evalvaciji le-te.  

 

5.1.2 OPIS IZVEDBE TEHNIŠKEGA DNE 

 

Glavni cilji Učnega gradiva 1 so obnoviti oziroma utrditi znanje, ki ga učenci pridobijo 

v 7. razredu pri predmetu Tehnika in tehnologija pri učni temi Elektrika, to znanje 

nadgraditi, pokazati njegovo uporabnost in pomembnost ter predstaviti razvijanje 

elektronike skozi čas (programirljiva elektronika). Tekom izvedbe je pomembno, da so 

učenci čim bolj aktivni, da gradijo znanje na podlagi izkušenj, uporabijo znanje v novi 

situaciji itd. Pri tem razvijajo motorične sposobnosti.  

Dvodnevni tehniški dan je razdeljen na dva dela. Učenci se že na začetku prvega 

tehniškega dne razdelijo v pare, ki ostanejo enaki skozi celotno izvedbo. Tekom 

tehniškega dne gre za poučevanje ožičene in programirljive elektronike s strani učitelja 
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in učenje le-te s strani učencev. Prvi del tehniškega dne je voden, saj učitelj podaja 

navodila za delo ter pomembna teoretična znanja in usmerja učence do pravilnih 

ugotovitev. Ta del traja približno 7 šolskih ur. Učenci so aktivni, preko aktivnosti pridejo 

do novih spoznanj, na primeru uporabijo pridobljeno znanje in odgovarjajo na vprašanja. 

Drugi del je projekten oziroma samostojen. Učenci ostanejo v parih, na voljo imajo 

zapiske, elektronske elemente in predhodno napisane programe za programsko okolje 

Arduino IDE. Dvojica izžreba eno izmed treh projektno zastavljenih nalog. Vsaka naloga 

je razdeljena na tri dele, ki so vsebinsko povezani, njihova težavnost pa se stopnjuje. Cilj 

je, da dvojica izvede najmanj prvi del projektne naloge. Učenci so aktivni, uporabijo 

znanje, pridobljeno tekom vodenega dela, v novi oziroma drugačni situaciji. Za projektni 

del so učencem na voljo 3 šolske ure. Zadnjih 20 minut (približno) učenci svoj projekt 

predstavijo sošolcem. 

Žal vse izvedbe niso bile dvodnevne, nekateri tehniški dnevi so bili namreč enodnevni, 

kar je predstavljalo ravno prvo polovico dvodnevnega tehniškega dne. Znanje, da so lahko 

odgovarjali na post hoc testu, so vsi pridobili tekom prvega dneva izvedbe tehniškega 

dne. V drugem dnevu so znanje utrdili in ga uporabili pri projektu. Ker med odgovori 

učencev glede na dolžino izvedbe ni bilo razlik, smo dobljene rezultate analizirali skupaj. 

Potek tehniških dni je viden na sliki 5.1. 
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Slika 5.1: Prikaz  izvedbe tehniškega dne. 
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5.1.3 VZOREC 
 

Pri analizi izvedbe tehniških dni imamo namenski vzorec. Vzorec predstavljajo učenci, 

stari od 12 do 14 let, ki so bili udeleženci tehniških dni. 

Udeleženih je bilo 124 učencev in učenk iz osmih razredov šestih ljubljanskih osnovnih 

šol. Osnovne šole smo označili s števili od 1 do 6 (preglednica 5.3). 

Na Osnovni šoli 1 smo tehniški dan izvajali v treh različnih razredih. Skupaj smo torej 

izvedli 8 tehniških dni. Udeleženi učenci so v šolskem letu 2017/18 obiskovali 7. ali 8. 

razred osnovne šole. Preglednica 5.2 prikazuje število udeleženih učenk in učencev, 

preglednica 5.3 pa število učencev posameznega razreda osnovne šole in dolžino 

tehniškega dne, ki ga smo tam izvedli (enodnevni ali dvodnevni).  

 

Preglednica 5.2: Pregled števila učenk in učencev. 

 Učenke Učenci Skupaj 

Število 44 80 124 

 

Preglednica 5.3: Pregled števila sodelujočih učenk in učencev po šolah. 

Osnovna šola Učenke in učenci Izvedba 

1 (razred 1) 14 enodnevna 

1 (razred 2) 20 enodnevna 

1 (razred 3) 13 enodnevna 

2 16 enodnevna 

3 13 dvodnevna 

4 23 dvodnevna 

5 13 dvodnevna 

6 12 enodnevna 

Skupaj 124  

 

 

5.1.4 REZULTATI 
 

Pri analizi rezultatov moramo upoštevati tudi zanesljivost instrumentov. To lahko 

preverimo s koeficientom Cronbach α. Mersko karakteristiko zanesljivost ima instrument 

takrat, kadar bi isti testiranec pri večkratnem testiranju v enakih okoliščinah dosegel 

enake ali vsaj podobne rezultate [55]. Preglednica 5.4 prikazuje lestvico vrednosti 

koeficienta Cronbach α in kakšna je zanesljivost instrumenta pri posamezni vrednosti.  
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Preglednica 5.4: Interpretacija dobljenih vrednosti pri koeficientu Cronbach α.  

Cronbach α Zanesljivost 

α < 0.5 nezanesljiva 

0.5 ≤ α < 0.6 slaba 

0.6 ≤ α < 0.7 sprejemljiva  

0.7 ≤ α < 0.9 dobra 

0.9 ≤ α odlična 

 

OPIS INSTRUMENTOV 

Predtest 

Instrument je avtorsko delo. Sestavljen je iz dveh ločenih delov. V prvem delu so podane 

trditve a, b, c, ki se nanašajo na odnos učencev do elektronike (preglednica 5.5). 

Posamezno trditev učenci ocenijo z oceno od 1 do 6,  odvisno od tega, kaj za njih najbolj 

velja. 1 pomeni »sploh ne« in 6 »zelo«.  

Preglednica 5.5: Trditve o odnosu do področja elektronike na predtestu. 

Trditev  

a Področje elektronike se mi zdi zanimivo. 

b Poznavanje področja elektronike je uporabno v vsakdanjem življenju. 

c Poznavanje področja elektronike mi bo pomagalo pri odločitvi za nadaljnje 

šolanje. 

 

V drugem delu so naloge zaprtega tipa, ki se nanašajo na vsebine s področja elektronike. 

Vseh nalog je pet. Nekaj nalog je takih, da bi jih morali učenci znati rešiti z 

osnovnošolskim znanjem o električnem krogu (električni krog, vhodni/izhodni dogodki 

za računalnik). Preostale pa bi morali znati rešiti, če so prisotni pri izvedbi tehniškega dne 

(delilnik napetosti, analogni/digitalni signal, vhodni/izhodni dogodki za Arduino). 

Zanesljivost predtesta smo preverili tako, da smo primerjali dosežke učencev različnih 

šol na predtestu, ki so ga reševali v podobnih okoliščinah, torej v svoji učilnici, 

samostojno, v tišini, s podobnim predznanjem o vsebinah s področja elektronike, pred 

izvedbo tehniškega dne in z enako dolgim časom za izpolnjevanje. Vrednost Cronbach 

alpha je 0,60, tako da je zanesljivost predtesta sprejemljiva. Predtest se nahaja v prilogi 

9.3. 

 

Posttest 

Instrument je avtorsko delo. Sestavljen je iz dveh ločenih delov. V prvem delu so podane 

trditve, ki se nanašajo na odnos učencev do elektronike (preglednica 5.6). Posamezno 

trditev učenci ocenijo z oceno od 1 do 6, odvisno od tega, kaj za njih najbolj velja. 1 
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pomeni »sploh ne« in 6 »zelo«. V tem delu imamo šest trditev, ki jih morajo učenci 

dopolniti.  

Preglednica 5.6: Trditve o odnosu do področja elektronike na posttestu. 

Trditev  

a Področje elektronike se mi zdi zanimivo. 

b Poznavanje področja elektronike je uporabno v vsakdanjem življenju. 

c Poznavanje področja elektronike mi bo pomagalo pri odločitvi za nadaljnje 

šolanje. 

d Izvedba tehniškega dne mi je bila zanimiva. 

e Vsebina tehniškega dne mi je bila zahtevna. 

f S to tematiko bi se želel(a) še kdaj srečati (npr. na poletni šoli, obšolskih 

dejavnostih ...). 

 

V drugem delu so naloge zaprtega tipa, ki se nanašajo na vsebine s področja elektronike. 

Te naloge so enake kot na predtestu. Preverili smo notranjo zanesljivost posttesta, kjer je 

bila vrednost Cronbach alpha 0,74. Torej je zanesljivost dobra, saj 0,70 ≤ α < 0,90. 

Posttest se nahaja v prilogi 9.4.  

 

5.1.5 UČINEK IZVEDBE TEHNIŠKEGA DNE 
 

Pri izvedbi učnega gradiva na tehniških dneh sta nas zanimala dva učinka izvedbe, in 

sicer: 

 učinek na odnos učencev do področja elektronike in 

 učinek na znanje učencev. 

Med rezultati, pridobljenimi na koncu enodnevnega in na koncu dvodnevnega tehniškega 

dne, ni bilo signifikantne razlike, saj je drug tehniški dan namenjen utrjevanju znanja in 

uporabi znanja v novi situaciji. Vse dobljene rezultate na tehniških dneh smo upoštevali 

kot rezultate istega vzorca. 

 

UČINEK NA ODNOS UČENCEV 

Kakšen je odnos učencev do področja elektronike, smo merili tako pred izvedbo kot po 

njej. Zanimale so nas razlike v odnosu glede na spol in učinek izvedbe na odnos učencev 

do področja elektronike. V analizo rezultatov so vključene ocene vseh učencev (n = 124). 

Rezultate bomo navajali s povprečno vrednostjo in ne z absolutno vrednostjo, saj nas 

zanimajo zgolj razmerja. Povprečna ocena pri vsaki trditvi je 3,5, maksimalna ocena je 6, 

minimalna pa 1.  

Trditve so označene z malimi tiskanimi črkami a, b, c … Trditve, ki so jih učenci 

ocenjevali na predtestu, so navedene v preglednici 5.5, trditve, ki so jih ocenjevali na 
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posttestu, pa so v preglednici 5.6. Kolmogorov-smirnov test je pokazal, da podatki niso 

normalno porazdeljeni (α = 0,00). 

 

UČINEK IZVEDBE NA ODNOS UČENCEV DO PODROČJA ELEKTRONIKE  

Pregledali smo povprečno oceno, ki so jo  učenci namenili posamezni trditvi pred in po 

izvedbi tehniškega dne. Trditve a, b, c so učenci ocenili pred in po izvedbi (preglednica 

5.5), trditve d, e, f pa le po izvedbi (preglednica 5.6), saj se navezujejo na samo izvedbo. 

Pregled prikazuje slika 5.2. 

 

Slika 5.2: Učinek izvedbe na odnos učencev do elektronike. 

 

Pri analizi podatkov smo uporabili Wilcoxonov preizkus, saj je alternativa t-testa za parne 

primerjave. V vzorcu imamo sicer dve atributivni spremenljivki, to sta čas izpolnjevanja 

(pred, po tehniškem dnevu) in odnos učencev do področja elektronike. Ker nas pri odnosu 

učencev zanima le povprečna ocena, ki so jo posamezni trditvi namenili glede na čas 

izpolnjevanja, je ta spremenljivka za nas numerična.  

Ugotovili smo, da je odnos učencev do področja elektronike nekoliko boljši po izvedbi 

kot pred njo (slika 5.2). Vrednost Wilcoxon preizkusa je pokazala statistično pomembne 

razlike v oceni trditve a (Z = -3,099, α = 0,002) pred in po izvedbi tehniškega dne, za 

trditev b (Z = -0,147, α = 0,883) in c (Z = -0,502, α = 0,616) vrednost Wilcoxonovega 

preizkusa ni pokazala statistično pomembnih razlik. S tveganjem 0,2 % trdimo, da bi tudi 

v osnovni množici učenci trditev a bolje ocenili po ( M2 = 4,45) izvedbi kot pred njo (M1 

= 4,18). Ocen trditev b in c ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa 

ugotovimo, da so trditev b učenci nekoliko bolje ocenili po izvedbi (M2 = 4,60) kot pred 

njo (M1 = 4,57), trditev c so učenci bolje ocenili pred (M1 = 3,35) izvedbo kot po njej (M2 

= 3,28). Iz diagrama lahko vidimo, da je bila izvedba tehniškega dne učencem zanimiva 

(M2 = 4,63), da se jim je vsebina zdela srednje zahtevna (M2 = 3,70) in da bi se jih kar 

nekaj še želelo srečati s to tematiko (M2 = 3,88). 
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ODNOS UČENCEV DO ELEKTRONIKE GLEDE NA SPOL 

Kakšen je odnos učencev in učenk, smo merili pred in po izvedbi. Učenci so ocenili 

trditve (preglednici 5.5 in 5.6) glede na to, koliko katera od trditev za njih drži.  

Predtest 

Na predtestu smo preverili, kako so učenci in učenke ocenili trditve a, b in c iz preglednice 

5.5 in ali se med njihovimi ocenami pojavljajo statistično pomembne razlike glede na 

spol.  

 

 

Slika 5.3: Odnos do področja elektronike glede na spol pred izvedbo. 

 

Pri analizi podatkov smo uporabili Mann-Whitney preizkus,  ki je alternativa t-testa za 

neodvisne vzorce, saj imamo eno atributivno spremenljivko (spol), ki se razdeli na dve 

skupini in eno numerično (povprečna ocena trditve). 

Ugotovili smo, da je odnos učencev do področja elektronike nekoliko boljši kot odnos 

učenk (slika 5.3). Vrednost Mann-Whitney preizkusa je pokazala, da se v oceni trditev a 

(U = 1116,50, α = 0,001) in c (U = 1707,00, α = 0,864) glede na spol pojavljajo statistično 

pomembne razlike, v oceni trditve b (U = 1173,00, α = 0,003) razlike niso statistično 

pomembne. S tveganjem 0,1 % lahko trdimo, da bi tudi v osnovni množici trditev a učenci 

(M = 3,81) bolje (višje) ocenili kot učenke (3,73) in s tveganjem 0,3 % trdimo, da bi tudi 

v osnovni množici trditev c učenci (M = 3,66) bolje ocenili kot učenke (M = 2,80). Za 

vzorec lahko opazimo, da so učenci (M = 4,59) bolje kot učenke ocenili tudi trditev b (M 

= 4,55). 
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Posttest 

Na posttestu smo preverili, kako so učenci in učenke ocenili trditve a–f iz preglednice 5.6 

in ali se med njihovimi ocenami pojavljajo statistično pomembne razlike glede na spol.  

 

 

Slika 5.4: Odnos do področja elektronike glede na spol po izvedbi. 

Z analizo dobljenih ocen učencev in učenk na posttestu smo ugotovili, da je odnos 

učencev do področja elektronike nekoliko boljši kot odnos učenk (slika 5.4). Vrednost 

Mann-Whitney preizkusa je pokazala, da se v oceni trditev a (U = 1189,00, α = 0,002), b 

(U = 1305,00, α = 0,023), c (U = 1187,50, α = 0,002), e (U = 516,50, α = 0,039) in f (U 

= 479,00, α = 0,020) glede na spol pojavljajo statistično pomembne razlike, v oceni trditve 

d (U = 602,50, α = 0,238) razlike niso statistično pomembne. S tveganjem 0,2 % lahko 

trdimo, da bi tudi v osnovni množici trditvi a učenci (M = 4,66) namenili boljšo  oceno 

kot učenke (M = 4,07), tudi trditev c bi učenci (M = 3,60) bolje ocenili kot učenke (M = 

2,71), s tveganjem 2,3 % trdimo, da bi tudi trditev b učenci (M = 4,76) bolje ocenili kot 

učenke (M = 4,32). S tveganjem 3,9 % trdimo, da bi v osnovni množici trditvi e učenci 

(M = 3,49) namenili nižjo oceno kot učenke (M = 4,15), s tveganjem 2 % pa lahko trdimo, 

da bi tudi trditvi f učenci (M = 4,17) dali boljšo oceno kot učenke (M = 3,27). Ocen trditve 

d ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec opazimo, da so učenci (M = 4,73) 

trditev ocenili bolje kot učenke (M = 4,42). 

 

ZNANJE UČENCEV 

Kakšno je znanje učencev o vsebinah s področja elektronike, smo merili tako pred 

izvedbo kot po njej. Največje število možnih točk je bilo 10, najmanjše pa 0. Raziskali 

smo učinek izvedbe na znanje učencev, razlike v znanju glede na spol in glede na šolo, ki 

so jo učenci obiskovali.  
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UČINEK IZVEDBE TEHNIŠKEGA DNE NA ZNANJE O VSEBINAH S PODROČJA 

ELEKTRONIKE 

Učinek izvedbe tehniškega dne na znanje učencev smo merili s W ilcoxonovim testom. 

Kolmogorov-smirnov test je pokazal, da podatki niso normalno porazdeljeni (α = 0,00), 

zato smo za meritve uporabili neparametrični preizkus. Imamo eno skupino, učenci (n = 

124), na kateri opravimo dve meritvi. Zanimalo nas je, ali se povprečno število točk, 

doseženo na predtestu, statistično pomembno razlikuje od povprečnega števila točk, 

doseženega na posttestu.  

Vrednost Wilcoxonovega preizkusa je med doseženimi točkami učencev pred in po 

izvedbi pokazala statistično pomembne razlike (Z = -6,022, α = 0,000). S tveganjem 

manjšim od 0,1 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci dosegli boljše rezultate na 

posttestu (M2 = 4,39, s2 = 2,21) kot na predtestu (M1 = 3,23, s1 = 1,84). 

Izračunali smo še učinek Cohen d; uporabili smo obrazec:  

 

                                                       𝐶𝑜ℎ𝑒𝑛𝑑 =
𝑀2−𝑀1

𝑠1+𝑠2
,                                                               (1) 

                                                                                                                                       

Ugotovili smo, da je učinek šibak do zmeren (Cohen d = 0,286) , saj smo znotraj intervala 

0,2 < Cohen d < 0,4. 

 

RAZLIKE V ZNANJU GLEDE NA SPOL 

Merili smo razlike v znanju učencev glede na spol. Ker podatki niso normalno 

porazdeljeni, smo za primerjavo uporabili Mann-Whitney test. Imamo eno atributivno 

spremenljivko (spol), ki vzorec razdeli na dve podskupini (učenke, učenci), druga je 

numerična, iz nje izračunamo aritmetično sredino (povprečno doseženo število točk). 

Predtest 

Na predtestu so učenci (M = 3,33) dosegli višje povprečno število točk kot učenke (M = 

3,05). Vrednost Mann-Whitney testa za predtest ni statistično pomembna (U = 1599,000, 

α = 0,393). Ničelno hipotezo obdržimo. Vzorca ne moremo posplošiti na osnovno 

množico, za vzorec pa ugotovimo, da so učenci dosegli višji rezultat (�̅� = 64,51) kot 

učenke (𝑅 ̅=58,84). 

Posttest 

Prav tako so na posttestu učenci (M = 4,46) dosegli boljše rezultate kot učenke (4,25). 

Vrednost Mann-Whitney testa za posttest ni statistično pomembna (U = 1660,500, α = 

0,600). Ničelno hipotezo obdržimo. Vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico, 

za vzorec pa ugotovimo, da so učenci dosegli višji rezultat (�̅� = 63,74) kot učenke (�̅� = 

60,24).  
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RAZLIKE V ZNANJU GLEDE NA ŠOLO, KI SO JO UČENCI OBISKOVALI 

Merili smo razlike v znanju učencev glede na to, katero šolo in razred so obiskovali v letu 

2017/2018. Slika 5.5 prikazuje povprečno doseženo število točk v posameznem razredu, 

ki so jih učenci dosegli na pred- in posttestu. Ali so razlike v znanju glede na šolo 

statistično pomembne, smo preverili z Brown-Forsythe testom, saj podatki niso normalno 

porazdeljeni. Imamo eno atributivno spremenljivko, ki vzorec razdeli na tri ali več 

podskupin (osem razredov), druga je numerična, iz nje izračunamo aritmetično sredino 

(povprečno doseženo število točk).  

 

 

Slika 5.5: Povprečen dosežek učencev glede na šolo in razred, ki ga obiskujejo. 

 

Predtest 

Na predtestu so učenci osnovnih šol dosegli manjše povprečno število točk kot na 

posttestu (slika 5.5). Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,187, g1 

= 7, g2= 116, α = 0,316) je Brown-Forsythe test pokazal statistično pomembne razlike 

med šolo 1, 2, 3, 4, 5 in 6 (preglednica 5.3) glede števila doseženih točk na predtestu (F 

= 2,876, g1 = 7, g2 = 100,990, α = 0,009). Games-Howell Post Hoc test je pokazal 

statistično pomembne razlike med Osnovno šolo 2 in  Osnovno šolo 1 (razred 2) (α = 

0,021), medtem ko med preostalimi šolami ni pokazal statistično pomembnih razlik (α > 

0,05). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,9 % trdimo, da bi tudi v osnovni 

množici učenci OŠ 6 (M = 4,17) in OŠ 1 (razred 2) (M = 4,10) na predtestu dosegli višje 

rezultate kot učenci preostalih šol, slabše rezultate bi dosegli na OŠ 1, razred 1 (M = 3,50) 

in razred 3 (M = 3,54) in OŠ 5 (M = 3,15), najslabše pa v OŠ 2 (M = 2,13), OŠ 3 (M = 

2,38) in OŠ 4 (M = 2,91). 

Posttest 

Na posttestu so učenci vseh razredov pokazali več znanja iz vsebin elektronike kot na 

predtestu (slika 5.5). Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,101, g1 

= 7, g2= 116, α = 0,368) je Brown-Forsythe test pokazal statistično pomembne razlike 
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med šolo 1, 2, 3, 4, 5 in 6 (preglednica 5.3) glede števila doseženih točk na posttestu (F = 

2,415, g1 = 7, g2 = 101,561, α = 0,025). Games-Howell Post Hoc test ni pokazal statistično 

pomembnih razlik med šolami (α > 0,05). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 2,5 

% trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci OŠ 6 (M = 5,50) in OŠ 1 (razred 3) (M = 

5,77) na posttestu dosegli višje rezultate kot učenci preostalih šol, slabše rezultate bi 

dosegli na OŠ 1, razred 1 (M = 4,64) in razred 2 (M = 4,75) in OŠ 4 (M = 4,04), najslabše 

pa v OŠ 2 (M = 3,63), OŠ 3 (M = 3,54) in OŠ 5 (M = 3,54).  

 

5.2 ANALIZA IZVEDBE DELAVNIC ELEKTRONIKE NA POLETNI 

ŠOLI ELEKTRONIKE IN ROBOTIKE 

Eden izmed zadanih učnih ciljev je bil pripraviti učno gradivo z didaktičnimi priporočili 

za začetno učenje elektronike ob podpori okolja Arduino in ga tudi izvesti. Učno gradivo 

2 z didaktičnimi priporočili tvori model, ki učitelju predlaga izvedbo gradiva. Didaktična 

priporočila so napisana z modro, poševno pisavo. Učno gradivo 2 (priloga 9.2) smo 

uporabili na Poletni šoli elektronike in robotike 2018. Poletno šolo smo izvedli v okviru 

taborov, ki jih organizirata ZOTKS in DRTI. Poletna šola je potekala od 24. do 30. junija 

2018 v CŠOD Čebelica, v Dolenji vasi pri Čatežu. Prijavili so se lahko učenci od 12. do 

18. leta starosti. Na delavnicah elektronike je sodelovalo 12 učencev povprečne starosti 

14 let. Namen delavnic elektronike je učencem predstaviti področje elektronike, ugotoviti 

njihov odnos do področja ter predznanje in znanje o vsebinah s tega področja.  

 

5.2.1 UČNO GRADIVO 

 

V prilogi 9.2 se nahaja učno gradivo, ki smo ga uporabili pri izvedbi delavnice elektronike 

na Poletni šoli elektronike in robotike 2018, v obsegu 35 šolskih ur. Dve uri smo porabili 

za izpolnjevanje instrumentov. Pri oblikovanju učnega gradiva smo se prvotno 

osredotočili na izpolnjevanje učnih (operativnih) ciljev, ki so zapisani v učnem načrtu za  

predmet Tehnika in tehnologija [12], nekaterih učnih ciljev, ki so zapisani v učnem načrtu 

za izbirni predmet Elektronika z robotiko [25], in učnih ciljev, specifičnih za poletno šolo. 

Katere učne cilje smo želeli z učnim gradivom doseči in katere taksonomske stopnje po 

prenovljeni Bloomovi taksonomiji, je vidno v preglednici 5.7.  

Preglednica 5.7: Učni cilji glede na taksonomske stopnje. 

Učni 

cilj (I): 

Učenci: TAKSONOMSKA 

STOPNJA 

I1 opišejo sestavo in delovanje električnega kroga ter 

opredelijo vlogo in lastnosti osnovnih gradnikov [12]; 

analiza 

I2 uporabljajo merilne inštrumente (voltmeter, 

multimeter); 

uporaba 

I3 ugotovijo potrebne pogoje, da v električnem krogu 

teče električni tok [12]; 

razumevanje 

I4 razložijo namen in delovanje stikala kot krmilnega 

elementa v električnem krogu [12];  

analiza 
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I5 več žarnic vežejo v električni krog zaporedno in 

vzporedno ter izpolnijo preglednico stanj; 

uporaba 

I6 razumejo, kako lahko eno žarnico krmilijo z 

zaporedno in vzporedno vezanima stikaloma; 

uporaba 

I7 znajo dvojiško šteti in to pokazati na primeru vezave 

več stikal; 

analiza 

I8 sestavijo električni krog s svetlečo diodo in vedo, 

čemu služi upor; 

uporaba 

I9 električno napetost razumejo in opišejo kot lastnost 

vira, da poganja električni tok, imenujejo enoto zanjo 

in opišejo nevarnosti električnega toka [12]; 

uporaba 

I10 ugotovijo smer toka v električnem krogu [25]; analiza 

I11 razlikujejo med enosmernimi in izmeničnimi viri 

napetosti [25]; 

analiza 

I12 uporabljajo osnovne lastnosti okolja Arduino; uporaba 

I13 štejejo priključke na mikrokrmilnikih, tudi Arduinu; razumevanje 

I14 analizirajo in interpretirajo obstoječe programe; analiza 

I15 razumejo pojem frekvence in jo znajo izračunati; uporaba 

I16 razumejo pojem čas periode utripanja in jo izmerijo s 

pomočjo štoparice in programskega okolja Arduino; 

uporaba 

I17 pretvarjajo enote giga-, mega-, kilo- in mili-, mikro-, 

nano-hertzov;  

poznavanje 

I18 pišejo programe, spreminjajo in dodajajo k že 

obstoječim programom (programirajo); 

 

ustvarjanje 

I19 sestavijo delilnik napetosti; uporaba 

I20 s primeri predstavijo, da se električna energija v 

porabnikih pretvarja v druge oblike energije 

(toplotno, mehansko delo, svetlobo, zvok idr.) [12]; 

uporaba 

I21 s primeri predstavijo, da se druge oblike energije 

(svetloba) pretvarja v električno energijo; 

uporaba 

I22 po dani elektronski shemi sestavijo vezje; razumevanje 

I23 poznajo elektronski element potenciometer in ga 

znajo pravilno vezati ter razumejo njegovo delovanje; 

uporaba 

I24 sestavijo električni krog s tipko in razumejo njeno 

delovanje; 

uporaba 

I25 ločijo med analognim, digitalnim signalom in 

vhodnimi, izhodnimi enotami Arduina; 

razumevanje 

I26 poznajo funkcijo operacijskega ojačevalnika in ga 

uporabijo kot primerjalnik napetosti; 

analiza 

I27 uporabijo senzor temperature LM35, razumejo 

njegovo delovanje in ga znajo pravilno vezati; 

uporaba 
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I28 merjene številske vrednosti znajo pretvoriti v 

napetost; 

analiza 

I29 razumejo delovanje in funkcijo npn tranzistorja ter 

ločijo med njegovimi priključki; 

uporaba 

I30 vedo, kaj je pulzno širinska modulacija (PWM) in 

kako jo lahko sprogramirajo; 

analiza 

I31 uporabijo LCD prikazovalnik in razumejo njegovo 

delovanje;  

analiza 

I32 samostojno načrtujejo in  sestavljajo električna vezja. ustvarjanje 

 

Učni proces je bil zasnovan tako, da je učenec čimbolj aktiven in da s cilji doseže tudi 

višje taksonomske stopnje. Učno gradivo je sestavljeno iz desetih dejavnostih, ki jih 

učenci čimbolj samostojno izvajajo v dvojicah. V učnem gradivu so cilji (I), ki jih učenci 

dosežejo pri posamezni dejavnosti, napisani poleg dejavnosti v odebeljenem tisku. Z 

izvajanjem dejavnosti učenci pridobijo izkušnjo, ki jo nato evalvirajo in oblikujejo 

zaključke. Osnova učnega gradiva je model izkustvenega učenja (D.A. Kolb). Gre za 

krožen proces, ki se začne s konkretno izkušnjo, tej sledijo opazovanje in razmišljanje o 

izkušnji (refleksija), abstraktno snovanje in na koncu preizkus in uporaba pridobljenih 

ugotovitev v novi situaciji (aktivno preizkušanje) [35]. Projektni del predstavlja zadnjo 

fazo izkustvenega učenja, saj tu učenci novo pridobljeno znanje tekom izvedbe vodenega 

dela uporabijo v novih situacijah. Prisotno je tudi nekaj učiteljeve vloge. Učitelj poda 

zgolj potrebne pomembne osnove teoretičnih vsebin, ki jih ne morejo pridobiti sami in 

jim sploh omogočijo izvajanje dejavnosti. Na koncu pri analizi ter evalvaciji izkušnje  

učitelj le preveri, da so učenci pridobili prava znanja in v kolikor je to potrebno, kaj 

osmisli oziroma razloži. Učitelj opazuje dogajanje v učilnici in je pripravljen pomagati, 

v kolikor je to res potrebno. Večinski delež aktivnosti je na učencih, to se dobro vidi tudi 

v učnem gradivu, ki je v prilogi 9.2.  

 

5.2.2 OPIS IZVEDBE DELAVNIC 
 

Glavni cilji učnega gradiva z didaktičnimi priporočili je predstaviti možen model za 

poučevanje elektronike v osnovni šoli in vodilo oziroma pomoč učiteljem pri poučevanju 

elektronike. Namen je tudi, da učenci tekom izvedbe obnovijo oziroma utrdijo znanje o 

električnem krogu (7. razred), ga nadgradijo in uporabijo v novih situacijah ter se 

spoznajo tudi s programirljivo elektroniko.  

Delavnice elektronike so se izvajale v dveh delih. Leta 2018 sem ob pomoči sošolke 

delavnice elektronike vodila jaz. Prvi del je bil voden, namenjeno mu je bilo 16 ur, drugi 

del pa je bil samostojen oziroma projekten in je potekal 12 ur. Skupaj je to 28 ur, kar 

predstavlja 37 šolskih ur. 

Prvi del delavnic je potekal tako, da so se učenci razdelili v dvojice, prejeli učne liste z 

dejavnostmi in vse potrebne elektronske elemente ter računalnik. Navodila dejavnosti 

sem učencem podala tudi ustno, tako da je bilo učencem vse jasno in so lahko pričeli z 

izvajanjem dejavnosti. Kasneje to ni bilo več potrebno, saj so dvojice tudi različno hitro 

napredovale in nadaljevale. V dejavnosti so bile vključene tudi elektronske sheme, ki so 

za učence še prezahtevne, zato sem  na tablo projicirala še konkretno vezavo. To sem 
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storila pri dejavnostih 1 in 3, pri dejavnosti 4 smo iz šolske sheme električnega kroga 

prešli na elektronsko shemo. Na začetku sem preverila, da je vezava pravilna, da ne bi 

prišlo do uničenja elektronskih elementov. V nadaljevanju učenci niso več potrebovali 

pomoči pri vezavi elektronskih vezij. V gradivu se od dejavnosti 3 dalje vpeljuje okolje 

Arduino. Učenci ugotovijo, kdaj je smiselno uporabiti programirljivo elektroniko in kdaj 

ne. Dejavnosti so zasnovane tako, da jih morajo učenci izvesti in nato izpolniti naloge, ki 

jih vodijo do ključnih ugotovitev. V tem delu je večinski delež aktivnosti na učencih, 

izvedba temelji na izkustvenem učenju, saj učenci preko lastne izkušnje pridejo do novih 

znanj. Učitelj je v primeru te izvedbe le skupaj z njimi z metodo razgovora preveril, da 

so njihove ugotovitve in sklepi pravilni in jim je bil stalno na voljo v primeru vprašanj in 

nejasnosti. Drugi del je projektni del, kjer so učenci razdeljeni v iste dvojice kot v prvem 

delu. Učenci tu v dvojicah oblikujejo projekt, ga izvedejo in objavijo na spletni strani Drti 

elektronika. V kolikor dvojica nima ideje glede projekta, ji pri tem pomagam z 

usmeritvami. Pri izvajanju projekta učenci uporabijo znanje, pridobljeno tekom prvega 

dela, jaz pa sem jim na voljo za usmerjanje in pomoč. V kolikor gledamo oba dela izvedbe 

skupaj, gre tu za zadnji del izkustvenega učenja, učenci torej uporabijo novo pridobljeno 

znanje v novi, drugačni situaciji. Učenci v tem delu poglobijo svoje znanje in spoznajo 

uporabnost znanja v vsakdanjem življenju. Učenci svoje projekte na koncu predstavijo še 

staršem. 

Potek izvedbe Poletne šole elektronike in robotike 2018 je na sliki 5.6. 
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Slika 5.6: Prikaz izvedbe delavnic elektronike na Poletni šoli elektronike in robotike. 

Učno gradivo in izvedba v celoti sta temeljila na modelu izkustvenega učenja po D. A. 

Kolbu. Učenci so ustvarili znanje tekom procesa oziroma aktivnosti in ne tako, da so 

prejemali rezultate oziroma rešitve. 

 

5.2.3 VZOREC 

 

Raziskava temelji na priložnostnem vzorcu. Vzorec predstavljajo učenci, stari od 12 do 

17 let, ki so se sami prijavili na delavnico elektronike na Poletni šoli elektronike in 

robotike 2018. 

Udeleženih je bilo 10 učencev in 2 učenki. Preglednica 5.8 prikazuje starost udeležencev 

glede na spol. 
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Preglednica 5.8: Starost in spol udeležencev. 

Spol Ž Ž M M M M M M M M M M 

Starost 17 16 14 13 13 12 13 13 13 14 13 15 

 

 

5.2.4 REZULTATI 
 

Pri analizi dobljenih rezultatov je pomembno upoštevati tudi stopnjo zanesljivosti 

instrumentov. Zanesljivost instrumentov se največkrat preveri s koeficientom Cronbach 

α (preglednica 5.4). Sledeče instrumente je samo enkrat izpolnila le ena skupina učencev, 

zato zanesljivosti instrumentov ne moremo preveriti.  

 

OPIS INSTRUMENTOV 

Uporabili smo več različnih instrumentov; pred-, med- in posttest za ugotavljanje odnosa 

učencev do področja elektronike in znanja o njem in vprašalnike za starše za ugotavljanje 

ključnih vzrokov za vpis otroka na omenjeno delavnico. Vsi instrumenti so avtorsko delo. 

 

PRED-, MED- IN POSTTEST 

Predtest 

Instrument je sestavljen iz dveh ločenih delov. V prvem delu so podane trditve, ki se 

nanašajo na odnos učencev do področja elektronike. Ta del je enak kot na predtestu, ki 

smo ga izvedli na tehniških dnevih (preglednica 5.5). Drugi del je sestavljen iz devetih 

nalog zaprtega tipa in se nanaša na znanje učencev o elektroniki. Prvih pet nalog je enakih 

kot pri predtestu, ki smo ga izvedli na tehniških dneh, preostale štiri pa preverjajo dodatna 

znanja iz elektronike. Tudi med njimi so naloge oziroma deli nalog, ki naj bi jih učenci 

znali rešiti z znanjem, pridobljenim v osnovni šoli pri pouku predmeta Tehnika in 

tehnologija, ostale pa naj učenci ne bi znali rešiti, v kolikor se na nek drug način ne 

izobražujejo na tem področju. Predtest se nahaja v prilogi 9.5 

Medtest 

Medtest je popolnoma enak kot predtest, zato ga ne bomo posebej opisovali. Medtest smo 

izvedli ob koncu vodenega dela delavnic. Pokaže nam pridobitev znanja učencev tekom 

izvedbe vodenega dela. Medtest se nahaja v prilogi 9.5. 

Posttest 

Tudi posttest je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu so podane trditve, ki se nanašajo 

na odnos učencev do področja elektronike. Posamezno trditev učenci ocenijo z oceno od 

1 do 6, odvisno od tega, kaj za njih najbolj velja. 1 pomeni »sploh ne« in 6 »zelo«. Podane 

trditve so navedene v preglednici 5.9. V drugem delu so naloge zaprtega tipa. Ta del je 

enak kot na pred- in medtestu, ki smo ju izvajali na delavnicah elektronike. Posttest smo 

izvedli ob koncu poletne šole, torej po vodenem in projektnem delu. Namen je videti, ali 

učenci tekom projektnega dela pridobijo še kaj na znanju ali ga zgolj utrdijo in uporabijo 

v novi situaciji. Posttest se nahaja v prilogi 9.6. 
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Preglednica 5.9: Trditve o odnosu do področja elektronike na posttestu. 

Trditve  

a Področje elektronike se mi zdi zanimivo.       

b Poznavanje področja elektronike je uporabno v vsakdanjem življenju.  

c Poznavanje področja elektronike mi bo pomagalo pri odločitvi za nadaljnje 

šolanje. 

d Izvedba delavnic elektronike mi je bila zanimiva. 

e Vsebina delavnic elektronike mi je bila zahtevna. 

f S to tematiko bi se želel(a) še kdaj srečati (npr. na poletni šoli, obšolskih 

dejavnostih ...). 

 

VPRAŠALNIK 

Instrument je sestavljen iz ene obširnejše naloge zaprtega tipa in ene naloge odprtega tipa, 

ki ni ključnega pomena za raziskavo. Vprašanje prve naloge je: Kako se strinjate z v 

nadaljevanju naštetimi trditvami o razlogih za prijavo vašega otroka na delavnico 

elektronike? V nadaljevanju je navedenih 14 trditev. Pri posamezni trditvi starši ocenijo 

z oceno od 1 do 6, v kolikšni meri se s trditvijo strinjajo. 1 pomeni »sploh se ne strinjam« 

in 6 »popolnoma se strinjam«. Drugo vprašanje se navezuje na delavnico in njeno 

izvedbo. Celoten vprašalnik se nahaja v prilogi 9.7. 

 

5.2.5 UČINEK IZVEDBE POLETNE ŠOLE  
 

V tem poglavju si bomo pogledali dva različna učinka izvedbe, in sicer: 

 učinek na odnos učencev do področja elektronike in 

 učinek na znanje učencev. 

 

 

UČINEK NA ODNOS UČENCEV 

Odnos učencev do področja elektronike smo merili pred izvedbo in po njej. Zanimale so 

nas razlike v odnosu glede na spol in učinek izvedbe na odnos učencev do področja 

elektronike. V analizo rezultatov so vključene ocene vseh učencev (n = 12). Rezultate 

bomo navajali s povprečno in ne z absolutno vrednostjo, saj nas zanimajo zgolj razmerja. 

Povprečna ocena pri vsaki trditvi je 3,5, maksimalna ocena je 6, minimalna pa 1.  

Trditve, ki so jih učenci ocenili na predtestu, so navedene v preglednici 5.5, tiste, ki so 

jih ocenili na posttestu, pa so v preglednici 5.9. 
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UČINEK IZVEDBE NA ODNOS UČENCEV DO PODROČJA ELEKTRONIKE 

 

Pregledali bomo, kakšno povprečno oceno so učenci namenili posamezni trditvi pred in 

po izvedbi delavnic elektronike. Trditve d, e, f (preglednica 5.9) so učenci ocenili le po 

izvedbi, saj se navezujejo na celotno izvedbo. Pregled prikazuje slika 5.7. 

 

 

Slika 5.7: Učinek izvedbe na odnos učencev do elektronike. 

T-test za parno primerjavo v oceni trditev a (t = -1,483, g = 11, α = 0,166), b (t = -1,483, 

g = 11, α = 0,166) in c (t = 0,430, g = 10, α = 0,676), pridobljeni na predtestu in posttestu, 

ni pokazal statistično pomembnih razlik. Podatkov ne moramo posplošiti na osnovno 

množico, za vzorec pa ugotovimo, da so učenci delavnic elektronike trditev a ocenili bolje 

po (M2 = 5,25) izvedenem učnem procesu kot pred njim (M1 = 4,92). Prav tako so po 

izvedbi (M2 = 5,25) bolje ocenili trditev b kot pred njo (M1 = 4,92). Ocena trditve c je za 

malenkost višja pred izvedbo (M1 = 5,09)  kot po njej (M2 = 5,08).  

Iz diagrama lahko vidimo, da je bila izvedba delavnic učencem zanimiva (M2 = 4,92), da 

se jim je vsebina zdela srednje zahtevna (M2 = 3,72) in da bi se jih večina še želela srečati 

s to tematiko (M2 = 5,25).  

 

ODNOS UČENCEV DO ELEKTRONIKE GLEDE NA SPOL 

 

Zanimalo nas je, ali se med učenkami in učenci pojavljajo razlike v odnosu do 

elektronike. Žal se je delavnic elektronike udeležilo premalo učenk, da bi lahko naredili 

to primerjavo (preglednica 5.8).  

 

ZNANJE UČENCEV 

Kakšno je znanje učencev, smo merili pred in med izvedbo delavnic ter po njej. Zanimal 

nas je učinek izvedbe vodenega in projektnega dela na znanje učencev in razlike v znanju 
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glede na spol. S Kolmogorov-Smirnovem testom smo preverili, da so podatki normalno 

porazdeljeni na vseh treh testih, saj za vse velja, da je α = 0,2 (α > 0,05).  

 

Učinek izvedbe vodenega dela delavnic na znanje učencev 

Učinek izvedbe vodenega dela delavnic elektronike na znanje učencev smo merili s t-

testom za parne primerjave. Imamo eno skupino, učenci (n = 12), na kateri opravimo dve 

meritvi. Zanimalo nas je, ali se povprečno število točk, doseženo na predtestu, razlikuje 

od povprečnega števila točk, doseženega na medtestu. Maksimalno število možnih točk 

je bilo 21. 

Vrednost t-testa za parne primerjave je med doseženimi točkami učencev pred in med 

izvedbo pokazala statistično pomembne razlike (t = 4,772, g = 11, α = 0,001). S tveganjem 

0,1 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci dosegli boljše rezultate na medtestu 

(M2 = 12,83, s2 = 4,366) kot na predtestu (M1 = 8,92, s2 = 2,746). 

Ugotovili smo, da je učinek zmeren do močan, saj je Cohen d = 0,549 (1). 

 

Učinek izvedbe projektnega dela delavnic na znanje učencev 

Učinek izvedbe projektnega dela delavnic elektronike na znanje učencev smo merili s t-

testom za parne primerjave. Zanimalo nas je, ali se povprečno doseženo število točk na 

medtestu in posttestu razlikuje. Maksimalni število točk je bilo 21. 

Vrednost t-testa za parne primerjave med doseženimi točkami učencev pred projektnim 

delom delavnic in po njem ni pokazala statistično pomembne razlike (t = 0,761, df = 11, 

α = 0,463). Ničelno hipotezo obdržimo, o osnovni množici pa ne moremo trditi ničesar. 

Za vzorec lahko opazimo, da so učenci na posttestu (M2 = 13,33, s2 = 3,551) dosegli boljše 

rezultate kot na medtestu (M1 = 12,83, s1 = 2,746). 

Ugotovili smo, da je učinek izvedbe projektnega dela na znanje zanemarljiv (Cohen d = 

0,063) (1). 

 

Učinek celotne izvedbe na znanje učencev 

Tudi tokrat smo učinek izvedbe delavnic merili s t-testom za parne primerjave. Zanimalo 

nas je, ali se povprečno doseženo število točk na predtestu in posttestu razlikuje. 

Vrednost t-testa za parne primerjave je med doseženimi točkami učencev pred in po 

izvedbi pokazala statistično pomembne razlike (t = 5,942, g = 11, α = 0,000). S tveganjem, 

manjšim od 0,1 %, trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci dosegli boljše rezultate 

na posttestu (M2 = 13,33, s2 = 3,551) kot na predtestu (M1 = 8,92, s1 = 2,746). 

Ugotovili smo, da je učinek izvedbe na znanje močan (Cohen d = 0,70) (1). 

 

RAZLIKE V ZNANJU PRI PRVIH PETIH NALOGAH 

 

Te razlike smo merili zato, da bomo lahko naredili ˝primerjavo˝ z znanjem učencev na 

tehniških dneh. Primerjali bomo znanje učencev poletne šole, ki so se sami prijavili na 

delavnice elektronike, in znanje učencev, ki morajo biti udeleženi tehniških dni. Zanima 
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nas tudi, pri kateri izvedbi bodo učenci pridobili več znanja. Učinek na znanje pri prvih 

petih nalogah smo merili le s pred- in posttestom. Na obeh so podatki normalno 

porazdeljeni. 

Vrednost t-testa za parne primerjave je med doseženimi točkami učencev pred in po 

izvedbi pokazala statistično pomembne razlike (t = 3,425, g = 15, α = 0,004). S tveganjem 

0,4 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci dosegli boljše rezultate na posttestu 

(M2 = 7,19, s2 = 2,167) kot na predtestu (M1 = 5,63, s1 = 1,821). 

Ugotovili smo, da je učinek izvedbe na znanje pri prvih petih nalogah šibak do zmeren 

(Cohen d = 0,39) (1). 

 

RAZLIKE V ZNANJU GLEDE NA SPOL 

 

Za merjenje razlik v znanju učencev glede na spol bi uporabili t-test za neodvisne vzorce, 

vendar imamo premajhen vzorec za izvedbo kvantitativne raziskave, saj sta se delavnic 

elektronike udeležili le dve učenki (preglednica 5.8). 

 

VZROK ZA VPIS 

 

Zanimalo nas je, kaj vpliva na to, da se starši odločijo za vpis svojih otrok na delavnice 

elektronike. Prvi del trditve je pri vseh enak, Na delavnico elektronike sem prijavil/a 

otroka ker… Preostanek trditev smo označili z malimi tiskanimi črkami (preglednica 

5.10). 

 

Preglednica 5.10: Trditve glede vzroka za vpis učencev na delavnice elektronike.  

 

Trditve  

a sem zaposlen/a v panogi, ki zajema področje elektronike; 

 

b je moj partner zaposlen v dejavnosti, ki zajemajo področje elektronike; 

 

c je otrok doma in v šoli pokazal zanimanje za področje elektronike; 

 

d si je otrok želel iz radovednosti priti na delavnico in se spoznati s področjem 

elektronike; 

 

e je moja želja, da se otrok nauči nekaj osnov, ker je to področje pomembno za 

razvoj družbe in gospodarstva; 

 

f je bil otrok že na podobnih počitniških  delavnicah in mu je bilo zelo všeč; 

 

g se mi zdi pomembno, da se otrok udeležuje takšnih delavnic in se nauči delati 

v skupinah z otroki, ki jih zanima podobno področje; 
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h se želi vpisati (oziroma je že) na tehniško srednjo šolo in/ali na tehniško 

fakulteto; 

 

i je odlična priložnost, da mu pedagogi, usposobljeni na področju elektronike, 

podajajo novo znanje; 

 

j mi je delavnico priporočil znanec; 

 

k sta združena zabava in učenje; 

 

l je nadarjen za tehniška področja in ga želimo pri tem podpreti; 

 

m otroka vsako leto vpišem v kakšen tabor, da pridobiva znanje iz različnih 

področij; 

 

n drugo: 

 

 

Staršev, ki so sodelovali v raziskavi, je bilo 8. Ponudili smo jim tudi možnost, da v kolikor 

glavni razlog za vpis otroka na delavnice ni zajet zgoraj, ga dopišejo (n). Tega se ni 

poslužil nihče. Starši so ocenili vsako trditev glede na to, v kolikšni meri ta za njih velja 

oziroma se z njo strinjajo. Minimalna možna ocena je 1, maksimalna 6 in povprečna 3,5. 

Slika 5.8 prikazuje porazdelitev povprečne ocene glede na trditev. 

 

 

 
Slika 5.8: Ocena staršev glede vpliva trditve na vpis otrok na delavnice elektronike. 

 

Ugotovili smo, da se starši glede vpisa otrok na delavnice elektronike na Poletni šoli 

elektronike in robotike 2018 popolnoma strinjajo s tem, da se jim zdi le-ta odlična 

priložnost, da otroku pedagogi, usposobljeni na področju elektronike, podajo nova znanja 

(M = 5,75) in ker se jim zdi pomembno, da se otrok udeležuje takšnih delavnic in se nauči 
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delati v skupinah z otroki, ki jih zanima podobno področje (M = 5,63). Strinjajo je s 

trditvijo e (M = 5,38), k (M= 5,38), c (M = 5,00), d (M = 5,13), h (M = 5,13) in l (M = 

5,13). Starši se bolj kot ne strinjajo s trditvama m (M = 4,13) in f (M = 3,88), se bolj ne 

strinjajo s trditvijo j (M = 3,38) in se ne strinjajo s trditvijo a (M = 1,63) in b (M = 1,88). 

 

 

5.3 PRIMERJAVA REZULTATOV IZVEDBE TEHNIŠKIH DNI IN 

DELAVNIC ELEKTRONIKE  
 

Med izvedbo tehniških dni in delavnic elektronike na Poletni šoli elektronike in robotike 

2018 obstaja ena ključna razlika. Učenci, ki so sodelovali na tehniških dneh, niso imeli 

izbire in so morali biti prisotni, saj je bilo to del pouka. Učenci, ki so sodelovali na 

delavnicah elektronike, pa so se v večini prijavili sami, zaradi lastnega interesa, želje. V 

tem poglavju bomo videli, ali se med učenci tehniških dni in učenci delavnic elektronike 

pojavljajo statistično pomembne razlike v njihovem odnosu do področja elektronike in 

znanju o njem. 

Učno gradivo, izvedeno na Poletni šoli elektronike in robotike 2018, je bilo zasnovano 

na podlagi učnega gradiva, izvedenega v okviru tehniških dni. Izvedba tehniškega dne je 

trajala 10 šolskih ur, delavnica elektronike pa 37 šolskih ur, zaradi česar ne moramo 

enakovredno primerjati izvedb in dobljenih rezultatov. V vzorec je zajetih 136 učencev 

povprečne starosti 14 let, 124 jih je sodelovalo na tehniških dneh, 12 pa na delavnici 

elektronike. 

 

5.3.1 REZULTATI 
 

Predstavili bomo dobljene rezultate. Upoštevati moramo, da vzorca učencev in izvedba 

nista enaka, zato lahko pridobljene rezultate podamo le za vzorec in za primerjavo izvedb. 

Pri analizi tako podatkov, pridobljenih pri tehniških dneh, kot na delavnicah elektronike 

sta uporabljena enaka inštrumenta. To so inštrumenti, ki so bili prvotno narejeni za 

tehniške dne (priloga 9.3 in 9.4). 

Ali se podatki statistično pomembno razlikujejo ali ne, ne moremo trditi, saj so podatki, 

pridobljeni v okviru delavnic elektronike, normalno porazdeljeni, podatki, pridobljeni v 

okviru tehniških dni, pa ne. 

 

UČINEK IZVEDBE NA ODNOS UČENCEV DO ELEKTRONIKE 

Predtest 

Na predtestu so učenci delavnic elektronike pokazali boljši odnos do področja elektronike 

(slika 5.9). Kako so ocenili posamezno trditev a, b, c (poglavje 5.5), je razvidno s spodnje 

slike 5.9, kjer PŠ predstavlja povprečno oceno sodelujočih na Poletni šoli in TD 

povprečno oceno sodelujočih na tehniških dneh. 
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Slika 5.9: Odnos sodelujočih do področja elektronike pred izvedbama. 

Ugotovili smo, da je odnos učencev do področja elektronike dober pri vseh učencih (M > 

4). Učenci delavnic elektronike (M = 4,92) so pokazali več zanimanja za elektroniko kot 

učenci tehniških dni (M = 4,18). Učenci delavnic elektronike (M = 4,92) so tudi mnenja, 

da je elektronika bolj uporabna v vsakdanjem življenju kot učenci tehniških dni (M = 

4,57). Prav tako bo poznavanje elektronike učencem delavnic (M = 5,01) bolj pomagala 

pri odločitvi za nadaljnje šolanje kot učencem tehniških dni (M = 3,35).  

 

Posttest 

Na posttestu (preglednica 5.6 in preglednica 5.9) so se pokazale še večje razlike v odnosu 

do področja elektronike. Učenci, ki so sodelovali na delavnicah elektronike, imajo precej 

boljši odnos do tega področja kot sodelujoči na tehniških dneh (slika 5.10).  

 

 

Slika 5.10: Odnos sodelujočih do področja elektronike po izvedbama. 
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Ugotovili smo, da je odnos učencev do področja elektronike dober pri vseh učencih (M > 

4). Učenci delavnic elektronike (M = 5,25) so pokazali več zanimanja za elektroniko kot 

učenci tehniških dni (M = 4,45). Učenci delavnic elektronike (M = 5,25) so tudi mnenja, 

da je elektronika bolj uporabna v vsakdanjem življenju kot učenci tehniških dni (M = 

4,60). Prav tako bo poznavanje elektronike učencem delavnic (M = 5,08) bolj pomagala 

pri odločitvi za nadaljnje šolanje kot učencem tehniških dni (M = 3,28). Učencem 

delavnic elektronike (M = 4,92) je bila izvedba delavnic bolj zanimiva kot izvedba 

tehniških dni sodelujočim na njih (M = 4,63). Vsebina delavnic elektronike se je 

sodelujočim (M = 3,92) zdela bolj zahtevna kot se je vsebina tehniških dni zdela 

sodelujočim na tehniških dneh (M = 3,70). In res je bila težja. Več učencev delavnic (M 

= 5,25) kot učencev tehniških dni (3,88) se želi ponovno srečati s področjem elektronike. 

 

UČINEK IZVEDBE NA ZNANJE 

Učinek na znanje smo primerjali z enakimi instrumenti. Pri analizi rezultatov, 

pridobljenih na delavnicah elektronike, smo upoštevali prvih pet nalog, saj je ta del enak 

kot celoten instrument, izveden na tehniških dneh (slika 5.11). 

 

 

Slika 5.11: Učinek izvedb na znanje učencev. 

 

Učinek izvedbe tehniškega dne je bil šibak do zmeren, Cohen d = 0,286. Učinek izvedbe 

delavnic elektronike na znanje, na prvih petih nalogah, je bil zmeren, saj je bil Cohen d = 

0,39. Učenci, udeleženci delavnic elektronike (M = 5,92), so imeli več predznanja kot 

udeleženci tehniških dni (M = 3,23). Udeleženci delavnic elektronike (M = 7,25) so tekom 

izvedbe tudi pridobili več znanja kot udeleženci tehniških dni (M = 4,39). Torej so učenci 

pridobili več znanja tekom izvedbe delavnic. Vzrok za to je lahko to, da so se sami 

prijavili na delavnice in jih omenjeno področje bolj zanima, morda pa izvedba v večjem 

obsegu ur. Delavnice elektronike so potekale 25 šolskih ur več kot tehniški dan. 
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6. KVALITATIVNA RAZISKAVA 
 

Na delavnicah elektronike na poletni šoli smo z učenci opravili tudi polstrukturirani 

intervju. Polstrukturiran intervju nam omogoča, da pridobimo podatke o okoliščinah, 

prepričanjih, mnenjih, izkušnjah, motivaciji itd. intervjuvancev. Omogoča nam neko 

osnovno strukturo in tudi nekaj prilagodljivosti [56]. Pri intervjuju imamo šest glavnih 

vprašanj, ki določajo osnovno strukturo pogovora in smo jih vnaprej določili. Pomožna 

vprašanja, ki dopolnjujejo strukturo, smo določili sproti, v kolikor je bilo to potrebno. S 

pomožnimi vprašanji intervjuvance usmerimo v podajanje informacij, ki so za nas 

pomembne, spodbudimo jih h govoru, poglabljanju in konkretiziranju povedanega. 

Namen intervjuja je izvedeti vzrok za vpis na delavnico elektronike in pridobiti mnenje o 

njeni izvedbi. 

 

6.1. POTEK IN IZVEDBA INTERVJUJEV 
 

Intervju smo izvedli z učenci, ki so bili udeleženci delavnic elektronike na Poletni šoli 

elektronike in robotike 2018. Intervjuvanih učencev je bilo 12, 2 učenki in 10 učencev 

(preglednica 5.6). Učenci so bili stari od 12 do 17 let, povprečna starost je bila 14 let. 

Intervju smo z vsemi učenci izvedli v učilnici, kjer smo imeli prej delavnice, po koncu 

celotne izvedbe le-teh. Učenci so bili intervjuvani eden za drugim v naključnem vrstnem 

redu. Intervjuji so bili izvedeni ustno s sprotnim zapisovanjem odgovorov učencev. V 

povprečju je intervju potekal 15 minut. Veliko je bilo odvisno od razpoloženja učencev 

in njihovega pogleda na tematiko. Vsi intervjuji so potekali tekoče in nemoteno.  

 

6.2. ANALIZA PODATKOV 
 

Odgovore učencev sem zapisovala tekom izvedbe intervjuja. Pri analizi sem najprej 

zapisane odgovore z metodo zgoščevanja pomena zapisala v bolj obvladljivi obliki. Pri 

nadaljnji analizi sem postopala z navzkrižno analizo odgovorov in povezovala odgovore 

vseh intervjuvancev. Ohranila sem tako pozitivno kot negativno naravnane odgovore 

učencev. Odgovore na isto vprašanje sem povezala v en sklop in jih sistematično obdelala.  

 

6.3. REZULTATI RAZISKAVE 
 

Rezultate predstavljam po sklopih, kjer so v en sklop združeni odgovori na eno vprašanje. 

Vprašanja se navezujejo na zanimanje in odnos učencev do področja elektronike ter na 

njihovo mnenje o izvedbi delavnic. To nam bo lahko pomagalo pri izboljšanju le-teh. Na 

koncu analize podajam še domneve, ki sem jih oblikovala na podlagi pridobljenih 

podatkov v empiričnem delu magistrskega dela. 
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1. Zakaj si se prijavil na delavnico Elektronike? Ali si se prijavil/a na delavnico iz 

svojega lastnega interesa po novem znanju ali so morda imeli to željo drugi 

(starši, bratje, sestre …)?   

 

Učenci, ki so sodelovali na intervjuju, so podali precej enotne odgovore. Najbolj pogost 

odgovor je bil, da so se na delavnice elektronike vpisali zaradi lastnega interesa za to 

področje. Večina učencev (9 učencev) se je s tem področjem že srečala, trije izmed njih 

so lani  (2017) obiskali delavnico robotike na Poletni šoli elektronike in robotike 2017. 

Tam jim je bilo zanimivo in so se želeli spoznati še z elektroniko. Ena učenka obiskuje 

Elektrotehniško-računalniško strokovno šolo in gimnazijo Ljubljana in je želela pridobiti 

osnove, ki jih bo kasneje potrebovala. Dva učenca pa sta bila prisiljena v izbiro poučnega 

tabora, delavnico elektronike sta izbrala sama, ker jima je zanimiva. 

 

2. Kaj ti je bilo pri izvedbi delavnice všeč? Navedi do 3 najpomembnejše razloge.  

Vsem učencem je bila všeč delitev delavnic na voden in projektni del ter da so na koncu 

v paru izvajali samostojni projekt, ki so ga tudi sami oblikovali. Večini učencev je bil  

všeč način celotne izvedbe delavnic (izkustveno učenje), saj so dejavnosti izvajali sami, 

nato pa so z učiteljem preverili dobljene ugotovitve in rezultate. Po potrebi so prejeli 

razlago, da ni bilo nejasnosti. Prav tako je večina učencev izpostavila, da jim je bilo všeč, 

da so delali v parih, saj so z medsebojno razlago in pomočjo prišli do zaključkov in so 

tako tudi pridobili več in globje znanje. Všeč jim je bilo tudi to, da je bila vključena tudi 

programirljiva elektronika (okolje Arduino) in da so se naučili sami pisati programe ter 

da so spoznali elektronske elemente in se jih naučili pravilno uporabljati. 

 

3. Kaj ti pri izvedbi delavnice ni bilo všeč? Navedi do 3 najpomembnejše razloge.  

Večini učencev je bilo všeč vse, zato so bila potrebna pomožna vprašanja. Nekaterim 

učencem ni bilo všeč, da so uporabljali majhne računalnike in da nekateri vodniki niso 

prevajali električnega toka in so jim s tem otežili delo oziroma jih upočasnili. En učenec 

bi si želel, da bi mu več znanja podal učitelj in da se ne bi rabil sam toliko truditi. Dva 

učenca pa sta si želela, da bi izvedba na trenutke potekala nekoliko hitreje in da bi se 

naučili še več programskega jezika. 

 

4.  Ali bi si želel, da bi tekom delavnice spoznal še kaj več s področja elektronike? 

Naštej ter povej zakaj? 

Učenci so bili zadovoljni s pridobljenim znanjem. Nekateri bi radi spoznali še, kako 

uporabljati logična vrata ali različne mikrokrmilnike in njihovo delovanje, kako deluje 

brezžična komunikacija, kako se jedka in izdeluje tiskana vezja. Nekateri pa bi si želeli 

še podrobneje spoznati okolje Arduino. 

 

5. Ali je bilo razmerje med vodenim in projektnim delom zate ustrezno? Bi si želel 

več vodenega ali več projektnega dela?  

Več kot polovici sodelujočih se je zdelo razmerje med vodenim in projektnim delom 

ravno pravšnje, saj so vse pridobljeno znanje uporabili pri projektnem delu. Imeli so tudi 

dovolj časa, da so zasnovali, izvedli in predstavili svoj projekt. Nekaj učencev pa bi si 
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želelo še več projektnega dela, saj so si v okviru le-tega sami izbrali, kaj bodo delali, kar 

jim je posledično bolj zanimivo. 

 

6. Ali se boš sedaj po končani delavnici še ukvarjal/a s področjem elektronike? 

Kako (šolanje, domači projekti …)? 

Deset učencev se bo s področjem elektronike srečalo tako doma (hobi) kot v šoli, saj se 

imajo željo vpisati na elektrotehniške šole (Vegova, SERŠ, Fakulteta za elektrotehniko 

ipd.). Dva se s tem področjem nimata želje ponovno srečati, vendar ju ne bi motilo, če bi 

ponovno tako naneslo. Kar nekaj jih ima željo ponovno obiskati delavnice na Poletni šoli 

elektronike in robotike 2019, in sicer delavnico napredne skupine. En učenec bo to 

področje spoznaval še v okviru izdelave projektov v računalniškem društvu.  

 

6.4.  UGOTOVITVE IN OBLIKOVANJE DOMNEV 
 

Rezultati intervjujev kažejo, da se je večina učencev na delavnice prijavila zaradi svojega 

interesa, da jim je bila všeč uporaba modela izkustvenega učenja, delo v paru in uporaba 

programirljive elektronike. Nekaj učencem pa je bil ta model učenja tuj in bi raje videli, 

da bi izvedba potekala deduktivno, kjer bi učitelj podal potrebno teorijo in bi nato oni 

vadili in jo uporabljali na primerih. Namen poučevanja po modelu izkustvenega učenja 

je, da učenci sami preko izkušenj pridejo do znanj, saj je tako znanje globje in trajnejše. 

Učenci so imeli tudi nekaj težav z vodniki in majhnimi računalniki, kar je na trenutke 

upočasnilo njihovo delo. Vseeno so lahko opravili vse potrebno. Tudi po koncu so 

pokazali zanimanje za elektroniko, želeli bi si spoznati še več elektronskih elementov, 

programskega jezika in način izdelave tiskanih vezij. Učencem je bil všeč tako vodeni 

kot projektni del, nekaj učencev pa bi si želelo še več ur projektnega dela. V kolikor bi 

zmanjšali čas izvedbe vodenega dela, učenci ne bi imeli toliko znanja, da bi lahko izvedli 

tako zanimive projekte. Večina učencev se bo tudi v nadaljevanju srečevala s področjem 

elektronike. Nekateri na tehničnih šolah, drugi pa kot hobijem v raznih društvih in doma. 

Vidimo, da so učenci, ki so se prijavili na delavnico elektronike na Poletni šoli elektronike 

in robotike 2018, res zainteresirani za področje elektronike in da jim je bila celotna 

izvedba všeč, delovala je motivacijsko, saj je bilo veliko odvisno od učencev samih.  

 

Domneva 1: V kolikor nas določeno področje zanima, smo bolj motivirani za 

sodelovanje in posledično pridobimo več znanja in to poglobljeno. Večina učencev se 

je na delavnice prijavila zaradi lastnega interesa, ti so na pred-, med- in posttestu dosegli 

tudi precej boljše rezultate kot dva učenca, ki so ju prijavili starši. Že med samo izvedbo 

sta bila ta dva učenca manj motivirana, več jima je bilo potrebno pomagati in ju spodbujati 

k delu, medtem ko so ostali zagreto izvajali dejavnosti.  

 

Domneva 2: Možnost izbire izboljša motivacijo. Učenci, ki so si sami želeli biti na teh 

delavnicah, so bolje sodelovali in pridobili boljše in globje znanje. Vsem učencem je bil 

projektni del delavnic všeč ravno zato, ker so se sami odločili, kaj bodo izdelovali za 

projekt. Zasnovali so projekt, ki se je njim zdel zanimiv in so ga želeli predstaviti ostalim. 

Projekte so zelo dobro zasnovali in jih vsi zagreto izvajali.  
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Domneva 3: Navade je težko spremeniti. Učenci so v šoli navajeni predvsem 

deduktivnih metod poučevanja. Da jim učitelj najprej poda teorijo in oni nato to teorijo 

utrdijo z izvajanjem oziroma reševanjem vaj. Dlje kot smo v procesu šolanja, bolj smo 

navajeni takšnih metod poučevanja. Učenka, ki je bila najstarejša, in še en učenec sta si 

želela, da bi tudi te delavnice potekale deduktivno. Model izkustvenega učenja je 

učencem tuj in se ga morajo sprva privaditi. Nekaterim to uspe hitreje kot drugim. 

Izkustveno učenje je model učenja, krožen proces, ki se začne z izkušnjo učencev in 

zaključi z evalvacijo le-te ter uporabo ugotovitev v novi situaciji. Velik delež aktivnosti 

je na učencih in ne na učitelju. Večini je bila uporaba tega modela všeč in je delovala 

motivacijsko, saj so učenci želeli pokazati, koliko znajo in da lahko sami pridejo do novih 

znanj. 
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7. DISKUSIJA 

 

Ključni del vsake raziskave, kvantitativne in kvalitativne, je, da postavimo objektivne 

cilje in raziskovalna vprašanja, lahko tudi hipoteze. V nadaljevanju je podana kritična 

evalvacija raziskovalnih vprašanj in objektivnih ciljev, ki smo si jih zastavili v uvodnem 

delu. Ločili bomo raziskovalna vprašanja, ki se nanašajo na izvedbo tehniških dni, in 

vprašanja, ki se nanašajo na izvedbo delavnic elektronike na Poletni šoli elektronike in 

robotike 2018. 

 

7.1. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

RV1: ALI SE POJAVLJAJO STATISTIČNO POMEMBNE RAZLIKE V 

ODNOSU DO PODROČJA ELEKTRONIKE PRED IN PO OBRAVNAVI? 

IZVEDBA TEHNIŠKIH DNI 

Odnos učencev do področja elektronike je pozitivno naravnan. To smo izvedeli iz analize 

rezultatov (poglavje 5.1.5), sicer pa se je opazilo tudi pri sami izvedbi tehniških dni, saj 

so v večini učenci sodelovali in bili aktivni. Izvedba je pozitivno vplivala na odnos 

učencev do področja elektronike, saj so učenci trditve (preglednici 5.5, 5.6) nekoliko bolje 

ocenili po izvedbi kot pred njo. Izvedba tehniškega dne jim je bila zanimiva in kar nekaj 

učencev bi se želelo ponovno srečati s področjem elektronike. Pri njihovi odločitvi za 

nadaljnje šolanje pa poznavanje elektronike ne bo veliko vplivalo. Vzrok za to je lahko 

to, da so že odločeni, kje bodo nadaljevali svoje šolanje, področja elektronike pa ne 

poznajo dovolj dobro, da bi lahko to vplivalo na njihovo odločitev. Podrobnejša analiza 

rezultatov je v poglavju 5.1.5. 

IZVEDBA DELAVNIC ELEKTRONIKE 

Ugotovili smo, da je odnos učencev do področja elektronike zelo dober, ocenili so ga z 

več kot samo povprečno oceno (M > 4,5). Vidimo tudi, da bo poznavanje elektronike 

vplivalo na odločitev za nadaljnje šolanje (M > 5,0). Razlike glede ocen trditev 

(preglednica 5.6) s strani učencev pred in po obravnavi niso statistično pomembne 

(poglavje 5.2.5). Opazimo pa lahko, da so učenci trditve nekoliko bolje ocenili po izvedbi 

delavnic elektronike. Izvedba je bila učencem zanimiva, vsebina se jim je zdela srednje 

zahtevna, večina pa se želi ponovno srečati s tem področjem.  

Zanimanje in mnenje o uporabnosti elektronike je pri učencih, ki so sodelovali na 

delavnicah elektronike, zelo dobro, veliko si jih želi nadaljevati šolanje na šolah, ki 

vključujejo elektroniko. Na vse to seveda vpliva dejstvo, da so že seznanjeni s področjem 

elektronike, jih to zanima in so se želeli sami prijaviti na delavnice elektronike ter 

pridobiti še več znanja. 

 

RV2: ALI SE POJAVLJAJO STATISTIČNO POMEMBNE RAZLIKE V 

ODNOSU DO PODROČJA ELEKTRONIKE GLEDE NA SPOL? 

To raziskovalno vprašanje je razdeljeno na dva dela, na razlike pred in po izvedbi glede 

na spol. 
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IZVEDBA TEHNIŠKIH DNI 

S pomočjo Mann-Whitney preizkusa smo ugotovili, da se pojavljajo razlike v odnosu za 

področje elektronike glede na spol.  

Pred izvedbo 

V odnosu do področja elektronike glede na spol se pojavljajo statistično pomembne 

razlike. Kakšne so te razlike, je podrobno podano v poglavju 5.1.5. Vse trditve 

(preglednica 5.5), ki se nanašajo na odnos do področja elektronike, so bolje ocenili učenci 

kot učenke. Torej se zdi učencem, v primerjavi z učenkami, to področje bolj zanimivo, 

bolj uporabno v vsakdanjem življenju in tudi bolj pomembno pri odločitvi za nadaljnje 

šolanje. Vzrok za to bi lahko bil to, da gre za tehniško vsebino, tehniške vsebine in poklici 

že od nekdaj veljajo za primernejše za moško populacijo, saj je pri njih v nekaterih 

primerih potrebna večja fizična zmogljivost. Učenke in učenci pa ne poznajo elektronike 

dovolj dobro, da bi vedeli, da pri elektroniki temu ni tako. Škoda je, da se tako malo deklet 

odloči za nadaljnje šolanje v tej smeri.  

Po izvedbi 

V odnosu do področja elektronike glede na spol se tudi po izvedbi pojavljajo statistično 

pomembne razlike. Učenci so trditve (preglednica 5.6) ocenili bolje kot učenke. Učencem 

se zdi področje elektronike bolj zanimivo, bolj uporabno v vsakdanjem življenju in 

poznavanje področja bolj pomembno pri odločitvi za nadaljnje šolanje. Tudi sama 

izvedba tehniškega dne je bila učencem bolj zanimiva kot učenkam, bolj se želijo tudi 

ponovno srečati s področjem elektronike. Obravnavane vsebine so se učenkam zdele bolj 

zahtevne kot učencem. Podrobna analiza je v poglavju 5.1.5. 

Odnos učenk in učencev do področja elektronike nas je pozitivno presenetil, saj je tako 

pred kot po izvedbi dober M > 3,5. Dobljeni rezultati so pričakovani, saj je tudi na 

tehničnih šolah in v tehničnih poklicih več moške populacije.  

 

IZVEDBA DELAVNIC ELEKTRONIKE 

Na poletni šoli je bilo na delavnice elektronike prijavljenih 12 učencev, od tega le 2 

učenki. Posledično nismo mogli narediti analize, s katero bi lahko odgovorili na to 

raziskovalno vprašanje. Za vzorec lahko povemo, da imata učenki, ki sta se prijavili na 

delavnice elektronike, zelo dober odnos do področja elektronike. Pri delavnicah sta dobro 

sodelovali, izvajali dejavnosti, tudi trditve, ki preverjajo odnos učencev do področja 

elektronike (preglednica 5.6), sta ocenili zelo visoko. 

 

RV3: ALI SE POJAVLJAJO STATISTIČNO POMEMBNE RAZLIKE V 

ZNANJU UČENCEV PRED IN PO OBRAVNAVI?  

 

IZVEDBA TEHNIŠKIH DNI 

Na tehniških dneh smo preverili znanje učencev o vsebinah elektronike pred in po izvedbi 

(poglavje 5.1.5). Ker podatki niso normalno porazdeljeni, smo s pomočjo Wilcoxonovega 

preizkusa ugotovili, da se v znanju na pred- in posttestu pojavljajo statistično pomembne 

razlike. Učenci so na posttestu dosegli boljše rezultate kot na predtestu, v povprečju so 



63 
 

učenci napredovali za 1,16 točke. Učenci v osnovni šoli nimajo veliko vsebin, ki bi bile 

povezane s področjem elektronike, zato je razumljivo, da njihovo predznanje ni najboljše. 

Povprečno število doseženih točk na posttestu pa je nekoliko nižje, kot smo pričakovali, 

saj niso dosegli niti polovice vseh točk. Nekaj učencev je doseglo vse možne točke (10 

točk), nekaj pa jih je doseglo zgolj 1 točko. S pomočjo Cohen d, ki je 0,286, smo ugotovili, 

da je učinek izvedbe na znanje učencev šibak do zmeren. Večina učencev pa je tekom 

izvedbe pridobila na znanju o tem področju, vendar manj od pričakovanega. V razredu 

imamo vedno učence, ki so povprečni, takšne ki sodelujejo in jih področje zanima, in 

takšne, ki so odsotni in nezainteresirani za delo. 

 

IZVEDBA DELAVNIC ELEKTRONIKE 

Na delavnicah elektronike na poletni šoli smo, zaradi večjega obsega ur, preverili znanje 

učencev pred, med in po izvedbi. Med obravnavo smo preverili znanje po koncu vodenega 

dela delavnic, saj nas je zanimalo, koliko znanja učenci pridobijo tekom vodenega dela 

in koliko tekom projektnega dela. Raziskovalno vprašanje je razdeljeno na tri dele. Na 

primerjavo dobljenih rezultatov na pred- in medtestu, na med- in posttestu ter na pred- in 

posttestu. Zanimalo nas je, kakšen je učinek izvedbe vodenega dela na znanje, kakšen 

projektnega in kakšen celotne izvedbe. Učinke smo merili s t-testom za parne primerjave 

(poglavje 5.2.5).  

Učinek izvedbe vodenega dela je zmeren do močan, saj je Cohen d enak 0,549. Učinek 

izvedbe projektnega dela je zanemarljiv, saj je Cohen d enak 0,06. Učinek celotne izvedbe 

je močan, Cohen d je 0,70. Učinek celotne izvedbe delavnic je močan, s čimer smo lahko 

zadovoljni. Vidimo, da so učenci večino znanja pridobili tekom izvedbe vodenega dela, 

malo tudi tekom projektnega dela. Take rezultate smo pričakovali, saj izvedba temelji na 

izkustvenem učenju. Torej so učenci v vodenem delu preko lastnih izkušenj in evalvacijo 

le-teh prišli do novih znanj, v projektnem delu pa so to znanje uporabili v novi situaciji. 

S tem so svoje znanje poglobili in bo posledično trajnejše. 

Razlika v pridobitvi znanja na tehniških dneh in delavnicah elektronike je velika. Vzrok 

je lahko krajši obseg izvedbe tehniških dni, manjši interes in motiviranost udeležencev 

tehniških dni za področje elektronike. 

 

RV4: ALI SE POJAVLJAJO STATISTIČNO POMEMBNE RAZLIKE V 

PRIDOBLJENEM ZNANJU GLEDE NA SPOL? 

 

IZVEDBA TEHNIŠKIH DNI 

S pomočjo Mann-Whitney testa smo ugotovili, da se v doseženem povprečnem številu 

točk med učenkami in učenci ne pojavljajo statistično pomembne razlike (poglavje 5.1.5). 

To velja tako za povprečno oceno na predtestu kot posttestu. Za vzorec lahko povemo, da 

so na obeh testih učenci dosegli nekoliko boljše rezultate od učenk. Učinek na znanje pa 

je bil pri učenkah nekoliko večji kot pri učencih.  

Domnevamo lahko, da so učenci dosegli nekoliko boljše rezultate kot učenke, ker je 

njihovo zanimanje za to področje večje. 
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IZVEDBA DELAVNIC ELEKTRONIKE 

Zaradi majhnega vzorca analize o znanju vsebin elektronike glede na spol nismo mogli 

izvesti. Za vzorec lahko vseeno povemo, da sta učenki, kljub temu da se jima je zdela 

izvedba bolj zahtevna kot učencem, dosegli zelo dobre rezultate na obeh testih, boljše od 

večine učencev. Vzrok zato je lahko njuna starost (preglednica 5.8) in posledično večja 

zrelost, resnost. 

 

RV5: ALI SE MED UČENCI RAZLIČNIH ŠOL POJAVLJAJO STATISTIČNO 

POMEMBNE RAZLIKE V PRIDOBLJENEM ZNANJU? 

Vprašanje se nanaša zgolj na izvedbo tehniških dni. Razdeljeno je na dva dela. Na razlike 

v znanju na predtestu in na razlike v znanju na posttestu. 

Predtest 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc je Brown-Forsythe test pokazal 

statistično pomembne razlike v znanju med učenci različnih razredov. Games-Howell 

Post Hoc test je pokazal statistično pomembne razlike med dvema osnovnima šolama, 

medtem ko med preostalimi šolami ni pokazal statistično pomembnih razlik (α > 0,05). 

Posttest 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc je Brown-Forsythe test pokazal 

statistično pomembne razlike med šolami glede števila doseženih točk na posttestu. 

Games-Howell Post Hoc test ni pokazal statistično pomembnih razlik med šolami (α > 

0,05). 

Opazimo, da se v vzorcu pojavljajo statistično pomembne razlike v znanju glede na 

osnovo šolo, ki jo učenci obiskujejo. Vendar so te razlike majhne, kar nam prikaže 

Games-Howell Post Hoc test. Vrstni red osnovnih šol glede uspešnosti pa se tekom 

izvedbe spremeni. Osnovna šola 6 je na obeh testih dosegla najboljše rezultate, ostale šole 

pa so svoja mesta spremenila. Domnevali bi lahko, da imajo na šoli, kjer so učenci 

pokazali boljše predznanje, večji poudarek na temi elektrika in da je veliko odvisno od 

učitelja. Vendar smo opazili, da se v dosežku pojavljajo tudi razlike v razredih iste 

osnovne šole. Tako na predtestu kot posttestu se pojavljajo tudi razlike v povprečnem 

doseženem številu točk v različnih razredih iste osnovne šole. Za primer vzemimo 

Osnovno šolo 1. V povprečnem številu doseženih točk na predtestu je med razredom 1 in 

2 razlika 0,6 točke, med razredom 1 in 3 0,38 točke in razredom 2 in 3 0,56 točke. V 

povprečnem številu doseženih točk na posttestu je med razredom 1 in 2 razlika 0,11 točke, 

med razredom 1 in 3 1,13 točke in razredom 2 in 3 1,02 točke.  

Največji vpliv na znanje imajo učenci sami. Dober učitelj je le osnova, ki učenca usmerja 

in mu pomaga pri pridobivanju oziroma gradnji znanja.  

 

RV6: KAKŠNA STA MNENJE IN ODNOS UČENCEV DO DELAVNIC 

ELEKTRONIKE? 

Raziskovalno vprašanje se nanaša zgolj na izvedbo delavnic elektronike na poletni šoli. 

Odgovor na to raziskovalno vprašanje smo pridobili s pomočjo polstrukturiranega 

intervjuja, torej kvalitativne raziskave (poglavje 6). V šestem poglavju se nahaja tudi bolj 

podroben in razčlenjen odgovor. 
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Učenci so bili z delavnico elektronike zadovoljni, vsem učencem je bila delitev delavnic 

na vodeni in projektni del všeč, všeč jim je bil tudi  čas za izvedbo samostojnih projektov 

v dvojicah. Projekt so tudi sami oblikovali. Večini učencev je bil všeč tudi način celotne 

izvedbe delavnic (izkustveno učenje). Všeč jim je bila tudi vključitev programirljive 

elektronike, želeli pa bi si še bolj spoznati programski jezik in še nekatere druge 

elektronske elemente. Prav tako si večina učencev želi ponovno obiskati delavnice na 

Poletni šoli elektronike in robotike. 

Učenci so podali zelo pozitivne odgovore, tudi tekom delavnic so bili motivirani za delo, 

klima v učilnici je bila zelo prijetna. Vzrok za vse to je verjetno to, da so se učenci sami 

odločili za obisk te delavnice, saj jih področje elektronike zanima. 

 

7.2. OBJEKTIVNI CILJI 
 

Cilje C1, C2 in C3 smo uspešno dosegli. Cilj C1 je dosežen in predstavljen v poglavju 

5.1, cilj C2 v poglavju 5.2 in C3 v obeh teh poglavjih in v poglavju 7, saj je cilj zajet 

znotraj raziskovalnih vprašanj RV3, RV4 in RV5. Bolj podrobno si poglejmo cilj C4.  

 

C4: UGOTOVITI, KAJ JE GLAVNI VZROK, DA STARŠI VPIŠEJO SVOJE 

OTROKE NA DELAVNICO ELEKTRONIKE NA POLETNI ŠOLI 

ELEKTRONIKE IN ROBOTIKE. 

Glavni vzrok za vpis otrok na delavnice elektronike je po oceni staršev ta, da se jim zdi 

to odlična priložnost, da otroku pedagogi, usposobljeni na področju elektronike, podajo 

nova znanja (M = 5,75). Na njihovo odločitev v veliki meri vpliva tudi to, da se jim zdi 

pomembno, da se njihov otrok udeležuje takšnih delavnic in se nauči delati v skupini z 

otroki, ki jih zanima podobno področje (M = 5,63).  

Med vzroki z višjo oceno smo pričakovali tudi to, da se vsaj eden od staršev ukvarja s 

področjem elektronike, službeno ali doma, vendar je ta trditev prejela najmanj točk. 

Visoko pa so starši ocenili tudi to, da si je otrok želel obiskati to delavnico (M = 5,13).  

Podrobnejši rezultati so podani v poglavju 5.2.5 (str. 52, 53). 
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8. ZAKLJUČEK 

 

V okviru magistrske naloge smo oblikovali dve učni gradivi z didaktičnimi priporočili za 

poučevanje in začetno učenje elektronike ob podpori okolja Arduino. Samo gradivo in 

način izvedbe sta se izkazala za primerno in uspešno za začetno učenje elektronike. Učno 

gradivo 1 smo izvedli v okviru tehniških dni in je primerno za poučevanje elektronike v 

okviru 10 ur, Učno gradivo 2  pa smo izvedli na delavnicah elektronike na Poletni šoli 

elektronike in robotike 2018 in je primerno za poučevanje elektronike v obsegu 35 šolskih 

ur, kar je ravno dovolj ur za izvedbo izbirnega predmeta. Izvedbi obeh gradiv sta bili 

uspešni, učenci so dosegli večino, nekateri vse zastavljene učne cilje in izboljšali svoje 

znanje dotičnega področja. Izvedbi sta motivacijsko vplivali na sodelujoče, saj je bil 

odnos do elektronike po izvedbi še boljši kot pred njo. Odnos do področja elektronike pa 

je s strani učencev pozitiven. 

Izvedba gradiva na delavnicah elektronike na poletni šoli je bila vseeno uspešnejša, saj 

so učenci dosegli več različnih ciljev in pridobili več znanja. Vzrok za to je izvedba v 

večjem obsegu ur, zainteresirani sodelujoči in celotna izvedba po modelu izkustvenega 

učenja. Na poletni šoli je bilo gradivo zasnovano na osnovi učnega modela izkustvenega 

učenja po Davidu Kolbu. Učenci so bili bolj samostojni, bolj miselno in motorično 

aktivni. Sodelujočim učencem je bila takšna izvedba všeč, saj so v veliki meri sami 

zaslužni za pridobitev oziroma gradnjo znanja, kar nanje deluje motivacijsko. Zaradi 

dobrih rezultatov pri uporabi učnega modela po D. Kolbu priporočamo, da bi se učni 

model implementiral tudi v pouk predmeta Tehnika in tehnologija v osnovni šoli. 

Z raziskavo smo izvedeli, da so učenci pri omenjenih izvedbah dosegli zastavljene učne 

cilje in izboljšali znanje s področja elektronike. Ugotovili smo, da je zanimanje za 

področje elektronike do neke mere odvisno tudi od spola in da se med učenci različnih 

ljubljanskih osnovnih šol v znanju s področja elektronike pojavljajo razlike. Izvedeli smo, 

da izvedbi vplivata motivacijsko in spodbujajoče na odnos učencev do omenjenega 

področja, da sta jim bili izvedbi zanimivi in snov srednje zahtevna. Kar nekaj je takih 

učencev, ki bi se še želeli srečati s področjem elektronike, žal pa se jih bo le malo odločilo 

za nadaljnje šolanje na področju elektronike.  Da bi bili rezultati še zanesljivejši, bi 

potrebovali večji vzorec učencev. To bi lahko dosegli s sodelovanjem z učitelji osnovnih 

šol, ki bi izvajali gradivo, na primer v okviru izbirnega predmeta ali tehniškega dne. 

Raziskava bo prispevala k poučevanju vsebin s področja elektronike v osnovni šoli. 

Predstavlja predlog za posodobitev učnega načrta za izbirni predmet Elektronika z 

robotiko. V kolikor bi se predmet Tehnika in tehnologija izvajal tudi v 9. razredu, bi bilo 

gradivo lahko predlog za izvedbo tega predmeta.  Prav tako bo izdelano gradivo z 

didaktičnimi priporočili nudilo pomoč učiteljem, ki še niso suvereni glede poučevanja 

predmetov s področja elektronike in robotike. Več učiteljev se bo tako odločilo za izvedbo 

ur, povezanih s področjem elektronike; lahko tudi v okviru tehniških dni. Pripravljeno 

gradivo in uporaba le-tega bi lahko pripeljala tudi do posodobitve vsebin na tekmovanju 

iz elektronike za učence osnovnih šol. Posledično bi več učencev sodelovalo na teh 

tekmovanjih.  

 

Raziskava bi lahko spodbudila učitelje k izvajanju predmetov, ki se navezujejo na 

elektroniko in robotiko, pri izvajanju pouka pa k uporabi induktivnih pristopov in učnega 

modela izkustvenega učenja.  
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9. PRILOGE 

 

9.1. UČNO GRADIVO, IZVEDENO V OKVIRU TEHNIŠKIH DNI 
 

Dostopno na:  

https://sites.google.com/view/ucenje-elektronike-arduino/tehni%C5%A1ki-dan  

 

9.2.  UČNO GRADIVO, IZVEDENO V OKVIRU DELAVNIC 

ELEKTRONIKE NA POLETNI ŠOLI 
  

Dostopno na:  

https://sites.google.com/view/ucenje-elektronike-arduino/delavnice-elektronike 

 

9.3. PREDTEST, IZVEDEN NA TEHNIŠKEM DNEVU 
 

GESLO: ______________ 

                                                                                                            SPOL:         M       Ž 
                                                                                                       STAROST: ____________ 

 

Vprašalnik 

Obkroži, kar velja zate (kjer 1 pomeni sploh ne in 6 zelo). 

a) Področje elektronike se mi zdi zanimivo:       

1       2       3       4      5      6 

b) Poznavanje področja elektronike je uporabno v vsakdanjem življenju:  

1       2       3       4     5       6 

c) Poznavanje področja elektronike mi bo pomagalo pri odločitvi za nadaljnje 

šolanje: 

1       2       3       4       5      6 

  

https://sites.google.com/view/ucenje-elektronike-arduino/tehni%C5%A1ki-dan


 
 

1. Električni krog z žarnico na žarilno nitko. 

 

 

 

a) Obkroži črki pri tistih dveh shemah, na katerih žarnica sveti:    

A       B       C       D       E 

b) Obkroži črko tiste sheme, pri kateri lahko pride do uničenja vira napetosti:     

A       B       C       D       E 

 

2. Katera vrsta svetil je najnovejša oz. najkrajši čas v uporabi? Obkroži pravilni 

odgovor. 

 

A. Žarnica na žarilno nitko. 

B. LED svetila. 

C. Halogenska svetila. 

D. Varčna plinska svetila (varčne žarnice). 

 

3. Vir svetlobe v LED svetilih so svetleče diode, vezane v električni krog.  

E D
 

C B
 

A 



 
 

     Obkroži črko nad shemo, kjer svetleča dioda trajno sveti. 

A                             B                         C                               D                                E  

 

4. Na računalnik lahko priključimo različne zunanje enote oz. naprave. Pri tem se 

informacije prenašajo od računalnika k napravi ali obratno. 

a) Kateri od naštetih dogodkov so za osebni računalnik vhodni in kateri izhodni?  

Za naštete primere obkroži besedo »Vhodna«, če je dogodek/postopek za osebni 

računalnik vhodna funkcija (informacija), oziroma besedo »Izhodna«, če je ta funkcija 

izhodna. 

 

A.   V tiskalniku je zmanjkalo papirja.                                         Vhodna                

Izhodna  

B.   Premikanje miške.                                                                 Vhodna                

Izhodna  

C.   Pritisnemo tipko na tipkovnici.                                             Vhodna                

Izhodna  

D.   Predvajanje glasbe prek računalniških zvočnikov.               Vhodna                

Izhodna  

E.   Zapis datoteke na USB ključ.                                                Vhodna               

Izhodna  

 

b) Kateri od naštetih dogodkov so za (mini) računalnik (Arduino) vhodni in kateri 

izhodni. 

Za naštete primere obkroži besedo »Vhodna«, če je dogodek/postopek za osebni 

računalnik vhodna funkcija (informacija), oziroma besedo »Izhodna«, če je ta funkcija 

izhodna. 

 

A.   Senzor, ki zaznava osvetljenost v prostoru.                              Vhodna               

Izhodna 

B.   Svetleča dioda, ki utripa kot določa računalniški program.      Vhodna               

Izhodna 

C.   Piskač, ki oddaja zvok.                                                              Vhodna               

Izhodna 



 
 

D.   Senzor, ki nam pove temperaturo prostora.                               Vhodna               

Izhodna 

E.   Tipka, ki sproži izvajanje programa v Arduinu.                          Vhodna             

Izhodna 

 

 

5. Signale delimo na analogne in digitalne.  

Besedo ANALOGNO poveži z dogodki, ki delujejo na osnovi analognega signala , 

DIGITALNO poveži z napravami, ki delujejo na osnovi digitalnega signala. 

 

                     

                    ANALOGNO 

 

 

                    DIGITALNO 

 

 

 

9.4. POSTTEST, IZVEDEN NA TEHNIŠKEM DNEVU 
 

GESLO: ______________ 

                                                                                                                   SPOL:         M       Ž                                

 

Vprašalnik 

Obkroži, kar velja zate (kjer 1 pomeni sploh ne in 6 zelo). 

a) Področje elektronike se mi zdi zanimivo:       

1       2       3       4      5      6 

b) Poznavanje področja elektronike je uporabno v vsakdanjem življenju:  

1       2       3       4      5      6 

c) Poznavanje področja elektronike mi bo pomagalo pri odločitvi za nadaljnje 

šolanje: 

1       2       3       4      5      6 

d) Izvedba tehniškega dne mi je bila zanimiva: 

1       2       3       4      5      6 

e) Vsebina tehniškega dne mi je bila zahtevna: 

1       2       3       4      5      6 

f) S to tematiko bi se želel(a) še kdaj srečati (npr. na poletni šoli, obšolskih 

dejavnostih ...): 

1       2       3       4       5      6 

  

Delovanje hišnega zvonca. 

Prilagajanje  svetilnosti zaslona telefona 

glede na zunanjo osvetljenost. 

Nastavitev želene temperature pri 

klimatski napravi. 

Delovanje razsvetljave stopnišča v 

stanovanjskem bloku. 

Proženje alarma preko senzorja gibanja. 

 



 
 

 

1. Električni krog z žarnico na žarilno nitko. 

 

 

a) Obkroži črki pri tistih dveh shemah, na katerih žarnica sveti:    

A       B       C       D       E 

b) Obkroži črko tiste sheme, pri kateri lahko pride do uničenja vira napetosti:     

A       B       C       D       E 

 

2. Katera vrsta svetil je najnovejša oz. najkrajši čas v uporabi? Obkroži pravilni odgovor. 

 

A. Žarnica na žarilno nitko. 

B. LED svetila.  

 

 

3. Vir svetlobe v LED svetilih so svetleče diode, vezane v električni krog.  

 

Obkroži črko pod shemo, kjer svetleča dioda trajno sveti. 

       

  A                             B                                C                                  D                                E 

  

B
 

E 

A C 

D
 

C. Halogenska svetila. 

D. Varčna plinska svetila (varčne žarnice). 

 



 
 

4. Na računalnik lahko priključimo različne zunanje enote oz. naprave. Pri tem se 

informacije prenašajo od računalnika k napravi ali obratno. 

 

a) Kateri od naštetih dogodkov so za osebni računalnik vhodni in kateri izhodni?  

Za naštete primere obkroži besedo »Vhodna«, če je dogodek/postopek za osebni 

računalnik vhodna funkcija (informacija), oziroma besedo »Izhodna«, če je ta 

funkcija izhodna. 

 

A.   V tiskalniku je zmanjkalo papirja.                                     Vhodna                

Izhodna  

B.   Premikanje miške.                                                              Vhodna                

Izhodna  

C.   Pritisnemo tipko na tipkovnici.                                          Vhodna                

Izhodna  

D.   Predvajanje glasbe prek računalniških zvočnikov.            Vhodna                

Izhodna  

E.   Zapis datoteke na USB ključ.                                             Vhodna               

Izhodna  

 

b) Kateri od naštetih dogodkov so za (mini) računalnik (Arduino) vhodni in kateri 

izhodni. 

Za naštete primere obkroži besedo »Vhodna«, če je dogodek/postopek za osebni 

računalnik vhodna funkcija (informacija), oziroma besedo »Izhodna«, če je ta 

funkcija izhodna. 

 

A.   Senzor, ki zaznava osvetljenost v prostoru.                               Vhodna               Izhodna 

B.   Svetleča dioda, ki utripa kot določa računalniški program.       Vhodna               

Izhodna 

C.   Piskač, ki oddaja zvok.                                                               Vhodna               Izhodna 

D.   Senzor, ki nam pove temperaturo prostora.                                 Vhodna               Izhodna 

E.   Tipka, ki sproži izvajanje programa v Arduinu.                         Vhodna               Izhodna 

 

5. Signale delimo na analogne in digitalne.  

Besedo ANALOGNO poveži z dogodki, ki delujejo na osnovi analognega signala ,  

DIGITALNO poveži z napravami, ki delujejo na osnovi digitalnega signala. 

 

                     

                    ANALOGNO 

 

 

                    DIGITALNO 

 

 

 

 

Delovanje hišnega zvonca. 

Prilagajanje  svetilnosti zaslona telefona 

glede na zunanjo osvetljenost. 

Nastavitev želene temperature pri 

klimatski napravi. 

Delovanje razsvetljave stopnišča v 

stanovanjskem bloku. 

Proženje alarma preko senzorja gibanja. 

 



 
 

9.5. PRED- IN MEDTEST, IZVEDEN NA DELAVNICAH 

ELEKTRONIKE NA POLETNI ŠOLI 
 

GESLO: ______________ 
                                                                                                             SPOL:         M       Ž 

                                                                                                           STAROST: ____________ 
 

Vprašalnik 

Obkroži, kar velja zate (kjer 1 pomeni sploh ne in 6 zelo). 

a) Področje elektronike se mi zdi zanimivo:       

1       2       3       4       5      6 

b) Poznavanje področja elektronike je uporabno v vsakdanjem življenju:  

1       2       3       4       5      6 

c) Poznavanje področja elektronike mi bo pomagalo pri odločitvi za nadaljnje 

šolanje: 

1       2       3       4       5      6 

 

1. Električni krog z žarnico na žarilno nitko. 

 

 

 

a) Obkroži črki pri tistih dveh shemah, na katerih žarnica sveti:    

A       B       C       D       E 

b) Obkroži črko tiste sheme, pri kateri lahko pride do uničenja vira napetosti:     

A       B       C       D      E 

 

 

A 

D
 

B
 

C 

E 



 
 

2. Katera vrsta svetil je najnovejša oz. najkrajši čas v uporabi? Obkroži pravilni odgovor. 

 

A. Žarnica na žarilno nitko. 

B. LED svetila. 

C. Halogenska svetila. 

D. Varčna plinska svetila (varčne žarnice). 

 

3. Vir svetlobe v LED svetilih so svetleče diode, vezane v električni krog.  

Obkroži črko pod shemo, kjer svetleča dioda trajno sveti. 

        A                             B                                C                                  D                                E 

 

4. Na računalnik lahko priključimo različne zunanje enote oz. naprave. Pri tem se 

informacije prenašajo od računalnika k napravi ali obratno. 

 

a) Kateri od naštetih dogodkov so za osebni računalnik vhodni in kateri izhodni?  

Za naštete primere obkroži besedo »Vhodna«, če je dogodek/postopek za osebni 

računalnik vhodna funkcija (informacija), oziroma besedo »Izhodna«, če je ta 

funkcija izhodna. 

 

A.   V tiskalniku je zmanjkalo papirja.                                  Vhodna                

Izhodna  

B.   Premikanje miške.                                                           Vhodna                

Izhodna  

C.   Pritisnemo tipko na tipkovnici.                                       Vhodna                

Izhodna  

D.   Predvajanje glasbe prek računalniških zvočnikov.         Vhodna                

Izhodna  

E.   Zapis datoteke na USB ključ.                                          Vhodna               

Izhodna  

 

b) Kateri od naštetih dogodkov so za (mini) računalnik (Arduino) vhodni in kateri 

izhodni. 

Za naštete primere obkroži besedo »Vhodna«, če je dogodek/postopek za osebni 

računalnik vhodna funkcija (informacija), oziroma besedo »Izhodna«, če je ta 

funkcija izhodna. 

 

A.   Senzor, ki zaznava osvetljenost v prostoru.                                Vhodna               

Izhodna 

B.   Svetleča dioda, ki utripa kot določa računalniški program.    Vhodna               

Izhodna 

C.   Piskač, ki oddaja zvok.                                                                  Vhodna               

Izhodna 



 
 

D.   Senzor, ki nam pove temperaturo prostora.                                 Vhodna               

Izhodna 

E.   Tipka, ki sproži izvajanje programa v Arduinu.                      Vhodna             

Izhodna 

 

5. Signale delimo na analogne in digitalne.  

Besedo ANALOGNO poveži z dogodki, ki delujejo na osnovi analognega signala,  

DIGITALNO poveži z napravami, ki delujejo na osnovi digitalnega signala. 

 

 

                     

                    ANALOGNO 

 

 

                    DIGITALNO 

 

 

6. Na sliki sta vzporedna in zaporedna vezava treh stikal.  

 
 

a) Stanje stikala, ko je sklenjeno, označimo z 1, in ko je razklenjeno, z 0. Prav tako 

z 1 označimo žarnico, ko sveti, in z 0 žarnico, ko ne sveti. Izpolni preglednico 

stanj za stikala in žarnice na zgornji sliki. 

 

S1 S2 S3 Ž1 Ž2 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Delovanje hišnega zvonca. 

Prilagajanje  svetilnosti zaslona telefona 

glede na zunanjo osvetljenost. 

Nastavitev želene temperature pri 

klimatski napravi. 

Delovanje razsvetljave stopnišča v 

stanovanjskem bloku. 

Proženje alarma preko senzorja gibanja. 

 



 
 

     

 

b) Mikrovalovna pečica preneha vrteti krožnik, če izklopimo glavno stikalo (S1) ali 

če odpremo vrata, s čimer razklenemo nam nevidno stikalo (S2).  

 

Dopolni shemo vezja tako, da se bo gred motorja (M), ki vrti krožnik, vrtela izključno 

takrat, ko bo vklopljeno glavno stikalo in bodo vrata zaprta. 

 

 

c) Stanje sklenjenega stikala označimo z 1, razklenjenega z 0 (velja za S1 in S2). 

Če se motor (M) vrti, zapišemo 1, če se ne vrti, pa 0. Izpolni tabelo pravil za 

primer krmiljenja motorja mikrovalovne pečice z dvema stikaloma. 

 

S1 S2 M 

   

   

   

   

 

 

  

S2

S1

M



 
 

7. Na sliki je shema vezave potenciometra.  

 

 

a) Obkroži pravilne odgovore. 

Drsnik 2 pomaknemo Zaradi tega se napetost med priključkoma 2 in 3 

proti priključku 1.     poveča                  zmanjša                 ne spremeni 

proti priključku 3.     poveča                  zmanjša                 ne spremeni 

 

Drsnik 2 pomaknemo Zaradi tega se napetost med priključkoma 1 in 3 

proti priključku 1.     poveča                  zmanjša                 ne spremeni 

proti priključku 3.     poveča                  zmanjša                 ne spremeni 

 

 

8. Fotoupor (LDR) je upor, katerega upornost se zmanjša, če nanj posvetimo.  

a) Obkroži pravilne odgovore. 

Fotoupor Zaradi tega se napetost na R1 

osvetlimo.  poveča       zmanjša      ne spremeni 

zatemnimo.  poveča       zmanjša      ne spremeni 

 

 

9. Na sliki je električni krog, v katerem imamo mikrokrmilnik (MK) in tranzistor, ki je 

uporabljen kot stikalo. Mikrokrmilnik je integrirano vezje, ki predstavlja majhen 

računalnik, za katerega lahko na osebnem računalniku napišemo program in ga 

shranimo v njegov pomnilnik.  

 



 
 

 
 

a) Izpolni preglednico. 

 

Priključek Oznaka priključka Ime priključka 

1   

2   

3   

 

b) Obkroži pravilne trditve.  

Oznake za tokove so: IB-bazni tok, IC-kolektorski tok, IE-emitorski tok. 

A. IB = IC 

B. IB < IC 

C. IB > IE 

D. IE = IB + IC 

 

 

9.6. POSTEST, IZVEDEN NA DELAVNICAH ELEKTRONIKE NA 

POLETNI ŠOLI 
 

GESLO: ______________ 
                                                                                                                   SPOL:         M       Ž 

 

Vprašalnik 

Obkroži, kar velja zate (kjer 1 pomeni sploh ne in 6 zelo). 

a) Področje elektronike se mi zdi zanimivo:       

1       2       3       4      5       6 

b) Poznavanje področja elektronike je uporabno v vsakdanjem življenju:  

1       2       3       4      5       6 

c) Poznavanje področja elektronike mi bo pomagalo pri odločitvi za nadaljnje 

šolanje: 

1       2       3       4       5      6 

d) Izvedba delavnic elektronike mi je bila zanimiva: 

1       2       3       4       5      6 

e) Vsebina delavnic elektronike mi je bila zahtevna: 

1       2       3       4       5      6 



 
 

 

f) S to tematiko bi se želel(a) še kdaj srečati (npr. na poletni šoli, obšolskih 

dejavnostih ...): 

1       2       3       4       5      6 

 

 

1. Električni krog z žarnico na žarilno nitko. 

 

 

a) Obkroži črki pri tistih dveh shemah, na katerih žarnica sveti:    

A       B       C       D       E 

b) Obkroži črko tiste sheme, pri kateri lahko pride do uničenja vira napetosti:     

A       B       C       D      E 

 

2. Katera vrsta svetil je najnovejša oz. najkrajši čas v uporabi? Obkroži pravilni odgovor. 
 

A. Žarnica na žarilno nitko. 

B. LED svetila.  

 

 

3. Vir svetlobe v LED svetilih so svetleče diode vezane v električni krog.  

Obkroži črko pod shemo, kjer svetleča dioda trajno sveti. 

   A                             B                            C                            D                           E 

A C 

D
 

E 

B
 

E. Halogenska svetila. 

F. Varčna plinska svetila (varčne žarnice). 

G.  

 



 
 

 

4. Na računalnik lahko priključimo različne zunanje enote oz. naprave. Pri tem se 

informacije prenašajo od računalnika k napravi ali obratno. 

 

a) Kateri od naštetih dogodkov so za osebni računalnik vhodni in kateri izhodni?  

Za naštete primere obkroži besedo »Vhodna«, če je dogodek/postopek za osebni 

računalnik vhodna funkcija (informacija), oziroma besedo »Izhodna«, če je ta 

funkcija izhodna. 

 

A.   V tiskalniku je zmanjkalo papirja.                                  Vhodna                

Izhodna  

B.   Premikanje miške.                                                           Vhodna                

Izhodna  

C.   Pritisnemo tipko na tipkovnici.                                       Vhodna                

Izhodna  

D.   Predvajanje glasbe prek računalniških zvočnikov.         Vhodna                

Izhodna  

E.   Zapis datoteke na USB ključ.                                         Vhodna                

Izhodna  

 

b) Kateri od naštetih dogodkov so za (mini) računalnik (Arduino) vhodni in kateri 

izhodni. 

Za naštete primere obkroži besedo »Vhodna«, če je dogodek/postopek za osebni 

računalnik vhodna funkcija (informacija), oziroma besedo »Izhodna«, če je ta 

funkcija izhodna. 

 

A.   Senzor, ki zaznava osvetljenost v prostoru.                                 Vhodna               

Izhodna 

B.   Svetleča dioda, ki utripa kot določa računalniški program.    Vhodna               

Izhodna 

C.   Piskač, ki oddaja zvok.                                                                  Vhodna               

Izhodna 

D.   Senzor, ki nam pove temperaturo prostora.                                 Vhodna               

Izhodna 

E.   Tipka, ki sproži izvajanje programa v Arduinu.                     Vhodna             

Izhodna 

 

  



 
 

5. Signale delimo na analogne in digitalne.  

Besedo ANALOGNO poveži z dogodki, ki delujejo na osnovi analognega signala ,  

DIGITALNO poveži z napravami, ki delujejo na osnovi digitalnega signala. 

 

                     

                    ANALOGNO 

 

 

                    DIGITALNO 

 

 

 

 

6. Na sliki sta vzporedna in zaporedna vezava treh stikal.  

 
 

a) Stanje stikala, ko je sklenjeno, označimo z 1, in ko je razklenjeno, z 0. Prav tako 

z 1 označimo žarnico, ko sveti, in z 0 žarnico, ko ne sveti. Izpolni preglednico 

stanj za stikala in žarnice na zgornji sliki. 

 

S1 S2 S3 Ž1 Ž2 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Delovanje hišnega zvonca. 

Prilagajanje  svetilnosti zaslona telefona 

glede na zunanjo osvetljenost. 

Nastavitev želene temperature pri 

klimatski napravi. 

Delovanje razsvetljave stopnišča v 

stanovanjskem bloku. 

Proženje alarma preko senzorja gibanja. 

 



 
 

b) Mikrovalovna pečica preneha vrteti krožnik, če izklopimo glavno stikalo (S1) ali 

če odpremo vrata, s čimer razklenemo nam nevidno stikalo (S2).  

Dopolni shemo vezja tako, da se bo gred motorja (M), ki vrti krožnik, vrtela izključno 

takrat, ko bo vklopljeno glavno stikalo in bodo vrata zaprta. 

 

 

c) Stanje sklenjenega stikala označimo z 1, razklenjenega z 0 (velja za S1 in S2). 

Če se motor (M) vrti, zapišemo 1, če se ne vrti, pa 0. Izpolni tabelo pravil za 

primer krmiljenja motorja mikrovalovne pečice z dvema stikaloma. 
 

S1 S2 M 

   

   

   

   

 

 

7. Na sliki je shema vezave potenciometra.  

 

 

a) Obkroži pravilne odgovore. 

Drsnik 2 pomaknemo Zaradi tega se napetost med priključkoma 2 in 3 

proti priključku 1.     poveča                  zmanjša                 ne spremeni 

S2

S1

M



 
 

proti priključku 3.     poveča                  zmanjša                 ne spremeni 

 

Drsnik 2 pomaknemo Zaradi tega se napetost med priključkoma 1 in 3 

proti priključku 1.     poveča                  zmanjša                 ne spremeni 

proti priključku 3.     poveča                  zmanjša                 ne spremeni 

 

 

8. Fotoupor (LDR) je upor, katerega upornost se zmanjša, če nanj posvetimo. 

a) Obkroži pravilne odgovore. 

Fotoupor Zaradi tega se napetost na R1 

osvetlimo.  poveča       zmanjša      ne spremeni 

zatemnimo.  poveča       zmanjša      ne spremeni 

 

 

9. Na sliki je električni krog, v katerem imamo mikrokrmilnik (MK) in tranzistor, ki je 

uporabljen kot stikalo. Mikrokrmilnik je integrirano vezje, ki predstavlja majhen 

računalnik, za katerega lahko na osebnem računalniku napišemo program in ga 

shranimo v njegov pomnilnik.  

 

 
 

a) Izpolni preglednico. 

 

Priključek Oznaka priključka Ime priključka 

1   

2   

3   

 

b) Obkroži pravilne trditve.  



 
 

Oznake za tokove so: IB-bazni tok, IC-kolektorski tok, IE-emitorski tok. 

E. IB = IC 

F. IB < IC 

G. IB > IE 

H. IE = IB + IC 

 

 

9.7. VPRAŠALNIK ZA STARŠE UDELEŽENCEV DELAVNIC 

ELEKTRONIKE NA POLETNI ŠOLI 

 



 
 

 



 
 

10. IZJAVA O AVTORSTVU MAGISTRSKEGA DELA 
 

Podpisana Nika Rupel z vpisno številko 01170662, izjavljam, da sem avtorica 

magistrskega dela z naslovom:  

ZAČETNO UČENJE ELEKTRONIKE OB PODPORI OKOLJA ARDUINO. 

 

S svojim podpisom zagotavljam, da sem magistrsko delo izdelala sama pod vodstvom 

mentorja dr. Slavka Kocijančiča in somentorja dr. Davida Rihtašiča. 

 

V Ljubljani, 2018                                                                      Podpis avtorice: 


