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I 

POVZETEK 

 

Gozdna pedagogika je metoda, s katero obenem izobražujemo in vzgajamo. Učno okolje 

predstavlja gozd. Poučevanje z razlago in pogovorom zamenja izvajanje aktivnosti, ki so 

načrtovane tako, da spodbujajo učenje preko izkustev ter trajnostno znanje. Poleg tega vpliva 

na razvoj posameznikove osebnosti.  

 

Tehnološka pismenost tako učencev kot odraslih je vse bolj pomembna, saj nam omogoča 

boljše življenje. Na njen razvoj vpliva veliko različnih dejavnikov. Mednje spada tudi odnos 

do tehnike in tehnologije. Slednji je odvisen tako od značilnosti posameznika, odnosa staršev 

kot od načina učiteljevega poučevanja. 

 

V teoretičnem delu magistrskega dela je podrobneje predstavljena gozdna pedagogika, njene 

prednosti in težave, na katere lahko naletimo, ter smernice in priporočila za njeno izvajanje. 

Prav tako je predstavljena tehnološka pismenost, vse njene komponente, ter načini 

spodbujanja tehnološke pismenosti učencev. Podan je tudi splošen opis odnosa ter vplivi na 

odnos do naravoslovja in tehnike. 

 

Cilj naše raziskave je ugotoviti, kako na tehnološko pismenost učencev 6. razreda osnovne 

šole vpliva izvajanje gozdne pedagogike v obliki tehniškega dne, katerega osrednja tema je 

les. Zanimalo nas je tudi, kako na tehnološko pismenost vpliva odnos učencev do 

naravoslovja in tehnike ter kakšno je mnenje učencev glede izvajanja pouka z metodo gozdne 

pedagogike.  

 

Raziskava temelji na kvalitativnem in kvantitativnem raziskovalnem pristopu. Izvedena je v 

dveh delih, na eni izmed osnovnih šol, ki se nahaja na podeželju, v neposredni bližini gozda. 

Vzorec predstavlja 36 učencev, od tega jih je 12 sodelovalo pri izvedbi tehniškega dne z 

metodo gozdne pedagogike (eksperimentalna skupina). Pred izvedbo tehniškega dne so vsi 

učenci z odgovarjanjem na vprašalnik Naravoslovje in tehnika in jaz izrazili svoj odnos do 

naravoslovja in tehnike. S testom tehnološke pismenosti, ki je služil kot predtest, smo 

pridobili podatke o tehnološki pismenosti učencev. Nekaj tednov po izvedbi tehniškega dne  

je sledila izvedba drugega dela, v katerem smo s testom tehnološke pismenosti (posttest) 

ponovno preverili tehnološko pismenost učencev. Učenci, udeleženi na tehniškem dnevu, so 
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izpolnili vprašalnik Akcija in jaz, iz katerega smo izvedeli, kakšno je njihovo mnenje glede 

izvajanja gozdne pedagogike. 

 

Učenci eksperimentalne skupine so na posttestu dosegli višje rezultate tehnološke pismenosti 

(�̅� = 43,3 %) kot učenci kontrolne skupine (�̅� = 38,1 %). Na splošno so učenci na posttestu 

(�̅� = 40 %) dosegli višje rezultate kot na predtestu (�̅� = 37 %). Eksperimentalna skupina je 

napredovala v povprečju za 16,6 %, medtem ko je kontrolna nazadovala za 1,9 %. Tako na 

predtestu kot na posttestu tehnološke pismenosti so bile najslabše rešene testne postavke, ki se 

nanašajo na komponento kritičnega razmišljanja in odločanja. Na splošno so učenci v 

povprečju na posttestu dosegli višje rezultate in napredovali za 4,3 %.  

 

Pri analizi odnosa učencev do naravoslovja in tehnike je bilo ugotovljeno, da obstaja 

povezava med prirastkom komponente kritično razmišljanje in odločanje ter mnenjem o 

primernosti področja naravoslovja in tehnike za določen spol. Učenci z majhnim prirastkom 

so mnenja, da sta dani področji bolj primerni za moški spol. Na splošno je zanimanje za 

nadaljnje izobraževanje na danih področjih nizko. Mnenje učencev glede izvajanja gozdne 

pedagogike je zadovoljivo, saj je povprečna ocena vsake od kategorij višja od srednje 

vrednosti ocenjevalne lestvice 2,5. 

 

Tehnološka pismenost učencev 6. razreda je še vedno nizka, predvsem v komponenti kritično 

razmišljanje in odločanje. Zaskrbljujoč je tudi interes za poklice na področju naravoslovja in 

tehnike, kar je posledica okolja, v katerem živijo učenci, ter načina poučevanja. S spremembo 

učnih načrtov in načinov poučevanja bi lahko vplivali tako na odnos in tehnološko pismenost 

učencev kot na trajnost njihovega znanja. 

 
KLJUČNE BESEDE: gozdna pedagogika, tehnika in tehnologija, tehnološka pismenost, 

odnos učencev do tehnike in tehnologije
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DEVELOPING OF TECHNOLOGICAL LITERACY USING 

FOREST PEDAGOGY OF DESIGN AND TECHNOLOGY 

SUBJECT MATTER OF SIXTH GRADERS 

 
SUMMARY  
 

Forest pedagogy is a method which simultaneously enables learning and education. The 

learning environment is represented by the forest. Teaching through interpretation and 

conversation replaces the implementation of activities designed to promote learning through 

experience and sustainable knowledge. In addition, it affects the development of the 

personality of the individual. 

 

Technological literacy for both students and adults is increasingly important as it enables us to 

live a better life. Its development is influenced by many different factors. These include the 

attitude towards the Design and Technology. The attitude depends on the characteristics of the 

individual, the attitude of the parents and the way the teacher is teaching the subject. 

 

In the theoretical part, the forest pedagogy is presented in more detail, its advantages and 

difficulties that can be encountered, as well as guidelines and recommendations for its 

implementation. The technological literacy, all its components, and ways of promoting the 

technological literacy of students are also presented. A general description of the attitude and 

the effects on the attitude towards science and technology are also given. 

 

The goal of our research is to find out how the technological literacy of 6th grade elementary 

school students is influenced by the implementation of forest pedagogy in the form of the 

school activity day, whose central theme is wood. We were also interested in how students' 

attitudes toward science and technology do affect their technological literacy and what 

students' opinions are about the delivery of forest pedagogy lessons. 

 

The research is based on a qualitative and quantitative research approach. It is implemented in 

two parts, on one of the elementary schools located in the countryside in the immediate 

vicinity of the forest. The sample represents 36 students, 12 of whom participated in the 

school activity day, based on using the forest pedagogy method (experimental group). Prior to 
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the implementation of the school activity day, all students expressed their attitude towards 

science and technology by answering the Science, Technology and Me questionnaire. Through 

the Technological literacy Test, which served as a pre-test, we obtained information about the 

students’ technological literacy. A few weeks after the implementation of the school activity 

day, the second part was followed by a re-examination of the students' technological literacy 

with the Technological literacy Test (post-test). The students participating in the school 

activity day completed an Action and Me questionnaire through which we found out what 

they thought about the use of the forest pedagogy. 

 

The experimental group achieved higher scores on the post-test (�̅� = 43,3 %) of technological 

literacy than the control group students (�̅� = 38,1 %). Overall, students scored higher on the 

post-test (�̅� = 40 %) than on the pre-test (�̅� = 37 %). The experimental group advanced an 

average of 16,6 %, while the control group declined 1,9 %. In both the pre-test and post-test 

of technological literacy, test items related to the critical thinking and decision making 

component were the worst-performing items. Overall, students scored higher on the post-test 

and advanced 4,3 %. 

 

An analysis of students' attitudes towards science and technology revealed that there is a link 

between the increment of the critical thinking and decision making component and the 

opinion on the suitability of the science and technology field for a particular gender. Students 

with small increments are of the opinion that the given areas are more suitable for the male 

sex. Overall, interest in continuing education is low in the given areas. The students' opinion 

regarding the implementation of the forest pedagogy is satisfactory, as the average score of 

each category is higher than the mean value of the rating scale, which is 2,5. 

 

Technological literacy of the sixth graders is still low, mainly in the critical thinking and 

decision making component. The interest in the professions in the field of science and 

technology is also of concern, as a result of the environment in which students live and the 

way they are being taught. Changing curricula and teaching methods could affect both the 

attitude and technological literacy of the students and also the sustainability of their 

knowledge. 

 

KEY WORDS: forest pedagogics, Design and Technology, technological literacy, students' 

attitudes towards technology and engineering  
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1 UVOD 

 

 

Današnji način življenja se močno razlikuje od življenja nekoč. Zelo pomemben del 

predstavljata tehnika in tehnologija (TiT), ki nam lajšata življenje na številnih 

področjih, s tem da spreminjata naravno okolje v okolje, zgrajeno po naših potrebah in 

željah. Naravno okolje je poleg družbenega in gospodarskega okolja ključnega pomena 

za naše življenje, čeprav se slednjega včasih ne zavedamo.  

 

1.1 Opis področja dela in opredelitev raziskovalnega problema 

 

Slovenija je poznana kot zelena ali gozdnata država, saj več kot polovico njenega 

ozemlja zajema gozd. Slednji je zelo pomemben za naše življenje: predstavlja 

življenjsko okolje številnim živalskim in rastlinskih vrstam, varuje okolico in človeka, 

predstavlja vir energije in zaslužka, nudi sprostitev ter osebno zadovoljstvo in je vir 

navdiha, nudi tudi bogato vsebino za drugačno učenje. Zametki gozdne pedagogike 

(GP), s pomočjo katere želimo učence spodbuditi k temu, da bodo naravo cenili, segajo 

v Ameriko. Od tod se je pred približno devetimi leti razširila tudi v Slovenijo (O`Brien 

in Murray, 2007; Turk, 2014). Bistvo GP predstavljata  vzgoja in izobraževanje o okolju 

ter trajnostni razvoj, ki ga le-ta omogoča, pri čemer učilnico zamenja gozd (Györek, 

2012a;  Inštitut za gozdno pedagogiko, b. d.).  

 

GP se nanaša na koncept odprtega učnega okolja, kjer učenci znanje pridobijo preko 

izvajanja skrbno načrtovanih aktivnosti, ki niso nujno povezane z učenjem o okolju 

(Györek, 2013). Priporočljivo je, da so naloge za učence zanimive ter da so med 

njihovim reševanjem v ospredju čutila. Ključnega pomena je izkustvo, saj le-to vpliva 

na trajnost pridobljenega znanja (Planinšek, Vochl, Flajšman, Vilhar, Železnik in Habič, 

2018). 

 

V Sloveniji se GP izvaja na nekoliko drugačen način. Okolje, v katerem izvajamo GP, 

lahko poleg gozda predstavljajo tudi travniki, bližina rek ali potokov. GP se 

najpogosteje izvaja v vrtcih in v nižjih razredih osnovne šole (OŠ), predvsem zaradi 

časovne omejitve pa se redkeje izvaja na predmetni stopnji (Györek, 2013). Slednje so 
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učitelji TiT izpostavili kot eno izmed glavnih težav oziroma ovir, na katere bi naleteli 

pri izvajanju GP (Huber, 2018).  

 

Redno obiskovanje gozdov ter izvajanje GP lahko poleg vpliva na posameznikovo 

zdravje zelo pozitivno vpliva na motivacijo, samozavest, ustvarjalnost, komunikacijo v 

skupini (predvsem pri razreševanju konfliktov). To se lahko ohrani tudi pri pouku, ki 

poteka v učilnici (Coates in  Pimlott - Wilson, 2019; Schmechel, 2018). GP se je 

večinoma nanašala na vsebine naravoslovja, lahko pa bi posegala tudi na vsebine TiT, 

ki se močno povezujejo z naravoslovnimi vsebinami. Glavni cilj pouka TiT je 

tehnološko opismeniti učence, kar ob tehnoloških kompetencah in razvitem odnosu do 

TiT lahko predstavlja temelj usposobljenosti posameznika in bodočo poklicno 

usmeritev (Avsec, 2012). 

 

Način, na katerega izvajamo pouk, je lahko odločilen za razvoj tehnološke pismenosti 

(TP), ki je zelo pomembna na trgu dela. Oseba je TP, ko ima zadostno količino znanja o 

tehnologiji, ki jo obdaja v vsakdanjem življenju ali pa se pojavlja v medijih, ima razvite 

veščine višjega miselnega reda za reševanje tehnoloških problemov in zna upravljati s 

tehnologijami na izbran način. Slednjo zna uporabiti in na ta način živeti učinkovito in 

preudarno življenje (Garmire in Pearson, 2006). 

 

TP sestoji iz treh med seboj povezanih komponent: znanje (ZN), zmožnosti (ZM) in 

kritično razmišljanje in odločanje (KRO). ZN se nanaša predvsem na poznavanje pravil, 

dejstev in načinov, na katere izvajamo neke dejavnosti na svojem področju. ZM se 

navezujejo na sposobnost uporabe znanja za reševanje različnih situacij. Komponenta 

KRO se nanaša na postopek oziroma način, s katerim posameznik prične reševati neko 

tehnološko vprašanje ali problem (ITEEA, 2007; Avsec, 2012). 

 

Glede na opravljene raziskave je TP učencev 5. in 6. razredov OŠ nizka, in to predvsem 

zaradi redkega vključevanja v raziskovanje ali reševanje nekoliko bolj zapletenih 

tehnoloških problemov (Keše, 2016). Tudi Avsec in Jamšek (2018) opozarjata, da je TP 

učencev OŠ nizka, pri tem pa izpostavita predvsem komponento KRO.  
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Na razvoj TP lahko vplivajo predvsem učitelji s svojim načinom poučevanja, ki naj bi 

bil učencem razumljiv in jim dajal možnost, da zastavljene probleme, ki so čim bolj 

realni, rešujejo v razredu s primernim vzdušjem (Avsec, 2012; Avsec in Sajdera, 2019). 

Pomnjenje informacij in izgradnja konceptov učencev sta odvisna od načina, na 

katerega so le-te prejeli oz. jih osmislili. Najprimernejši naj bi bil način, s katerim do 

odgovorov pridejo prek lastnih dejanj (ITEEA, 2007). Slednje nam omogoča GP. 

 

Učenci so zelo navdušeni nad tehnologijami, ki jih uporabljajo. Glede na opravljene 

raziskave pa jih le malo nadaljuje z izobraževanjem na področju tehnike in inženirstva. 

Slednje je še vedno nizko predvsem pri dekletih (Ardies, De Maeyer, Gijbels in van 

Keulen, 2015). Na odnos učencev lahko vpliva učitelj v razredu, zelo velik del pa je 

odvisen predvsem od staršev in njihovega odnosa (Autio, Jamšek in Gaberšek, 2017). 

 

Naša glavna motivacija je poiskati in predstaviti način, kako spodbuditi razvijanje TP 

učencev in njihovo zanimanje za tehniko in tehniške poklice. Z izdelavo magistrskega 

dela želimo ugotoviti, kako na razvoj TP vplivata izvajanje GP in odnos učencev do 

naravoslovja in tehnike. Osredotočili se bomo predvsem na 6. razred, saj se tema, 

obravnavana pri pouku tehnike in tehnologije, neposredno navezuje na gozd. 

 

1.2 Cilji in raziskovalna vprašanja  

 

Namen magistrskega dela je ugotoviti, kakšna je tehnološka pismenost učencev 6. 

razreda OŠ, umestiti gozdno pedagogiko vsebin TiT kot veljavno metodo tudi za 

razvijanje TP učencev ter ugotoviti, ali obstaja povezava med odnosom do naravoslovja 

in TiT ter TP učencev.  

 

Z izdelavo magistrskega dela želimo doseči naslednje cilje (C1–C5): 

C1: Opisati gozdno pedagogiko. 

C2: Opisati tehnološko pismenost. 

C3: Ugotoviti, kakšen je odnos učencev do naravoslovja in tehnike. 

C4: Kritično analizirati vpliv izvajanja gozdne pedagogike na tehnološko pismenost 

učencev. 

C5: Podati smernice in priporočila za učitelja tehnike in tehnologije za učinkovit pouk.  
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Zastavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja (RV1–RV4):  

RV1: Kakšna je tehnološka pismenost učencev 6. razreda osnovne šole? 

RV2: Ali je odnos učencev do tehnike in tehnologije povezan z njihovo tehnološko 

pismenostjo, in če da, kakšna je ta povezava? 

RV3: Ali izvedba tehniškega dne, ki temelji na metodi gozdne pedagogike, vpliva na 

raven tehnološke pismenosti učencev, in če da, kakšen je učinek? 

RV4: Kakšna je motivacija učencev ob izvajanju vsebin tehnike in tehnologije z 

metodo gozdne pedagogike in kako so učenci zadovoljni z načinom dela? 

 

1.3 Raziskovalni pristopi in metode  

 

Pri raziskovanju bomo uporabili kvalitativni in kvantitativni raziskovalni pristop. 

Prevladovali bosta dve metodi (M1–M2): 

M1: Teoretično-kavzalna metoda: zbiranje in pregled domače in tuje literature, 

deskriptivna metoda teoretičnih prispevkov, analiza in interpretacija izsledkov. 

M2: Empirična in kvazieksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja: metoda 

anketnih vprašalnikov, izvedba tehniškega dne z metodo gozdne pedagogike, pred- in 

posttest tehnološke pismenosti ter vrednotenje zbranih podatkov. 

 

Raziskovalni vzorec je namenski, predstavlja ga 36 učencev ali učenk, ki v letu 2018/19 

obiskujejo 6. razred osnovne šole (starih 11 ali 12 let) in pri predmetu tehnika in 

tehnologija še niso pričeli z obravnavo vsebin o lesu.  

 

1.4 Pregled vsebine ostalih poglavij  

 

Drugo poglavje magistrskega dela opisuje GP na splošno in posebnosti, ki so značilne 

za njeno izvajanje v Sloveniji. Predstavljene so prednosti in težave izvajanja GP ter 

priporočila oziroma smernice v primeru načrtovanja izvajanja učne ure z metodo GP. 

Podan je tudi primer učne priprave, ki se navezuje na obravnavo poglavja o lesu.  

 

Tretje poglavje podaja splošen opis TP, namen njenega merjenja, predstavitev njenih 

komponent (ZN, ZM in KRO), pregled že opravljenih meritev TP ter vzrokov oziroma 

predlogov za njeno izboljšanje. 
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V četrtem poglavju je predstavljen odnos na splošno, kaj nanj vpliva in s čim se 

povezuje. Podani so opis odnosa do naravoslovja in TiT, rezultati že opravljenih 

meritev ter načini, s katerimi lahko pozitivno vplivamo na odnos učencev v OŠ. 

 

Peto poglavje zajema predstavitev raziskovalnega problema, raziskovalnih vprašanj, 

metodologije, znotraj katere so predstavljeni vprašalnik Naravoslovje in tehnika in jaz 

(N & T & J), test tehnološke pismenosti (TTP) ter vprašalnik Akcija in jaz (A & J), 

načini preverjanja njihovih karakteristik (zanesljivost, težavnost in občutljivost) ter 

rezultati raziskovanja, zadoščanje postavljenim kriterijem, stopnja TP učencev, odnos 

učencev do naravoslovja in TiT ter povezava med odnosom in TP učencev. 

 

Šesto poglavje predstavlja diskusija, znotraj katere je predstavljeno doseganje 

zastavljenih ciljev in odgovorov na raziskovalna vprašanja. 

 

V zaključku, sedmem poglavju, je magistrsko delo kritično ovrednoteno, predstavljena 

je smiselnost odprtih učnih sistemov na primeru GP.  
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2 GOZDNA PEDAGOGIKA 

 

 

Gozd je kot ekosistem pomemben tako za življenje ljudi kot živali. GP je z njim 

neposredno povezana. V danem poglavju bo GP predstavljena na splošno, poleg tega 

bodo predstavljene smernice za njeno izvajanje.  

 

2.1 Splošno o gozdni pedagogiki 

 

Otroci dandanes vse manj časa preživijo v naravi in so vse manj zainteresirani za igro 

na prostem. Enega izmed glavnih razlogov predstavlja želja po varnosti, predvsem s 

strani staršev (Coates in  Pimlott - Wilson, 2019, O`Brien, 2009). Kljub spremenjenemu 

načinu življenja pa ljudje potrebujemo stik z naravo (Györek, b. d.). 

 

»Gozdna pedagogika je metoda okoljskega vzgajanja in izobraževanja, ki ne ponuja 

samo spoznavanja gozda oziroma narave kot ekosistema, ampak bistveno posega tudi v 

vzgojo in celostni razvoj tako otrok kot odraslih.« (Inštitut za gozdno pedagogiko, b. d.) 

Poleg vzgoje in izobraževanja se sedaj v sklopu GP vse bolj poudarja trajnostni razvoj 

(Györek, 2012a). 

 

Zametke GP zasledimo v Kaliforniji, ko je naravoslovec Joseph Cornell s svojim 

delovanjem želel otroke zbližati z naravo. Termin GP se je v Evropi prvič pojavil v 

petdesetih letih 20. stoletja, in sicer v skandinavskih državah, sledile so Velika Britanija 

in nemško govoreče države (Györek, 2012b; Turk, 2014). Namen slednjih je bil ljudem 

ponovno približati gozd ter jih spodbuditi za obiskovanje le-tega (Györek, 2012b). GP 

se je nato iz Nemčije in Avstrije razširila tudi v Slovenijo (Turk, 2014), kjer je bil leta 

2010 ustanovljen Inštitut za gozdno pedagogiko, dve leti pozneje pa je bila 

vzpostavljena Mreža gozdnih vrtcev in šol, ki danes vključuje več kot 110 

izobraževalnih ustanov (Inštitut za gozdno pedagogiko, b. d.). 

 

GP je v Sloveniji nekoliko drugačna od GP v drugih državah. Temeljni razlog za to so 

predvsem način, na katerega gospodarimo z gozdovi, ter vse določbe, pravila in 

predpisi, ki veljajo v našem šolskem sistemu (Györek, 2013). GP se v Sloveniji lahko 
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izvaja tudi na travniku, v bližini potokov ali rek, torej ne nujno v gozdu, tako kot v 

nekaterih drugih državah (Györek, 2012b). 

 

Priporočljivo je, da vrtci ali šole izkoristijo okolico, ki pa mora biti primerna za 

uporabo. Otroci oziroma učenci naj bi gozd obiskovali tedensko ali vsakih štirinajst dni. 

Izvajanje GP je zelo dobro in pogosto uporabljeno v vrtcih ter v nižjih razredih OŠ 

(razredna stopnja), redkeje je uporabljeno v višjih razredih (Györek, 2013). Na 

predmetni stopnji se pojavljajo težave predvsem zato, ker ena šolska ura ne ponuja 

dovolj časa, da bi učence odpeljali v gozd, kjer bi izvedli predvideno aktivnost 

(opazovanje dreves, živali ipd.) (Györek, 2016). Slednje so, poleg težav zaradi vremena, 

v raziskavi izpostavili tudi učitelji TiT (Huber, 2018). 

 

GP ni pomembna zgolj zaradi vzgoje in izobraževanja, temveč tudi zaradi poseganja v 

preostala področja, povezana z naravo, ter področja, kot so: kulturna dediščina, 

medicina, turizem, sociologija itd. (Györek, 2013; Planinšek, Vochl, Flajšman, Vilhar, 

Železnik in Habič, 2018). Z dano metodo naj bi bilo mogoče izvesti učno uro 

kateregakoli šolskega predmeta, zelo zaželeno je tudi medpredmetno povezovanje 

(Györek, b. d.). GP se navezuje na koncept odprtega učnega okolja, ki ga pogosto 

imenujemo tudi odprto učenje (Györek, 2013).  

 

Glavna razlika med tradicionalnim načinom poučevanja ter odprtim učenjem je ta, da 

pri slednjem učenci sami odkrivajo znanje, in sicer s sodelovanjem, raziskovanjem ali 

reševanjem problemov. Poleg tega imajo učenci možnost vplivanja na učno vsebino ter 

aktivnosti, smisel katerih je izboljšanje razumevanja sveta ter njih samih, torej njihove 

osebnosti (Györek, 2013). 

 

Učenci vzpostavijo povezavo med naravo in čustvi ter na ta način zgradijo pozitiven 

odnos, ki se v večini primerov obdrži tudi v odraslosti. GP omogoča vzpostavitev 

povezave med naravoslovjem in družboslovjem. Stremimo predvsem k trajnostnemu 

razvoju, ki zajema družbeni, ekonomski in okoljski vidik (Györek, b. d.; O`Brien in 

Murray, 2007). GP učencem omogoča povezovanje z naravo ter spoznanje, da moramo 

naravo in vse, kar nam ta ponuja, ceniti (O`Brien in Murray, 2007). 
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Pri izvajanju GP se pouk v večini primerov odvija v gozdu, ki predstavlja učno okolje, 

ki naj bi učence spodbudilo k radovednosti (Bond, 2007; Györek, 2013). Učencem daje 

možnost odkrivanja in raziskovanja okolja (Coates in  Pimlott - Wilson, 2019). Pri 

metodi GP prevladuje problemsko in situacijsko učenje, poleg tega je uporabljenih več 

učnih pristopov, kar omogoča, da učenci naučeno v razredu osmislijo oziroma znanje 

uporabijo pri reševanju zastavljenih problemov (Györek, 2013; O`Brien, 2009). Okolja, 

ki omogočajo oziroma spodbujajo kognitivno mišljenje ter ustvarjalnost, so tista, ki so 

spreminjajoča tako na področju zaznavanja kot ustvarjanja priložnosti, da učenci okolje 

vzamejo za svoje (Coates in  Pimlott - Wilson, 2019). 

 

Učenci ob izvajanju aktivnosti v sklopu GP učno snov spoznavajo, utrjujejo ali 

osmislijo. Lahko rečemo, da gre za situacijsko učenje (Györek, 2013). Težava, na katero 

lahko naletimo med izvajanjem, je ta, da v dnevu, preživetem v naravi, prevladujejo 

športne aktivnosti, ki pri izvajanju GP ne smejo biti v ospredju (Györek, b. d.). Z GP 

učencem omogočamo učenje preko izkustev, pri katerem uporabljajo vsa svoja čutila. 

Posledično naj bi bilo na ta način pridobljeno znanje bolj poglobljeno in trajnostno. 

Ključnega pomena pri izvajanju GP je, da se o njej poučijo tako njeni izvajalci 

(vzgojitelji, učitelji ipd.) kot starši (Planinšek, Vochl, Flajšman, Vilhar, Železnik in 

Habič, 2018). Učenci lahko rešujejo probleme, ki so zelo raznoliki in prilagojeni 

njihovim zmožnostim in interesom (O`Brien, 2009).  

 

Učenci naj zastavljene probleme ali izzive rešujejo brez večje pomoči učitelja oziroma 

gozdnega pedagoga. Učitelj ali gozdni pedagog naj učence spodbujata ter jim nudita 

morebitne nasvete. Za učitelja je najpomembnejša naloga oblikovanje aktivnosti, saj 

morajo biti le-te realne ter za učence zanimive v tolikšni meri, da jih bodo spodbudile k 

raziskovanju, ustvarjalnemu razmišljanju, uporabi čim večjega števila čutil ter bodo 

dajale možnost povezave z vsakdanjim življenjem (Györek, 2013).  

 

Obiski gozda morajo imeti nek namen oziroma cilj. Želimo si, da bi prek GP učence 

lahko naučili tisto, česar jih znotraj učilnice ne moremo (Györek, 2013). Če želimo, da 

se učenci nečesa naučijo, je pomembno, da ima to za njih nek pomen oziroma da 

obravnavano dojemajo kot nekaj pomembnega (Coates in  Pimlott - Wilson, 2019).  
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Učencem moramo v gozdu dati možnost igre, raziskovanja ipd. in jih čim manj 

omejevati (Bond, 2007). Igra učencem omogoča, da pojme in preostale informacije 

ponotranjijo oziroma osmislijo. Preko igre se učenci socializirajo z drugimi ljudmi 

oziroma otroki. Preko komunikacije in interakcije učenci prilagodijo svoje razmišljanje 

in morda pridobijo nove načine razmišljanja. Dokazano je bilo, da igra zelo pozitivno 

vpliva na psihično in fizično stanje otrok, poleg tega naj bi bila igra, ki vsebuje nevarne 

elemente, še posebej koristna za njihovo čustveno in socialno dobrobit (Coates in  

Pimlott - Wilson, 2019).  

 

Glavna skrb učiteljev med izvajanjem pouka izven učilnice je varnost učencev, torej 

njihova odgovornost za vsakega učenca (O`Brien in Murray, 2007). Ko aktivnosti 

organizira učitelj, mora pomisliti na vse nevarnosti, na katere lahko naleti. Priporočljivo 

je tudi to, da pred odhodom v gozd učence nekoliko spozna oziroma pozna in zna 

presoditi, ali bo kateri od njih potreboval dodatno pomoč. Skupina, s katero izvajamo 

pouk, ne sme biti preobsežna (Bond, 2007). 

 

Zaradi drugačne dinamike dela imamo možnost opaziti pozitivne lastnosti učencev, ki 

jih v običajnem učnem okolju ne bi (O`Brien, 2009). Slednje naj bi zelo pozitivno 

vplivalo na sam odnos med učencem in učiteljem, kar posledično prinaša boljšo 

razredno klimo (Bond, 2007). Večji del učencev naj bi v naravnem okolju bolj 

prisostvoval aktivnostim kot v razredu. Z izvajanjem GP lahko ugotovimo, na kakšen 

način učenci izkoristijo svobodo v nadzorovanem okolju: se osredotočijo predvsem na 

fizični ali verbalni svet (O`Brien in Murray, 2007)?  

 

Pri danem načinu izvajanja pouka je ključnega pomena zaupanje (Bond, 2007). Učenje 

izven učilnice ima mnogo prednosti predvsem na področju vedenja ter medosebnih 

odnosov (O`Brien, 2009). Zelo dobro je sprejeto predvsem s strani učencev 

kinestetičnega tipa, saj gre v veliki meri za praktično delo v dokaj sproščenem okolju. 

Ni nujno, da bo dani način poučevanja ustrezal vsem učencem (O`Brien in Murray, 

2007). 

 

GP s poukom v naravnem okolju učence spodbudi k sodelovanju v aktivnostih, katerih 

cilj je učenje (Coates in  Pimlott - Wilson, 2019). Redno izvajanje GP, glede na 

opravljene raziskave, pripomore k boljši koncentraciji, motivaciji in kreativnosti 
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oziroma ustvarjalnosti. Pozitivno vpliva na posameznikovo zdravje in na njegovo 

zmožnost sodelovanja (Schmechel, 2018). Izboljšajo se odnosi med vrstniki; ti naj bi se 

redkeje zatekali k nasilju nad sošolci, s katerimi so v konfliktu (Györek, 2012a). Med 

izvajanjem aktivnosti se učenci naučijo, kako preprečiti oziroma razreševati konfliktne 

situacije, kar lahko zelo pozitivno vpliva tudi na delo v razredu (Coates in  Pimlott - 

Wilson, 2019). 

 

Nekateri učenci naj bi ob rednem obisku gozda postali bolj navdihnjeni oziroma bi 

dobivali nove ideje. Učenci lahko postanejo bolj motivirani za delo, saj jih učitelj 

spremlja in reševanje problemov oziroma načrtovanje aktivnosti prilagodi njihovim 

interesom. Obenem se učenci navajajo prevzemati odgovornost za lastna dejanja, kar 

lahko zelo pozitivno vpliva na posameznikovo osebnost (O`Brien, 2009). 

 

Izvajanje pouka izven učilnice zelo pozitivno vpliva na posameznikovo zdravje, saj se 

učenec giblje, obenem pa ga spodbudi k pogostejšemu obisku narave tudi v prostem 

času (O`Brien in Murray, 2007). Izboljšale naj bi se sposobnosti kritičnega in logičnega 

mišljenja ter prostorske predstave, stres pa zmanjšal (Györek, 2012a). Poleg tega pri 

danem načinu poučevanja ni pomembno ekonomsko stanje učenca, kar ga lahko 

spodbudi k čim boljšemu razvoju njegovih potencialov (O`Brien in Murray, 2007).  

 

GP učencem omogoča, da doumejo pomembnost naravnega okolja ter odgovornost 

zanj. Poleg tega spodbuja razumevanje samega sebe, sodelovanje, povezovanje z 

ljudmi, dvom in kritično razmišljanje o učni snovi ali informacijah oziroma njihovem 

znanju (Coates in  Pimlott - Wilson, 2019).  

 

2.2  Izvajanje gozdne pedagogike 

 

Izvajanje GP zelo pozitivno vpliva na otroke s primanjkljaji na posameznem področju 

ter tudi na splošno na koncentracijo, motivacijo in željo po sodelovanju pri učencih 

(Bond, 2007). Izvajanje pouka v gozdu za učitelja lahko predstavlja velik izziv, 

predvsem zaradi časovne omejitve (Györek, 2016).  
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Odhod v gozd mora imeti cilj, ki je lahko dolgoročen, torej dosežen z večkratnim 

izvajanjem (Planinšek, Vochl, Flajšman, Vilhar, Železnik in Habič, 2018). Po vsakem 

obisku gozda naj bi izvajalci izvedli evalvacijo in refleksijo ter na ta način ves čas 

izboljševali izvajanje (Györek, 2013). 

 

Aktivnosti GP v večini primerov temeljijo na igri, ki lahko do določene mere vsebuje 

tudi nevarne elemente; pomembno je predvsem to, da se osredotoči na učence (Coates 

in  Pimlott - Wilson, 2019). Bistvenega pomena je tudi, da so učenci v naravi, kjer z 

vsemi svojimi čutili spoznavajo, torej izkusijo in odkrivajo okolje ter se obenem učijo 

(O`Brien in Murray, 2007). Slednje v učencih zbudi občutek zadovoljstva, kar 

pripomore k njihovi samozavesti (Györek, 2013). 

 

Aktivnosti GP naj bodo raznolike in skrbno načrtovane. Lahko so predstavljene kot 

izziv, vprašanje ali problem (Györek, 2013). Oblikovane so lahko kot skupinsko delo, ki 

od učencev zahteva izgradnjo preprostega objekta ali izdelka, iskanje in zbiranje 

določenih predmetov. Pri tem gre lahko za medpredmetno povezavo npr. z matematiko, 

torej ni nujno, da se učenje navezuje zgolj na okolje (O`Brien in Murray, 2007). Med 

izvajanjem aktivnosti imajo zelo pomembno vlogo predvsem vrstniki, saj so prav tako 

vključeni v aktivnosti. Slednji dajejo učencu možnost, da svoje znanje poglobi (Coates 

in  Pimlott - Wilson, 2019). 

 

Pred samim odhodom v gozd je zelo pomembno, da učitelj učencem pojasni, da bo 

pouk potekal v gozdu oziroma na prostem. Učenci naj bi v prvi učni uri izvajanja GP 

spoznali okolje, se nanj privadili in šele med nadaljnjimi obiski pričeli z učenjem 

oziroma izvajanjem aktivnosti v gozdu (Györek, 2016). 

 

V povezavi z varnostjo je najpomembneje, da takoj ob prihodu v gozd z učenci 

določimo zbirno mesto. Prav tako je priporočljivo razmisliti, ob katerem znaku 

(tleskanje s prsti, ploskanje z rokami ipd.) se bodo učenci vrnili na zbirno mesto (Bond, 

2007; Györek, 2016). Učitelji morajo skupaj z učenci določiti omejitve območja, na 

katerem se bodo gibali oziroma izvajali aktivnosti. V primeru, da želijo učenci zapustiti 

dano območje, lahko to storijo zgolj v spremstvu odrasle osebe (Bond, 2007).  
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N. Györek (2016) ob samem prihodu v gozd, po postavitvi osnovnih dogovorov, 

priporoča izvedbo tako imenovanega gozdnega kroga, katerega namen je pogovor z 

učenci o tem, kaj bodo v gozdu počeli ipd. Poleg tega poudarja izbiro primerne obleke 

in obutve. V zimskem času oziroma ko so temperature nižje, naj se izvajajo aktivnosti, 

pri katerih se učenci gibljejo, da jih ne bo zeblo. 

 

2.2.1 Načrtovanje tehniškega dne z metodo gozdne pedagogike 

 

Pri sestavljanju učne priprave za izvajanje se poskusimo navezati na učne cilje, zapisane 

v učnem načrtu za tehniko in tehnologijo (Fakin, 2011). Cilji tehniškega dne (TD), 

izvedenega z metodo GP, katerega učna priprava se nahaja v prilogi 9.1, so temeljili na 

spoznavanju lastnosti lesa (prožnost) ter na splošno na prepoznavanju drevesnih vrst in 

zavedanju o pomenu gozda. Izdelan je bil glede na napotke oziroma informacije, 

predstavljene v poglavjih 2.1. in 2.2. V izvedbo smo vključili tudi uporabo tabličnih 

računalnikov, saj smo obenem želeli prikazati uporabnost tehnologije. 

 

Pred prvim odhodom v gozd oziroma na novo lokacijo z učenci je (kot je bilo omenjeno 

v prejšnjem poglavju 2.2) priporočljivo, da se učitelj tja predhodno odpravi sam. V 

našem primeru smo si pred izvajanjem TD ogledali nekaj lokacij, ki se nahajajo v 

bližini šole. Preverili smo, koliko časa bomo potrebovali za pot, na kakšne nevarnosti bi 

lahko naleteli učenci ter katere vrste dreves se tam nahajajo, saj smo lahko glede na to 

pripravili opise dreves in lastnosti lesa. Za izbrano lokacijo smo se odločili zaradi 

primerne oddaljenosti (približno 10 minut hoje), ravninskega dela, ki je pregleden ter 

povečuje zagotavljanje varnosti učencev, ter raznolikosti drevesnih vrst. 

 

Priporočljivo je, da učitelj, ki izvaja pouk z metodo GP, učence nekoliko spozna (Bond, 

2007). Za slednje zaradi časovne stiske nismo imeli na voljo toliko časa, kot bi želeli. 

Učence smo dan pred odhodom spoznali in jim pojasnili, da bodo TD preživeli v gozdu, 

v katerem se še vedno nahaja sneg, zato naj temu prilagodijo svoja oblačila in obutev. 

Povedali smo jim tudi to, da bo izvedba TD nekoliko drugačna, kot so vajeni. 

 

Na poti v gozd je bila učencem zadana prva naloga, in sicer razmislek o znaku, ob 

katerem se bodo vrnili na zbirno mesto, ki je bilo določeno ob prihodu v gozd. Tedaj so 

bila pojasnjena tudi varnostna pravila. Učenci so se razdelili v skupine po 3, vsaka 



 13 

skupina je dobila tablični računalnik, za katerega je bila odgovorna do konca izvajanja 

TD. 

 

Sledila je izvedba aktivnosti. Tema TD je bila les. Zaradi izvajanja TD v zimskem času 

je bila večina aktivnosti zasnovana na gibanju. Odločili smo se za izvedbo štirih 

različnih aktivnosti, saj učencev nismo želeli preveč časovno omejevati. Za izvedbo 

celotnega TD smo imeli na voljo tri ure (180 minut). 

 

Zaradi deloma drugačnega načina dela in okolja, s katerim se učenci najverjetneje še 

niso srečali oziroma se srečujejo bolj redko, so bile aktivnosti nekoliko bolj vodene. 

Aktivnosti lahko izvedemo na način, podan v Priročniku za učenje in igro v gozdu 

(Vilhar in Rantaša, 2016). Opisane aktivnosti so pri načrtovanju TD služile predvsem 

kot navdih oziroma zgled. Sicer pa jih lahko uporabimo tako, kot so opisane ali z 

manjšimi spremembami; slednje smo storili pri eni izmed aktivnosti.  

 

Preko uvodne motivacije, med katero so morali posneti tri fotografije predmetov, oseb 

ipd., ki se jim zdijo pomembne, smo želeli ugotoviti, kaj učence motivira ter koliko 

učencev bo fotografiralo naravo. Pri dani aktivnosti smo učencem dali nekaj svobode, 

saj jih nismo omejili glede tega, česa ne smejo fotografirati. Za število tri smo se 

odločili tudi zato, ker smo želeli, da učenci pomislijo, kaj jim je res pomembno, in ne 

fotografirajo vsega, kar se jim zdi zgolj trenutno zanimivo. Vsaj ena fotografija vsakega 

učenca je bila povezana z naravo, med drugim so fotografirali tudi markacije na 

drevesih, požagana drevesa, rokavice in svoje sošolce. 

 

Prva aktivnost se je navezovala na poznavanje drevesnih vrst. Učenci so fotografirali tri 

različna drevesa, ki naj bi predstavljala jelko, smreko in bukev. Po končanem 

fotografiranju je sledil pogovor o tem, ali drevo na fotografiji predstavlja želeno 

drevesno vrsto. Na ta način smo preko aktivnosti obnovili znanje o prepoznavanju 

drevesnih vrst. Razlog za izbor danih drevesnih vrst je ta, da je izvedba TD potekala v 

zimskem času, kar pomeni, da so drevesa gola, zato si pri ugotavljanju vrste ne moremo 

pomagati s prepoznavanjem listov ali plodov, ampak vrsto drevesa lahko določimo 

zgolj preko prepoznavanja lubja, zato smo vključili dva dobro poznana iglavca, ki sta se 

med drugim nahajala na dani lokaciji. Aktivnost je modificirana glede na aktivnost 

Najdi pravega (Vilhar in Rantaša, 2016, str. 27), opisano v Priročniku za učenje in igro. 
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Z drugo aktivnostjo smo učence poskusili spodbuditi k razmisleku o pomenu gozda. 

Polovica učencev je s pantomimo pokazala dva izmed razlogov, ki govorita o pomenu 

gozda. Preostali učenci so poskusili ugotoviti, za kaj gre. Na ta način so učenci preko 

igre utrdili svoje znanje o pomenu gozda ter imeli možnost za podajanje novih razlogov 

(ena izmed skupin je tako s pantomimo pokazala dodaten razlog). 

 

Zadnja in najobsežnejša aktivnost je predstavljala spoznavanje lastnosti lesa – prožnosti. 

Učencem smo zastavili naslednji izziv: Na tleh vidite veje različnih dolžin, debelin in 

vrst. Izdelajte izdelek, s katerim boste kamenček izstrelili čim dlje. Zaradi zimskih 

razmer (sneg) smo učencem nekoliko olajšali iskanje materiala (vej) in določanje 

njihove vrste. Pogovorili smo se o razumevanju navodil (npr. kaj vse lahko uporabijo za 

izdelavo izdelka) in učencem podali nekaj usmeritev glede beleženja rezultatov. Sledilo 

je samostojno delo skupin z občasnimi usmeritvami učitelja, če so učenci želeli. Po 

končani izdelavi je sledila demonstracija izdelkov in kratek povzetek naučenega. Izdelki 

nekaterih skupin so bili med seboj podobni kljub spodbudi, naj izdelajo čim bolj izviren 

izdelek. Pri dani aktivnosti so učenci rešili izziv z izdelavo preprostega izdelka, obenem 

so na ta način izdelali model za preizkušanje prožnosti lesa ter prišli do ugotovitve, 

katera drevesna vrsta bi bila najbolj primerna za izdelavo izdelka. 

 

Večina aktivnosti je temeljila na gibanju, ki pa ni prevladalo in TD prelevilo v športni 

dan. Učenci aktivnosti, glede na opažanja, niso dojemali kot način, preko katerega se 

učijo in utrjujejo učno snov, temveč bolj kot igro. Nekoliko manjša motiviranost se je 

pokazala zgolj med izvajanjem zadnje aktivnosti, saj je nekatere učence že zelo zeblo in 

se posledično niso mogli posvetiti izdelavi izdelka. 
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3 TEHNOLOŠKA PISMENOST 

 

 

Tehnologija predstavlja pomemben del posameznikovega življenja, vprašanje pa je, 

koliko pravzaprav res vemo o njej in kako dobro jo znamo uporabljati. V danem 

poglavju bosta predstavljeni TP na splošno ter TP učencev v osnovni šoli. 

 

3.1 Splošno o tehnološki pismenosti 

 

Tehnologija v današnjem času predstavlja velik del našega življenja, čeprav se tega 

morda ne zavedamo v celoti. Pred podrobnejšim opisom, kaj izraz TP predstavlja, 

moramo opredeliti, kaj vse pojem tehnologija pravzaprav zajema. Večina ob besedi 

tehnologija pomisli na naprave, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju, torej 

računalnike, pametne mobilne naprave ipd., vendar beseda tehnologija zajema veliko 

več (Šuligoj in Ferk Savec, 2018). Tehnologija predstavlja poznavanje in uporabo 

najrazličnejših procesov, postopkov, pripomočkov, strojev, naprav ipd., s pomočjo 

katerih iz surovin delamo polizdelke in izdelke (Bučar, 2001).  

 

Oseba je TP, ko tehnologijo razume v tolikšni meri, da je sposobna živeti oziroma 

funkcionirati v današnjem času, ki je v veliki meri odvisen od nje (Garmire in Pearson, 

2006). Tehnologijo je zmožna uporabljati ter jo oceniti oziroma o njej kritično 

razmišljati (Avsec, 2012).  

 

Bistvo preverjanja in posledično razvijanja TP ni poglobljeno izobraževanje 

posameznikov na vseh tehničnih in tehnoloških področjih, kjer zaznamo manko, temveč 

njihovo usposabljanje do te mere, da razumejo tehniške in tehnološke izraze in opise, ki 

so uporabljeni v medijih, in so zmožni uporabiti dano znanje za učinkovito in preudarno 

vsakdanje življenje v družbi (Garmire in Pearson, 2006). 

 

V današnjem času delodajalci težijo k zaposlovanju posameznikov s čim boljšo TP, saj 

bodo ti, predvsem z gospodarskega vidika, pripomogli k hitrejšemu napredku ter večji 

konkurenčnosti podjetja (Avsec, 2012). Zaradi velikega obsega tehnološkega znanja, ki 
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ga pričakujejo delodajalci, je treba več časa nameniti izobraževanju, saj je večina 

podjetij opremljena s sodobno tehnologijo (Avsec, 2012; Avsec in Jamšek, 2018). 

 

S potrošniškega vidika je merjenje oziroma ugotavljanje TP pomembno tudi zato, ker na 

ta način izvemo, kako tehnološko pismena je naša ciljna skupina. Glede na to lahko 

produkt prilagodimo in ga naredimo bolj privlačnega za potrošnike. Poleg tega tako 

lahko izvemo, kakšen odnos oziroma mnenje imajo potrošniki o določenem izdelku ali 

dobrini (Garmire in Pearson, 2006). 

 

Raziskovalci ugotavljajo, da stopnja posameznikove TP ni odvisna zgolj od količine 

znanja, ki ga ima, temveč tudi od načina, na katerega je bilo to pridobljeno in utrjeno 

(Garmire in Pearson, 2006). Pomembno je, da s tehniškim in tehnološkim 

izobraževanjem pričnemo že zgodaj v otroštvu. To mora biti otrokom predstavljeno na 

njim razumljiv način, saj lahko le tako spodbujamo trajnostno učenje ter zanimanje za 

TiT. Priporočljivo je, da otroci dano spoznavajo preko igre, s katero lahko obenem 

razvijajo tudi svojo ustvarjalnost ter željo po odkrivanju. V celotnem procesu je 

ključnega pomena pogovor z otroki, s katerim jih spodbudimo tudi k iskanju novih idej, 

rešitev ipd. (Avsec in Sajdera, 2019). 

 

TP določajo tri med seboj prepletajoče se komponente: ZN, ZM in KRO. Enega izmed 

enostavnejših načinov grafične predstavitve povezave med komponentami predstavlja 

tridimenzionalni koordinatni sistem, prikazan na sliki 3.1, pri čemer vsaka komponenta 

predstavlja eno koordinatno os (Garmire in Pearson, 2006). 
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Slika 3.1: Grafična ponazoritev odnosa med komponentami TP (Garmire in Pearson, 2006, str. 37). 

 

Komponenta ZN je sestavljena iz poznavanja podatkov, dejstev ter pravil (tako v teoriji 

kot v praksi), predvsem s področja, na katerem oseba dela ali se izobražuje.  Na splošno 

naj bi bila oseba sposobna razumeti pojem tehnologije, njene pozitivne učinke in 

tveganja, k temu pa spada tudi razumevanje, da je tako pri uporabi kot pri razvoju 

tehnologije treba najti pravo razmerje med stroški in uporabnostjo oziroma koristjo, ki 

jo le-ta prinaša (Avsec, 2012; Garmire in Pearson, 2006; ITEEA, 2007). 

 

Komponenta ZM se navezuje predvsem na posameznikov značaj, njegovo motivacijo, 

razmišljanje in dejanja, torej kako dobro oziroma kako spreten je pri uporabi ter 

morebitnem popravilu različne tehnologije, s katero se vsakodnevno srečuje (razna 

orodja, stroji, računalnik, avtomobil ipd.). Posameznik si pri reševanju zastavljenih 

tehniških problemov ali vprašanj običajno pomaga z znanjem TiT ter osnovami 

matematike, dano znanje pa pridobiva na različne načine in iz več virov (Avsec, 2012; 

Garmire in Pearson, 2006; ITEEA, 2007). 

 

Komponenta KRO se nanaša predvsem na način, s katerim posameznik postopa pri 

reševanju zastavljenega tehniškega oziroma tehnološkega problema, ter zmožnost 

posameznika, da svoje ZN in ZM uporabi pri reševanju vsakdanjih problemov. 

Tehnološko pismena oseba naj bi znala zastavljati vprašanja, s katerimi se spodbudi k 

razmisleku o prednostih in nevarnostih, na katere lahko naletimo. Poleg tega preuči 

oziroma razmisli o podatkih, ki jih ima na voljo, njihovih prednostih, morebitnih 
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stroških ter uporabnosti tehnologije (Avsec, 2012; Garmire in Pearson, 2006; ITEEA, 

2007).  

 

Kot je bilo že omenjeno, so vse tri komponente oziroma dimenzije TP med seboj 

povezane, pravzaprav so med seboj odvisne in neločljive. V realnosti posameznik brez 

vsaj nekaj znanja ne more imeti tehnoloških zmožnosti. Podobno brez razumevanja 

nekaterih osnovnih lastnosti tehnologij ne more priti do premišljenih odločitev. Prav 

tako pa del komponente TP vedno privede do novega razumevanja določenih vidikov 

tehnološkega sveta. Slednje lahko poleg zgoraj omenjenega prikaza (slika 3.1) 

ponazorimo tudi z med seboj prepletenimi krožnimi sklopi, ki so prikazani na sliki 3.2.   

 

 

Slika 3.2: Ponazoritev treh dimenzij TP z med seboj povezanimi krožnimi sklopi (Garmire in Pearson, 

2006, str. 37). 

 

International Technology Education Association (ITEEA) je podal zapis standardov 

tehnološke pismenosti (STP). Glavni namen je spodbuditi izvajanje drugačnega načina 

poučevanja ter preureditve učnih načrtov. STP so razdeljeni v 5 kategorij (ITEEA, 

2007): 

 narava tehnike in tehnologije, 

 tehnika in tehnologija in družba, 

 oblikovanje, konstruiranje in projektiranje, 

 zmožnosti za ustvarjanje tehnološke družbe in 

 svet oblikovanja, konstruiranja in projektiranja. 

 

STP niso neposredno povezani z učnim načrtom. S povečanjem TP učencev želimo 

doseči trajno znanje, ki jim bo koristilo tudi kasneje v življenju (Avsec, 2012). 
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V preteklosti so bili razviti različni instrumenti, s katerimi lahko merimo TP. Nekateri 

od njih so temeljili predvsem na preverjanju ZN ali pa preverjanju zgolj ene od 

komponent TP, ki pa se ni nujno vselej nanašala na področje TiT (Avsec, 2012). 

 

Najprimernejši način, s katerim ugotavljamo TP, bi bil sestavljen iz različnih načinov 

preverjanja tako ZN kot ZM posameznika (Avsec, 2012). Pri ocenjevanju stopnje TP je 

najteže preveriti drugo komponento, ZM, saj je ni mogoče preveriti zgolj s testom ali 

anketnim vprašalnikom (Garmire in Pearson, 2006). 

 

Novejšo metodo merjenja TP je opisal Avsec (2012). Glavna razlika med dano metodo 

in predhodno uporabljenimi je ta, da dana metoda vključuje vse tri komponente TP (ZN, 

ZM in KRO) ter obenem ustreza STP. 

 

3.2 Tehnološka pismenost učencev osnovne šole 

 

TiT močno vplivata na naše življenje, zato je izboljšanje TP učencev ključnega pomena. 

TP je za šole oziroma predmetnik pomembna, ker zajema ZN, ZM in KRO. Nizka 

stopnja TP vpliva na življenja učencev, saj tehnologije, ki jo imamo na voljo, ne znajo 

izkoristiti sebi v prid in posledično v današnjem svetu živijo manj učinkovito, kot bi 

lahko  (Avsec in Jamšek, 2018). 

 

Leta 2014 je bila opravljena raziskava PIAAC, s katero so ugotovili, da je TP odraslih 

Slovencev pod povprečjem (OECD, 2016). Avsec (2012) je poudaril, da predvsem v 

splošnih gimnazijah s svojim delovanjem in vsebinami, ki jih obravnavajo, premalo 

spodbujajo razvoj TP, ki jo potrebujejo dijaki oziroma študenti predvsem pri 

nadaljevanju šolanja na naravoslovnih in inženirskih smereh. Slednje vodi do slabše 

usposobljenosti kadra in manjše konkurenčnosti države. Morebitno rešitev predstavlja 

uvedba večjega števila ur TiT v OŠ in uvedbo pouka TiT v gimnazijah. 

 

Znanje, pridobljeno pri pouku TiT, se v Sloveniji trenutno preverja z NPZ-ji, ki 

pravzaprav preverjajo doseganje učnih ciljev oziroma postavljenih standardov znanja, ki 

niso neposredno povezani s STP (Avsec, 2012). Obstoječ učni načrt za tehniko in 

tehnologijo (Fakin in ostali, 2011) večinoma zajema le cilje nižje taksonomske stopnje 
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(pomnjenje, razumevanje in uporaba), veščine višjega miselna reda (analiziranje, 

evalviranje in ustvarjanje) pa so zelo zapostavljene in posledično premalo razvite. 

Slednje močno vpliva na stopnjo TP učencev, predvsem pri komponenti KRO (Avsec in 

Jamšek, 2018).  

 

Keše (2016) je ugotovil, da so učenci 5. in 6. razredov redko vključeni v raziskovanje in 

reševanje bolj zapletenih tehnoloških problemov, kar je razvidno iz zbranih rezultatov 

njihove TP. Med razredoma so se največje razlike pojavile pri komponenti KRO, ki je 

pri učencih 6. razredov bolj razvita, slednji so tudi na splošno dosegli boljše rezultate. 

Za izboljšanje TP učencev avtor predlaga spodbujanje projektnega dela in s tem višjih 

miselnih procesov. Rupnik in Avsec (2019) sta ugotovila, da je TP učencev 6. razreda 

nižja od TP učencev 8. razreda. Na splošno je TP obeh razredov razmeroma nizka, 

predvsem pri komponentah ZM in KRO. Za izboljšanje TP bi morali izboljšati odnos 

učencev do TiT. 

 

Pouk TiT je priljubljen le pri manjšem številu učencev. Za prihodnost in predvsem 

tehnološki razvoj je pomembno, da učence za tehniške poklice navdušimo že v OŠ, saj 

na ta način lahko vplivamo na njihovo odločanje za nadaljnje izobraževanje oziroma 

interese, ki jih bodo razvijali in nadgrajevali (Avsec, 2012). S spremembo pouka TiT 

lahko močno vplivamo na prepoznavnost, večje spoštovanje in zanimanje za dane 

poklice (Avsec in Jamšek, 2018). 

 

Delo z orodjem, ki se ga učenci naučijo tudi sami uporabljati, vpliva na njihovo 

načrtovanje novih izdelkov. Zanimanje za tehniške poklice je odvisno tudi od spola, 

glede na raziskave naj bi učenke potrebovale več spodbude in vpogleda v uporabnost 

TiT, saj bi na ta način razvile pozitiven odnos do nje. Učenje preko dela in napak naj bi 

glede na opravljene raziskave zagotovilo najvišjo stopnjo znanja (Avsec in Jamšek, 

2018). 

 

Pri pouku TiT imajo učenci možnost lastnega snovanja in načrtovanja izdelkov. Pri tem 

se od njih pričakuje uporaba tehnološkega znanja, torej se kaže tudi njihova TP. Učenci, 

ki so bolj samostojni in ne potrebujejo učitelja, ki bi jih vodil in jim demonstriral, so 

učenci z višjo stopnjo TP (Avsec in Jamšek, 2018). 

 



 21 

Vse pogosteje se govori tudi o tem, kaj storiti, da bodo učenci postali bolj tehnološko 

pismeni. Za optimalen razvoj TP so poleg opremljenosti in načina delovanja šole ter 

osebnosti učitelja ključnega pomena učiteljeva strokovna usposobljenost, prepričanje ter 

odnos do TiT (Avsec, 2012; Avsec in Sajdera, 2019). Da bodo učenci lahko postali 

tehnološko bolj pismeni, morajo to najprej postati učitelji – slednje ne velja zgolj za 

učitelje TiT, temveč tudi za vse ostale (Garmire in Pearson, 2006).  

 

Učitelj oblikuje razredno klimo, znotraj katere lahko učenci brez zadržkov izrazijo svoje 

pomisleke in skrbi glede obravnavanega problema. Predstavlja bolj odprte, učencem 

razumljive vsakdanje situacije ter pogosto evalvira delo in potek učne ure, saj stremi k 

izboljšanju poučevanja (Avsec, 2012). Motivacijo učencev za ustvarjalno razmišljanje 

lahko spodbudi z uvajanjem številnih raznolikih aktivnosti, s spodbujanjem 

komunikacije ter potrebo po iskanju rešitev za zastavljene tehnološke probleme. Glede 

na raziskave naj bi zastavljanje ozko strukturiranih problemov oziroma situacij 

negativno vplivalo na razvoj ustvarjalnosti (Avsec in Sajdera, 2019). 

 

TP lahko glede na raziskave spodbudimo s sistemskim pristopom (a system approach) 

in projektnim učenjem (project-based learning). Temelj predstavlja aktivno učenje. 

Učenci v skupinah rešujejo čim bolj realne naloge oziroma projekte in hkrati razvijajo 

sposobnost dela v skupini ter izboljšujejo TP (Frank, 2005). Naučijo se uporabljati 

različne pristope pri reševanju zastavljenih problemov oziroma vprašanj. Ker do 

odgovorov pridejo z lastnimi dejanji, si le-to, glede na opravljene raziskave, bolj 

zapomnijo kot zgolj v primeru poslušanja pri pouku, torej bo njihovo znanje bolj 

trajnostno (ITEEA, 2007). 

 

Avsec in Jamšek (2018) ugotavljata, da ima krožek s področja tehnike (OSTE), zelo 

pozitiven vpliv na rezultate, saj od učencev zahteva aktivno, samostojno učenje, 

predvsem pri temi les. Poleg tega na rezultate TP močno vpliva udeležba učencev v 

zunajšolskih dejavnostih, povezanih s TiT. Zelo pozitivno vpliva tudi domača naloga, 

zadostovala naj bi ena ura domače naloge na teden. Poleg projektnega in problemskega 

načina dela v učilnicah bi bilo zaželeno tudi induktivno učenje, ki je še bolj usmerjeno k 

samostojnemu delu. 
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Zelo pomemben je tudi odnos učencev do TiT, saj lahko zelo pozitivno vpliva na razvoj 

TP. Pri tem imajo v OŠ ključno vlogo učitelji, saj njihov odnos, znanje in prepričanja, 

povezana s TiT, vplivajo na učence (Avsec in Sajdera 2019). Ardies, De Maeyer, 

Gijbels in van Keulen (2015) ugotavljajo, da je tehnologija za učence zelo privlačna in 

jo pogosto uporabljajo. Interes za samo izobraževanje na področju TiT pa nazaduje. 

 

Vpliv izobrazbe staršev, še posebej tistih z univerzitetno izobrazbo, močno vpliva na TP 

učencev in tudi na njihovo odločitev o nadaljnji izobrazbi oziroma poklicni poti. Leta 

2016 sta Avsec in Jamšek razvila instrument za merjenje TP. Raziskovalca poudarjata, 

da zgolj uporaba danega instrumenta ne zadostuje, če bi želeli ločiti med učenci, ki so 

primerni za tehniške poklice, in tistimi, ki so za to manj primerni, saj instrument ne 

zajema preizkušanja dejanskih spretnosti, torej dela z orodjem ipd. (Avsec in Jamšek, 

2018). 
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4 ODNOS DO NARAVOSLOVJA TER TEHNIKE IN 

TEHNOLOGIJE  

 

 

Posameznikov odnos do šolskih predmetov in do ljudi na splošno vpliva na naše 

vedenje. V poglavju bo predstavljeno, kako na učenje in delo vpliva odnos do 

naravoslovja ter TiT. 

 

4.1 Opredelitev pojma odnos 

 

Odnos je pogosto definiran oziroma opisan kot neka miselnost ali način, na katerega 

ravnamo v določeni situaciji, le-ta pa je odvisen od naših izkušenj, interakcij in značaja 

(Pickens, 2005). Omenimo lahko tudi psihološko in sociološko definicijo odnosa, ki se 

med seboj nekoliko razlikujeta. V sklopu psihološke definicije je odnos razumljen kot 

verbalno izražanje, medtem ko v primeru sociološke definicije odnos izraža namen, po 

katerem se bomo ravnali (Chaiklin, 2011). V povezavi z odnosom pogosto govorimo o 

posameznikovih čustvih in vedenju (Pickens, 2005). 

 

Odnos je sestavljen iz treh komponent: naklonjenost, prepričanja in vedenje. Od našega 

odnosa je odvisno, kakšni so naši pogledi na določeno situacijo, kako se bomo vedli ter 

na kakšen način se bomo odzvali v določenih situacijah (v stiku z ljudmi, predmeti 

ipd.). Odnos posameznika pa je razviden iz njegovega vedenja (Pickens, 2005).  

 

Na razvoj posameznikovega odnosa vpliva njegova socializacija, torej družina, vrednote 

in prepričanja, ki smo jih pridobili v dobi odraščanja, religija, kultura, socialno-

ekonomsko stanje. Odnos ustvarjamo preko naših izkušenj, vzornikov in vzornic ter z 

učenjem. Odnos vpliva na naše vedenje, odločanje, na to, kaj si zapomnimo, in na 

kakšen način doumemo določene reči (Pickens, 2005).  

 

Odnos staršev lahko močno vpliva na odnos otrok. Če starši ne cenijo in ne obravnavajo 

znanja kot vrednote, je malo verjetno, da ga otrok bo. Raziskovalci so ugotovili, da 

lahko v primeru, ko starš nima zadostne količine znanja pri določenem predmetu in 
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posledično ne more pomagati otroku, do danega predmeta zgradi negativen odnos. 

Kljub temu je možno tudi to, da starši pridobijo oziroma poglobijo svoje znanje in na ta 

način vplivajo na svoj odnos. Odnos staršev je v veliki meri odvisen tudi od družine in 

okolice, v kateri so odraščali oziroma sedaj živijo. Na odnos otrok do določenih šolskih 

predmetov ali stvari lahko straši vplivajo že zelo zgodaj, tudi preko igre in igrač, s 

katerimi se otroci igrajo. Poleg tega na odnos otrok močno vplivajo pričakovanja staršev 

(National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2016). 

 

Zavedati se moramo, da je naš odnos odvisen od socialnega okolja, v katerem živimo; 

velja pa tudi obratno, saj naš odnos vpliva na okolico. V primeru, ko se oseba znajde v 

konfliktnem odnosu z okolico, le-to poskuša zmanjšati, pri tem lahko spremeni svoj 

odnos ali pa vpliva na nekoga in tako spremeni njegov odnos do določene osebe ali 

stvari (Pickens, 2005). Ljudje kot socialna bitja običajno iščemo ljudi, ki imajo enak 

odnos kot mi sami (Chaiklin, 2011). 

 

Zaradi odnosa lahko stvarem pripišemo pomen. Poleg tega nam omogoča, da 

kategoriziramo svoje misli in izkušnje. Poznavanje posameznikovega odnosa lahko 

pripomore k predvidevanju njegovega vedenja (McLeod, 2018). Vendar slednje ne drži 

v vsakem primeru, kot kažejo opravljene raziskave (Chaiklin, 2011). 

 

V vsakdanjem življenju se izražamo na različne načine: z načinom oblačenja, 

izkazovanjem čustev, vrednot, prepričanj ipd. Slednje nam omogoča odnos, ki 

predstavlja pomemben del naše identitete (Chaiklin, 2011). 

 

Že v začetku 20. stoletja (1928) so znanstveniki trdili, da je odnos možno izmeriti 

(Chaiklin, 2011). Z merjenjem odnosa lahko ugotovimo, ali je naše delo učinkovito, 

torej ali je smiselno z njim nadaljevati ali ga je treba spremeniti. Ko želimo spremeniti 

posameznikov odnos, moramo vplivati predvsem na komponento prepričanja in 

naklonjenosti. Spreminjanje posameznikovega odnosa je dolgotrajno (Pickens, 2005). 

Nekateri znanstveniki so prepričani, da odnos in naše vedenje nista nujno povezana, saj 

samo sodeč po odnosu ne moremo vedno napovedati, kakšno bo vedenje posameznika 

(Chaiklin, 2011). 
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4.2 Vpliv na odnos učencev do naravoslovja ter tehnike in tehnologije  

 

Tehnologija zaradi svoje vseprisotnosti v našem življenju postaja čedalje bolj 

pomembna, posledično pa takšen postaja tudi odnos do nje, saj vpliva na reševanje 

problemov, s katerimi se v svetu tehnologije vse pogosteje srečujemo (Šuligoj in Ferk 

Savec, 2018). Odnos učencev do TiT, ki je bil preverjen s strani več raziskovalcev, v 

različnem času in v različnih državah, se spreminja. Kljub temu se učenci v večini 

primerov zavedajo, da je tehnologija v vsakdanjem življenju zelo pomembna (Sahin, 

Ekli in Deniz, 2015). 

 

Otroci in učenci so vse bolj zainteresirani za uporabo tehnologije (Ardies, De Maeyer, 

Gijbels in van Keulen, 2015), za samo izobraževanje ali poklicno pot na danem 

področju pa ne, saj so mnenja, da je izobraževanje dolgočasno in naporno, podobno po 

njihovem mnenju velja tudi za poklic (Šuligoj in Ferk Savec, 2018). 

 

Odnos do naravoslovja in TiT je pogosto definiran kot trenutna zaznava (občutek), ki jo 

ima posameznik in od katere je odvisno, ali bo njegov odnos do naravoslovja in TiT 

pozitiven ali negativen. Ne glede na to, ali je odnos učencev pozitiven ali negativen, se 

moramo zavedati, da je od nje odvisna naša prihodnost (Autio, Jamšek in Gaberšek, 

2017). 

 

Leta 1984 je bil na Nizozemskem razvit prvi instrument, namenjen merjenju odnosa do 

TiT, imenovan PATT (Pupil's Attitude Towards Technology). Le-ta je bil od tedaj 

pogosto uporabljen, uporabljali so ga tudi v modificiranih oblikah (Autio, Jamšek in 

Gaberšek, 2017). Vprašalnik, modificiran po PATT-instrumentu, vsebuje 24 postavk, ki 

jih razdelimo v 6 različnih kategorij (poklicne ambicije, zanimanje za TiT, dolgočasnost 

področja TiT, prepoznavanje pozitivnih učinkov TiT, prepoznavanje težavnosti ter 

dojemanje primernosti področja TiT za oba spola). Instrument je zanesljiv in potrjen 

(Ardies, De Maeyer in Gijbels, 2013). 

 

Na odnos učencev do TiT vpliva šest dejavnikov: zanimanje, poklicne ambicije, 

zdolgočasenost, posledice, težavnost in vpliv spola. Velik vpliv na odnos imajo tudi 

starši (Ardies, De Maeyer, Gijbels in van Keulen, 2015). Domače okolje ter poklic in 
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prepričanja staršev močno vplivajo na odnos učenk in učencev (Sahin, Ekli in Deniz, 

2015). Če starši poklice v naravoslovju in TiT razumejo kot neprimerne za določen 

spol, to vpliva na odnos otroka do danih poklicev. Poklic matere, ki ni povezan z 

naravoslovjem in TiT, naj bi na zanimanje otrok vplival bolj negativno kot poklic očeta. 

Učenci, katerih poklici staršev so v večji meri povezani s področjem naravoslovja in 

TiT, bolj pozitivno vplivajo nanje (Ardies, De Maeyer, Gijbels in van Keulen, 2015). 

 

Na odnos v veliki meri vplivajo tudi igrače, s katerimi so se učenci igrali v otroštvu. 

Tiste, ki so vsebovale tehniške in tehnološke vsebine, so bile v večini primerov 

namenjene predvsem dečkom. Posledično dekleta niso imela možnosti razviti 

pozitivnega odnosa do TiT, kar je lahko vplivalo na njihovo nadaljnje izobraževanje in 

izbiro poklicne poti. Če se je otrok s tehnološkimi igračami srečal že doma, je to zelo 

pozitivno vplivalo na njegov odnos. Pozitiven vpliv imajo tudi možnosti, ki jih starši 

dajejo otrokom, da svoje spretnosti in znanja s področja TiT razvijajo v domačem 

okolju (Ardies, De Maeyer, Gijbels in van Keulen, 2015). 

 

Odnos učencev do tehnologije je ključnega pomena predvsem z vidika motivatorja za 

učenje, prizadevamo si, da bi bilo le to čim bolj pozitivno (Šuligoj in Ferk Savec, 2018). 

Z vzdrževanjem zanimanja ter z izmenjujočim posredovanjem sproženega in 

obdržanega interesa učencev lahko močno vplivamo na njihovo proaktivnost v tehniški 

ustvarjalnosti (Avsec in Šinigoj, 2016). Ker tehnologija v današnjem času močno vpliva 

na naše vrednote, prioritete ipd., je ključnega pomena tehnološka izobrazba učencev, ki 

jih privede do razumevanja tehnologije, njenega vpliva in mesta v družbi (Šuligoj in 

Ferk Savec, 2018). 

 

Spreminjanje odnosa učenk in učencev do naravoslovja in TiT je pogosto povezano tudi 

s starostjo. Na splošno so fantje za dano področje bolj zainteresirani. Do približno 10. 

leta starosti naj ne bi bilo večjih razlik v interesu med spoloma, kasneje pa začne 

zanimanje padati predvsem pri učenkah. Pri tem je treba poudariti, da se navedene 

ugotovitve v različnih državah nekoliko razlikujejo (Ardies, De Maeyer, Gijbels in van 

Keulen, 2015). 

 

Raziskava odnosa učenk do TiT, ki je bila opravljena v Sloveniji in v še treh evropskih 

državah (Finska, Estonija in Islandija), je pokazala, da imajo učenke pri nas v 
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primerjavi z drugimi državami najslabši odnos ter interes za področje TiT (Šuligoj in 

Ferk Savec, 2018). Učenke naj bi TiT pogosto doumele kot neko aktivnost, za katero 

niso zainteresirane, čeprav so mnenja, da je tehnologija v vsakdanjem življenju 

nepogrešljiva (Sahin, Ekli in Deniz, 2015).  

 

Učenci 6. razreda so v raziskavi, ki je potekala leta 2018, pokazali, da je njihov odnos 

pod povprečjem. V določeni meri se zavedajo, da je področje TiT pomembno in da ima 

to določene posledice, nekoliko je prisoten tudi sam odpor do področja. Še vedno je 

dokaj močno prepričanje, da je področje bolj primerno za moške, interes za poklice pa 

nizek. Raziskovalki sta mnenja, da lahko učitelj z vključevanjem zanimivih podatkov in 

bolj aktivnim načinom poučevanja pripomore tudi k boljšemu odnosu (Šuligoj in Ferk 

Savec, 2018). Keše (2016) je ugotovil, da imajo dekleta slabši odnos do TiT kot dečki v 

5. in 6. razredu. Najopaznejše so bile razlike v željah glede nadaljnjega šolanja oziroma 

poklicne poti ter primernosti področja za oba spola; dečki so bili namreč bolj prepričani, 

da področje ni primerno za dekleta. Na splošno se zelo malo učenk in učencev zanima 

za poklice na področju TiT. 

 

Do podobnih ugotovitev so prišli tudi drugi raziskovalci. Odnos učencev do TiT je bolj 

pozitiven kot v preteklosti. Večina učencev je mnenja, da je tehnologija zelo 

pomembna, saj nam omogoča lažje življenje, poleg tega ima več prednosti kot slabosti. 

Kljub temu se le manjši del odloči za nadaljnje izobraževanje na področju TiT (Sahin, 

Ekli in Deniz, 2015). Slednje je zelo izrazito predvsem pri dekletih (Ardies, De Maeyer, 

Gijbels in van Keulen, 2015). Nekatera od njih so še vedno mnenja, da so poklici v TiT 

namenjeni predvsem moškemu spolu (Sahin, Ekli in Deniz, 2015). V Sloveniji je 

zaznati napredek na danem področju, saj so dekleta postala bolj prepričana, da področje 

TiT ni namenjeno zgolj moškemu spolu, kar raziskovalci pripisujejo predvsem 

pozitivnemu vplivu staršev. Kljub temu so dekleta še vedno mnenja, da je področje TiT 

zahtevno tako za uporabo kot za razumevanje (Autio, Jamšek in Gaberšek, 2017).  

 

Na odnos naj bi vplivalo tudi socialno okolje, v katerem učenci živijo. Odnos učencev, 

ki živijo na podeželju, naj bi bil, kljub temu da se zavedajo pomembnosti tehnologije, 

bolj negativen od učencev, ki živijo v mestnem okolju. To bi lahko bilo posledica 

delovanja šole, saj mestne šole ponujajo veliko več možnosti za izobraževanje na 

področju TiT. Ne smemo pozabiti tudi na socialno-ekonomski status družin, ki je v 
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mestu višji (Sahin, Ekli in Deniz, 2015). Opisani rezultati se navezujejo predvsem na 

raziskavo, opravljeno v Turčiji, zato to ne pomeni, da so razlike med podeželskim in 

mestnim okoljem tako močno izrazite tudi v Sloveniji. 

 

Turški raziskovalci so ugotovili, da interes za TiT pada s starostjo učencev. Starejši 

učenci so pokazali bolj negativen odnos, slednje bi lahko pomenilo, da tehnologijo bolje 

razumejo ter poznajo njene prednosti in slabosti. Ker je tehnologija v današnjem času 

zelo pomembna, bi bilo smiselno, da to postane tudi med šolanjem. Na ta način bi lahko 

učenci razvili vse potrebne spretnosti in pridobili znanje, ki ga potrebujejo za življenje v 

današnjem času (Sahin, Ekli in Deniz, 2015). Rupnik in Avsec (2019) sta ugotovila, da 

je odnos učencev 6. razreda do TiT boljši kot odnos učencev 8. razreda. Razlog 

raziskovalca pripišeta motivaciji učencev in zadovoljstvu z izvajanjem pouka TiT. 

 

Negativen odnos učencev do poklicev ter izobraževanja na danih področjih pogosto 

izvira iz negativnega odnosa, ki se je razvil med šolanjem (Ardies, De Maeyer, Gijbels 

in van Keulen, 2015). Slednje naj bi še dodatno podkrepilo pomanjkanje znanja in 

informacij o njem (Sahin, Ekli in Deniz, 2015). V Sloveniji na samo zanimanje oziroma 

nezanimanje za TiT vpliva tudi uporaba učbenikov, delovnih zvezkov ter že 

pripravljenih materialov (Rupnik in Avsec, 2019). 

 

Raziskovalci so ugotovili, da se odnos do naravoslovja in TiT izoblikuje do 14. leta in je 

močno povezan z izbiro nadaljnjega šolanja in poklicne poti (Ardies, De Maeyer, 

Gijbels in van Keulen, 2015). Učenci v osnovni šoli bi morali pri pouku TiT razviti 

pozitiven in kritičen odnos tako do tehnologije kot poklicev na danem področju (Šuligoj 

in Ferk Savec, 2018).  

 

Delodajalci so mnenja, da je študij na področju TiT in kasnejša zaposlitev na tem 

področju v današnjem času veliko bolj pomembna kot včasih. Kljub temu se to ne kaže 

v odnosu do naravoslovja in TiT, saj je le-ta dokaj negativen. Slednje je najverjetneje 

povezano s pogoji, v katerih delajo delavci v tovarnah, ter prepričanjem, da je študij na 

teh področjih zahteven in dolgočasen (Ardies, De Maeyer in Gijbels, 2013). Za 

izboljšanje odnosa učencev je potrebno poznavanje vseh dejavnikov, ki vplivajo nanj 

(Ardies, De Maeyer, Gijbels in van Keulen, 2015).  
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Pouk, zasnovan predvsem na postavljanju vprašanj, pozitivno vpliva na motivacijo 

učencev (Avsec in Šinigoj, 2016). Avsec in J. Sajdera (2019) ugotavljata, da so lahko 

aktivne oblike učnega dela izven učilnice zadosten stimulus, ki v učencih sproži interes 

za snov in ga tudi obdrži skozi celoten pouk določene snovi. Domnevno se lahko na tak 

način razvija tudi snovalsko  razmišljanje, ki lahko spodbudi razvijanje veščin višjega 

miselnega reda, kot je kritično mišljenje. 

 

Glede na raziskavo, opravljeno v letu 2019, so učenci 6. razredov zainteresirani za 

področje TiT in se zavedajo posledic, ki jih ta prinaša. Ponovno pa so prepričani, da je 

področje primernejše zgolj za moški spol. Med raziskavo so raziskovalci prišli do 

ugotovitev, da učenci, ki želijo nadaljevati z izobraževanjem ali poklicem na področju 

TiT, niso tako zelo kognitivno sposobni pri TP. Poleg tega učenci, ki TiT dojemajo kot 

nekaj pozitivnega, kar je bilo opaziti tudi pri rezultatih TP, niso motivirani za nadaljnje 

izobraževanje in poklic v TiT. Po mnenju raziskovalcev imajo ključno vlogo pri 

izboljšanju odnosa učencev predvsem učitelji in pripravljavci učnega načrta, saj mora 

biti pouk TiT v koraku s časom, da učence motivira (Rupnik in Avsec, 2019). 

 

Dečki naj bi bili predmetu in poklicem s področja TiT bolj naklonjeni, saj se z njo redno 

srečujejo v vsakdanjem življenju (Sahin, Ekli in Deniz, 2015). Na splošno naj bi bil 

odnos slovenskih učencev, starih 12–15 let, do tehnologije pod povprečjem. Večina 

anketiranih se ne zanima za poklice na področju TiT, vendar jih obenem TiT nekoliko 

zanimata. Po njihovem mnenju področje TiT ni dolgočasno, zavedajo se posledic, 

pomembnosti in uporabnosti tehnologije. Dečki so bolj zainteresirani za poklice na 

področju TiT. Prav tako so dečki mnenja, da je dano področje primernejše za moški 

spol kot za ženski (Šuligoj in Ferk Savec, 2018). 

 

Če je odnos učencev do predmeta TiT bolj pozitiven, bodo posledično zanj tudi bolj 

zainteresirani, kar lahko pripomore tudi k višji TP (Autio, Jamšek in Gaberšek, 2017). 

TP je neposredno povezana z odnosom do TiT (Ardies, De Maeyer in Gijbels, 2013). 

Nekateri raziskovalci so ugotovili, da zahtevnejše oblike poučevanja TiT pripomorejo k 

motivaciji učencev in zanimanju za TiT. Organizacija pouka TiT na način, ki bi 

učencem dajal možnost raziskovanja, ustvarjanja, vrednotenja ipd., pri čemer bi 

uporabljali različne metode (projektno učno delo, problemsko učenje ipd.), kjer bi bili 

učenci aktivni, dejavnosti pa čim bolj povezane z realnim življenjem, bi učence 
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navdušila in motivirala (Rupnik in Avsec, 2019). Ardies, De Maeyer, Gijbels in van 

Keulen (2015) menijo, da bi povečanje števila ur, namenjenih TiT, pozitivno vplivalo 

na odnos učencev.  

 

TP in odnos do TiT sta močno odvisna tudi od poučevanja TiT; slednje mora biti čim 

bolje načrtovano in učinkovito. Sam vpliv poučevanja oziroma učitelja na odnos učenca 

do TiT je dokaj slabo raziskan (Ardies, De Maeyer in Gijbels, 2013). Znano je, da 

učitelji v primeru, ko predmet TiT obravnavajo kot nekaj nezanimivega, običajno na 

danem področju niso najbolje izobraženi in posledično negativen odnos prenesejo tudi 

na učence (Šuligoj in Ferk Savec, 2018). 

 

Če želimo izboljšati odnos do TiT, moramo biti pozorni, da ne diskriminiramo in se ne 

zatekamo k stereotipom, saj lahko na ta način pozitivno vplivamo predvsem na odnos 

deklet. Poleg tega je pomembno, da so učitelji TiT primerno izobraženi (Rupnik in 

Avsec, 2019). Pozitiven odnos do TiT lahko spodbudimo z informiranjem učencev z 

vseh zornih kotov, uvajanjem inovativnih učnih ur, učnih ur, pri katerih se izdelujejo 

izdelki, pripovedovanjem o najnovejših odkritjih na danem področju. Vse našteto lahko 

zelo pozitivno vpliva na odnos učencev (Sahin, Ekli in Deniz, 2015).  
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5 UČINKI IZVAJANJA GOZDNE PEDAGOGIKE NA 

RAZVOJ TEHNOLOŠKE PISMENOSTI  

 

 

Izvajanje GP predstavlja enega izmed bolj inovativnih načinov učenja in poučevanja. S 

seboj prinaša kar nekaj prednosti, nekatere od njih bi lahko vplivale tudi na razvoj TP. 

V danem poglavju bomo opisali potek in rezultate raziskave vpliva izvajanja GP na TP 

ter vpliv odnosa do TiT na TP učencev. 

 

5.1 Opredelitev raziskovalnega problema in cilji  

 

Raven TP učencev je nizka, kot podajajo številne raziskave. Obstajajo različni načini, 

na katere bi bilo mogoče pozitivno vplivati na njen razvoj. Enega izmed njih bi lahko 

predstavljala tudi GP, saj ob rednem izvajanju prinaša veliko pozitivnih učinkov, 

nekateri izmed njih se navezujejo na razvoj TP.  

 

Z vprašalniki N & T & J, TTP in A & J želimo ugotoviti, kakšen je odnos učencev do 

naravoslovja in TiT, kakšna je TP učencev 6. razreda OŠ, kakšno je mnenje učencev o 

izvedbi TD z metodo GP, ali dana izvedba pozitivno vpliva na razvoj TP ter ali obstaja 

povezava med odnosom do naravoslovja in TiT ter stopnjo TP učencev.  

 

5.2 Raziskovalna vprašanja 

 

Zastavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja (RV1–RV4):  

 

RV1: Kakšna je tehnološka pismenost učencev 6. razreda osnovne šole? 

RV2: Ali je odnos učencev do tehnike in tehnologije povezan z njihovo tehnološko 

pismenostjo, in če da, kakšna je ta povezava? 

RV3: Ali izvedba tehniškega dne, ki temelji na metodi gozdne pedagogike, vpliva na 

raven tehnološke pismenosti učencev, in če da, kakšen je učinek? 

RV4: Kakšna je motivacija učencev ob izvajanju vsebin tehnike in tehnologije z 

metodo gozdne pedagogike in kako so učenci zadovoljni z načinom dela? 
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5.3 Metodologija 

 

V nadaljevanju so opisani raziskovalna metoda, vzorec, postopek zbiranja podatkov in 

postopek obdelave podatkov. 

 

5.3.1 Raziskovalna metoda 

 

Raziskava temelji na metodi kvazieksperimenta izvajanja gozdne pedagogike ob 

uporabi anketnih vprašalnikov, ki so namenjeni učencem 6. razreda OŠ (vprašalnik 

N & T & J in A & J) in TTP, ki je bil izveden kot predtest in posttest.  

 

5.3.2 Opis vzorca 

 

Vzorec je namenski, predstavlja ga 36 učencev, ki so v letu 2018/19 obiskovali 6. razred 

osnovne šole in pri predmetu TiT še niso pričeli z obravnavo vsebin o lesu. Številčnost 

vzorca zadošča našemu zastavljenemu pogoju (vsaj 30 učencev ali učenk). Šola, na 

kateri smo izvajali raziskavo, se nahaja na podeželju, v neposredni bližini gozda 

oziroma naravnega okolja, kjer je možno izvesti GP.  

 

Začetni vzorec se deli na dve skupini, na eksperimentalno in kontrolno skupino. 

Eksperimentalno skupino predstavlja 12 učenk in učencev, ki so bili prostovoljno 

vključeni v izvajanje TD po metodi GP. Celoten vzorec sestavlja 15 učencev (41,7 %) 

in 21 učenk (58,3 %), starih 11 (80,6 %) in 12 (12,4 %) let. Eksperimentalno skupino 

sestavlja 6 učencev (50 %) in 6 učenk (50 %), od tega 7 (58,3 %) starih 11 let in 5 (41,7 

%) starih 12 let. 

 

5.3.3 Opis postopka zbiranja podatkov 

 

Podatke smo zbirali v dveh delih, in sicer s pomočjo anketnih vprašalnikov. V prvem 

delu, ki je potekal 25. 1. 2019, sta bila uporabljena vprašalnika N & T & J ter TTP kot 

predtest. Naslednji dan, 26. 1. 2019, je sledila izvedba tehniškega dne z metodo GP, ki 

so se ga udeležili učenci eksperimentalne skupine. V drugem delu, ki je potekal 

12. 2. 2019, so učenci ponovno rešili TTP (posttest), učenci eksperimentalne skupine pa 
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so rešili tudi vprašalnik A & J, ki se neposredno nanaša na zaznave in izkušnje ob 

izvajanju GP.  

 

5.3.3.1 Zanesljivost 

 

Kriterij zanesljivosti je eden od pomembnejših kriterijev, saj podaja informacijo o tem, 

ali bi ob ponovni izvedbi raziskave na isti populaciji pridobili podobne podatke. 

Zanesljivost preverimo z izračunom vrednosti Cronbach α po naslednji enačbi (Avsec, 

2012): 

𝛼 =
𝐾

𝐾−1
(1 −

∑ 𝜎𝑦𝑖
2𝐾

𝑖=1

𝜎𝑥
2 ).     En. (5.1) 

V enačbi 5.1 pomeni: 

K = število testnih postavk,  

𝜎𝑥
2 = varianca rezultata merjenja in  

𝜎𝑦𝑖
2  = varianca i-te postavke vzorca.  

Uporabljeni instrument je zadovoljivo zanesljiv, če je α > 0,6 (Avsec, 2012). 

 

5.3.3.2 Težavnost testnih postavk 

 

Težavnost p predstavlja enega izmed pomembnejših delov analize, saj nam poda 

informacijo o tem, kolikšen del učencev, ki so reševali dano postavko, je le-to rešil 

pravilno. Težavnost izračunamo po enačbi (Avsec, 2012): 

𝑝 =
𝑁𝑝

𝑁
.      En. (5.2) 

V enačbi 5.2 pomeni: 

Np = število učencev, ki so pravilno rešili postavko, in  

N = število vseh učencev.  

Težavnost je vselej pozitivna p > 0. Pri določanju težavnosti posamezne postavke si 

pomagamo s spodnjo delitvijo (Avsec, 2012): 

 zelo lahka: 0,90 < 𝑝;  

 lahka: 0,90 < 𝑝 < 0,70; 

 srednja: 0,70 < 𝑝 < 0,30; 

 težka: 0,30 < 𝑝 < 0,10; 

 zelo težka: 𝑝 < 0,10. 
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Test naj bi glede težavnosti zadoščal določenim pogojem. Večji del testnih postavk naj 

bi sestavljale srednje težke postavke (0,40 < p < 0,60), le manjši del naj bi predstavljale 

težke in lahke postavke. Najprimernejši naj bi bil test, katerega testne postavke 

zavzemajo vrednost težavnosti: 0,15 < p < 0,90 (Avsec, 2012). 

 

5.3.3.3 Občutljivost testnih postavk 

 

Kriterij občutljivosti testnih postavk, znan tudi kot kriterij diskriminativnosti, dá 

podatek o tem, ali se pojavljajo razlike med rezultati učencev glede na karakteristiko, ki 

jo želimo preveriti s celotnim testom. To pomeni, da ima testna postavka (TPO) dobro 

občutljivost, če jo v primeru, ko je zahtevnejša, pravilno rešijo učno zmožnejši učenci, 

učno šibkejši učenci pa ne. Občutljivost izračunamo po enačbi (Avsec, 2012): 

𝑟𝑝𝑏𝑖𝑠 =
�̅�𝑝−�̅�

𝑠
√

𝑝

𝑞
 .    En. (5.3) 

V enačbi 5.3 pomeni: 

�̅�𝑝 = aritmetična sredina pravilno rešenih postavk,  

�̅� = aritmetična sredina vseh rezultatov,  

s = standardni odklon,  

p = težavnost postavke,  

q = delež učencev, ki postavke niso rešili.  

 

Izračun zavzema vrednosti: −1 < 𝑟𝑝𝑏𝑖𝑠 < 1. Stopnjo občutljivosti določimo glede na 

naslednjo lestvico (Avsec, 2012): 

 zelo nizka: 0 < 𝑟𝑝𝑏𝑖𝑠 < 0,10; 

 nizka: 0,10 < 𝑟𝑝𝑏𝑖𝑠 < 0,25;  

 srednja: 0,25 < 𝑟𝑝𝑏𝑖𝑠 < 0,5; 

 visoka: 0,5 < 𝑟𝑝𝑏𝑖𝑠 < 0,8;  

 zelo visoka: 𝑟𝑝𝑏𝑖𝑠 > 0,8. 

 

Za najboljše TPO veljajo tiste, ki zavzemajo vrednosti: 0,45 < 𝑟𝑝𝑏𝑖𝑠 < 0,55 (Avsec, 

2012).  
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5.3.3.4 Občutljivost testa TP 

 

Občutljivost testa se kaže v razpršenosti rezultatov testa okoli srednje vrednosti: večja 

razpršenost pomeni večjo občutljivost. Občutljivost testa bi bila najmanjša, če bi bili 

rezultati vseh testirancev enaki. V primeru, ko je test bolj občutljiv, lahko med testiranci 

zaznamo manjše razlike. Na občutljivost testa med drugim vpliva tudi njegova dolžina, 

saj pri večjem številu testnih postavk lahko dobimo več različnih rezultatov. Za 

ugotavljanje občutljivosti testa običajno ne računamo koeficientov, kar ne pomeni, da to 

ni mogoče. V našem primeru bomo uporabili Fergusonov delta koeficient 

diskriminativnosti (Sagadin, 1993): 

𝛿 =
(𝑛+1)×(𝑁2−∑ 𝑓𝑖

2𝑖=𝑘
𝑖=1 )

𝑛×𝑁2
,                       En. (5.4) 

kjer je vrednost koeficienta 0 ≤ 𝛿 ≤ 1. 

 

V enačbi 5.4 pomeni: 

n = število testnih nalog,  

N = število testirancev in 

𝑓𝑖 = frekvenca posameznega testnega rezultata. 

 

Večja izračunana vrednost izračuna Fergusonovega delta koeficienta pomeni večjo 

občutljivost testa (Sagadin, 1993). 

 

5.3.3.5 Vprašalnik Naravoslovje in tehnika in jaz 

 

Vprašalnik N & T & J je modificiran po vprašalniku PATT. Razdelimo ga lahko na dva 

dela. Prvi del predstavljajo vprašanja, ki se navezujejo na okolje, v katerem posameznik 

biva (povezava poklica staršev z naravoslovjem in TiT, možnosti za razvijanje 

naravoslovnih spretnosti in spretnosti TiT ter znanja v domačem okolju, povezanost 

izobrazbe oziroma izobraževanja bratov in sester s področjem naravoslovja in TiT). 

Drugi del je sestavljen iz 27 trditev (postavk), stopnjo strinjanja oziroma nestrinjanja z 

vsako izmed njih anketirani izrazi na petstopenjski lestvici, pri čemer je 1 – ne strinjam 

se in 5 – strinjam se. Predviden čas reševanja je od 5 do 10 minut.   
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Dane postavke lahko razdelimo v šest kategorij (Avsec in Sajdera, 2019; Keše, 2016): 

1. TCA (Technological career aspirations) – želja po poklicu v naravoslovju in TiT 

2. IT (Interest in technology) – interes za naravoslovje in TiT  

3. TTT (Tediousness towards technology) – odpor do naravoslovja in TiT 

4. TB (Technology as a subject for both genders) – naravoslovje in TiT, predmeta 

obeh spolov 

5. CT (Consequences of technology) – konsekvence naravoslovja in TiT 

6. S & TD (Science and Technology difficulty) – težavnost naravoslovja in TiT 

 

5.3.3.6 Test tehnološke pismenosti 

 

TTP je sestavljen iz 21 TPO, od tega jih 7 meri komponento ZN, 7 komponento ZM in 

7 komponento KRO. Poleg tega so razporejene v pet kategorij, kot je prikazano v 

preglednici 5.1.  

 

Preglednica 5.1: Razporeditev postavk testa tehnološke pismenosti po kategorijah – ZN, ZM in KRO. 

 

Komponenta/kategorija 
Številka testne postavke 

ZN ZM KRO 

Narava tehnologije 1 3, 4 14 

Tehnika in družba 5 8 9, 10 

Oblikovanje in projektiranje 7 12 18, 20 

Zmožnosti za tehnološki svet 2, 6 15 21 

Svet oblikovanja in projektiranja 11, 16 13,19 17 

 

TPO so izbrane iz predhodno uporabljenega TTP (Keše, 2016). Le posredno se 

navezujejo na teme, povezane z gozdom, lesom in lastnostmi gradiv. Na ta način smo 

poskusili omiliti pristranskost intervencije, kombinirane z rednim poukom v razredu.  

 

Vsaka TPO je zaprtega tipa. Učenec izbira med najmanj petimi podanimi odgovori, le 

eden je pravilen. Vsaka pravilno rešena postavka je točkovana z eno točko. Čas 

reševanja je omejen na 30 minut. 
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5.3.3.7 Vprašalnik Akcija in jaz 

 

Vprašalnik A & J sestavlja 24 postavk, strinjanje s posamezno izmed njih anketirani 

prikaže na šeststopenjski lestvici (0 – ne strinjam se in 5 – popolnoma se strinjam). 

Predviden čas reševanja je od 10 do 15 minut. 

 

Postavke lahko razdelimo v pet kategorij (Avsec in Sajdera, 2019):  

1. P (Engineering thinking) – naravoslovno in tehniško razmišljanje: navezuje se 

na ravnanje, razmislek o preventivnih ukrepih, možnostih preprečevanja napak 

oziroma njihov vpliv, iskanje začasnih in trajnih rešitev za zastavljen problem. 

2. SI (Triggered situational interest) – sprožen interes (na začetku): predstavlja 

povečanje zanimanja in je povezan z okoljem, v katerem smo se nahajali 

oziroma smo imeli izkušnjo. 

3. OI (Maintained situational interest) – obdržan interes: veliko bolj pozitivno 

učinkuje na pridobljeno znanje, saj vzpostavlja močnejšo povezavo med 

učencem in učno snovjo oziroma obravnavano vsebino.  

4. ZVU (Perceived learning/training value) – zadovoljstvo z načinom učenja: 

vključevanje učencev v aktivnosti, povezane z naravoslovjem in TiT, naj bi 

glede na opravljene raziskave pripomoglo k boljšemu znanju in načinu mišljenja 

učencev. 

5. ENV (Satisfaction with the course design/Perceived course design satisfaction) – 

zadovoljstvo z načinom izvajanja pouka: višja stopnja zadovoljstva zelo 

pozitivno vpliva na motivacijo, željo in vztrajnost pri učenju ter možnost 

nadaljnjega študija na področju naravoslovja in TiT. 

 

5.3.4 Postopki obdelave podatkov 

 

Po končanem zbiranju podatkov smo anketne vprašalnike uredili in primerno kodirali, 

nato smo jih vnesli v preglednico v programu Microsoft Office Excel. Sledila je 

normalizacija podatkov in statistična obdelava podatkov s pomočjo programa IBM 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), verzija 22.0. 
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5.4 Rezultati raziskave 

 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati anketnih vprašalnikov in TTP.  

 

5.4.1 Zanesljivost 

 

Za merjenje zanesljivosti vprašalnikov N & T & J, TTP ter A & J bo uporabljena 

metoda Cronbach α. Preveriti želimo, ali bi ob ponovni uporabi vprašalnikov na 

podobni populaciji zbrali podobne odgovore. Vprašalnik je zanesljiv, če je izračunana 

vrednost višja od 0,6. 

 

5.4.1.1 Naravoslovje in tehnika in jaz  

 

Vprašalnik N & T & J je reševalo 36 učencev. Analiza zanesljivosti vprašalnika bo 

potekala po posameznih kategorijah.  

 

Iz preglednice 5.2 je razvidno, da vrednosti vseh kategorij presegajo vrednost 0,6, kar 

pomeni, da je vprašalnik zanesljiv. Nekoliko manjša je zanesljivost zadnjih dveh 

kategorij (CT – konsekvence naravoslovja in TiT in S & TD – težavnost naravoslovja in 

TiT). 

 

Preglednica 5.2: Zanesljivost Cronbach α vprašalnika N & T & J po kategorijah. 

 

Kategorija Cronbach α 

TCA 0,84 

IT 0,74 

TTT 0,71 

TB 0,80 

CT 0,62 

S & TD 0,64 
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5.4.1.2 Test tehnološke pismenosti 

 

Zanesljivost TTP smo določili z izračunom vrednosti Cronbach α. Test je reševalo 36 

učencev. Vrednost Cronbach α = 0,64 posttetsta TP. Vrednost presega 0,6, kar pomeni, 

da je posttest TP zanesljiv in bi ob ponovni izvedbi na podobni populaciji pridobili 

enake rezultate. 

 

5.4.1.3 Akcija in jaz 

 

Zanesljivost vprašalnika A & J smo preverjali po kategorijah. Vprašalnik je rešilo 12 

učencev, ki so bili prisotni na TD, izvedenem z metodo GP. 

 

Vrednosti vseh kategorij, razen SI (sprožen interes), v preglednici 5.3 presegajo 

vrednost 0,6. Vrednost kategorije SI je le malo pod želeno ravnjo. Glede na to, da je 

vzorec majhen, lahko tudi za dano kategorijo rečemo, da je zanesljivost primerna. 

Najvišjo vrednost ima kategorija ENV (zadovoljstvo z načinom izvajanja pouka). 

Vrednosti preostalih kategorij se približujejo vrednosti 0,7, kar pomeni, da je vprašalnik 

zmerno zanesljiv. 

 

Preglednica 5.3: Zanesljivost Cronbach α vprašalnika A & J po kategorijah. 

 

Kategorija Cronbach α 

P 0,70 

SI 0,59 

OI 0,66 

ZVU 0,69 

ENV 0,81 

 

5.4.2 Težavnost 

 

S preverjanjem težavnosti želimo ugotoviti, ali je bil TTP primerno zahteven. Glede na 

rezultate reševanja bomo izračunali težavnost. Vsaka izmed postavk je bila pravilno 

rešena, kar pomeni, da ni bilo nerešenih postavk.  



 40 

V preglednici 5.4 vidimo, da nekaj testnih postavk ne spada v srednjo težavnostno 

stopnjo. Ena izmed postavk je zelo lahka TPO2 (p = 0,92), TPO1 (p = 0,75) pa lahka, 

medtem ko sta dve – TPO18 (p = 0,03) in TPO20 (p = 0,08) – zelo težki, pet – TPO9 (p 

= 0,22), TPO10 (p = 0,14), TPO17 (p = 0,14), TPO19 (p = 0,25) in TPO21 (p = 0,25) – 

pa težkih. Slabo rešene in posledično težke oziroma zelo težke so predvsem postavke, ki 

preverjajo KRO učencev. Zelo dobro rešeni pa sta bili nalogi, ki preverjata komponento 

ZN. Preostalih 12 postavk je srednje težkih. 

 

Preglednica 5.4: Težavnost p posttesta tehnološke pismenosti. 

 

TPO p TPO p 

1 0,75 12 0,61 

2 0,92 13 0,36 

3 0,36 14 0,47 

4 0,33 15 0,44 

5 0,53 16 0,36 

6 0,53 17 0,14 

7 0,61 18 0,03 

8 0,53 19 0,25 

9 0,22 20 0,08 

10 0,14 21 0,25 

11 0,47   

 

TTP je zajemal nekoliko večji delež zahtevnih nalog (33,3 %), saj komponenta KRO od 

učencev zahteva uporabo višjih miselnih procesov oziroma razmišljanje na višji 

taksonomski stopnji. 

 

5.4.3 Občutljivost postavk  

 

Z izračunom občutljivosti posameznih postavk posttesta TP želimo ugotoviti, ali TPO 

meri tisto, kar naj bi merila oziroma kar želimo, da meri. Glede na rezultate, prikazane v 

preglednici 5.5, vidimo, da sta dva izračuna (TPO1 in TPO2) občutljivosti negativna. 

Ker sta omenjeni vrednosti le malenkost pod vrednostjo 0, lahko slednje pripišemo 

napaki in kljub temu rečemo, da je občutljivost zelo nizka. Preostali izračuni so 
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pozitivni, trije izračuni (TPO10, TPO15 in TPO20) so zelo blizu vrednosti 0, torej je 

njihova občutljivost prav tako zelo nizka. Štiri testne postavke (TPO6, TPO17, TPO19 

in TPO21) imajo nizko občutljivost. Občutljivost preostalih dvanajstih testnih postavk 

pa je srednja. 

 

Preglednica 5.5: Občutljivost 𝑟𝑝𝑏𝑖𝑠  posttesta tehnološke pismenosti. 

 

TPO 𝑟𝑝𝑏𝑖𝑠 TPO 𝑟𝑝𝑏𝑖𝑠 

1 -0,01 12 0,42 

2 -0,05 13 0,31 

3 0,38 14 0,27 

4 0,38 15 0,03 

5 0,29 16 0,32 

6 0,13 17 0,14 

7 0,34 18 0,39 

8 0,40 19 0,13 

9 0,30 20 0,03 

10 0,04 21 0,19 

11 0,30   

 

V primeru, ko občutljivost TPO povežemo s težavnostjo, ugotovimo, da sta postavki z 

negativno občutljivostjo zelo lahki; večina učencev je nanju pravilno odgovorila, zato 

rezultati niso dovolj razpršeni. Testni postavki TPO10 in TPO15, ki imata prav tako 

zelo nizko občutljivost, sta bili težki, kar pomeni, da ju skoraj nihče izmed učencev ni 

rešil pravilno, zato ne podata želenih rezultatov. 

 

5.4.3.1 Občutljivost testa TP  

 

S Fergusonovim delta koeficientom smo preverili občutljivost celotnega testa TP in s 

tem distribucijo rezultatov posameznega učenca.  Koeficient za celotni posttest znaša 

𝛿 = 0,942. Ker je  0,942 > 0,9, to pomeni, da je občutljivost TTP zelo dobra (Sagadin, 

1993). 
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5.4.4 Rezultati vprašalnika Naravoslovje in tehnika in jaz 

 

Vprašalnik N & T & J lahko razdelimo na dva dela. V prvem delu so učenci odgovarjali 

na splošna vprašanja, povezana z družino in domačim okoljem učenca. 

 

Učenci so ocenili stopnjo povezanosti poklica staršev s področjem naravoslovja in TiT, 

od 1 – nič do 5 – zelo veliko. Graf 5.1 prikazuje, da ima zgolj 28 % učencev očeta, 

katerega poklic je močno povezan z naravoslovjem in tehniko. Očetje kar 47 % učencev 

opravljajo poklice, ki z naravoslovjem in tehniko niso skoraj nič povezani. 

 

 

Graf 5.1: Stopnja povezanosti očetovega poklica z naravoslovjem in tehniko. 

 

Podobna oziroma še nekoliko slabša je povezanost poklicev matere s področjem 

naravoslovja in tehnike. Graf 5.2 prikazuje, da zgolj 17 % mater opravlja poklic na 

področju naravoslovja in tehnike, kar 80 % učencev ima matere, katerih poklici se nič 

oziroma skoraj nič ne povezujejo s področjem naravoslovja in tehnike.  

 

 

Graf 5.2: Stopnja povezanosti materinega poklica z naravoslovjem in tehniko. 
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Domače okolje učencev nanje pomembno vpliva. Iz grafa 5.3 je razvidno, da ima večji 

del učencev doma možnost uporabe naravoslovno-tehniških zbirk (64 %) ter delavnico 

oziroma prostor, kjer lahko izvajajo različna tehnična dela oziroma popravila (58 %). 

Več kot polovica učencev (58 %) doma nima možnosti uporabe računalnika za 3D-

modeliranje, programiranje ali izdelavo aplikacij. Četrtina učencev (25 %) razmišlja o 

izobraževanju in kasneje poklicu, povezanem s področjem naravoslovja in tehnike. 

Približno petina (22 %) učencev ima brate ali sestre, ki se izobražujejo ali opravljajo 

poklic, povezan z naravoslovjem in tehniko.  

 

 

Graf 5.3: Delež učencev (%), ki so v domačem okolju povezani z naravoslovjem in tehniko. 

 

Drugi del vprašalnika se nanaša na odnos učencev, pri čemer so strinjanje z vsako od 

trditev ocenili na lestvici od 1 (nič) do 5 (zelo veliko). Dober odnos do naravoslovja in 

TiT nakazujejo visoke ocene strinjanja s trditvami kategorij TCA, IT in CT ter nizke 

vrednosti strinjanja pri kategorijah TTT, TB ter S & TD. 

 

Poglejmo, kakšen odnos do naravoslovja in TiT imajo učenci na splošno. Iz grafa 5.4 je 

razvidno, da so učenci nekoliko nadpovprečno (višje od �̅� = 3) ocenili kategoriji IT 

(�̅� = 3,31) in CT (�̅� = 3,36). Kategorija IT se nanaša na interes do področja 

naravoslovja in TiT; dana ocena pomeni, da so učenci v povprečju nekoliko 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

D
el

ež
 u

če
n

ce
v 

[%
]

Da

Ne



 44 

zainteresirani za dani področji. Glede na oceno kategorije CT vemo tudi to, da se, v 

določeni meri, zavedajo, da sta področji pomembni. Povprečno je bila ocenjena 

kategorija S & TD (�̅� = 3,02), ki predstavlja mnenje učencev o zahtevnosti, torej so 

učenci v povprečju neodločeni oziroma imajo nevtralno mnenje. Vrednosti kategorij 

TB, TCA in TTT so ocenjene pod srednjo vrednostjo ocenjevalne lestvice. Vrednost 

kategorije TB (�̅� = 2,32) kaže na to, da se anketirani bolj nagibajo k mnenju, da sta 

dani področji primerni za oba spola in ne zgolj za moške. Vrednost ocene kategorije 

TCA (�̅� = 2,38) je dokaj nizka, kar pomeni, da večina učencev nima želje po 

opravljanju poklica na področju naravoslovja in TiT. Najnižje so vrednosti ocene 

kategorije TTT (�̅� = 2,30), kar kaže na to, da učenci sicer imajo nekaj odpora do 

naravoslovja in tehnologije, vendar le-ta ni prevelik. 

 

 

Graf 5.4: Povprečna vrednost odnosa učencev do naravoslovja in TiT po kategorijah (TCA – želja po 

poklicu v naravoslovju in TiT, IT – interes za naravoslovje in TiT, TTT – odpor do naravoslovja in TiT, 

TB – naravoslovje in TiT, predmeta obeh spolov, CT – konsekvence naravoslovja in TiT in S & TD – 

težavnost naravoslovja in TiT). Srednja vrednost lestvice (3) je označena z rdečo črto. 

 

Preverili bomo, ali se učenci kontrolne in eksperimentalne skupine razlikujejo v odnosu 

do naravoslovja in TiT. Iz preglednice 5.6 je razvidno, da so učenci eksperimentalne 

skupine v povprečju bolje ocenili vse kategorije, razen TTT (�̅� = 1,90)  in TB (�̅� =

2,32). Kljub nekoliko višji oceni kategorije S & TD (�̅� = 3,08) v primerjavi s kontrolno 
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skupino lahko sklepamo, da je odnos učencev eksperimentalne skupine do naravoslovja 

in TiT boljši od odnosa kontrolne skupine. 

 

Preglednica 5.6: Aritmetična sredina (�̅�) in standardni odklon (s) postavk vprašalnika N & T & J po 

kategorijah glede na eksperimentalno in kontrolno skupino. 

 

Kategorija Skupina �̅� s 

TCA Kontrolna 2,26 1,00 

Eksperimentalna 2,63 1,05 

IT Kontrolna 3,24 0,74 

Eksperimentalna 3,47 0,88 

TTT Kontrolna 2,50 0,85 

Eksperimentalna 1,90 0,92 

TB Kontrolna 2,91 1,02 

Eksperimentalna 2,32 1,06 

CT Kontrolna 3,30 0,83 

Eksperimentalna 3,48 0,73 

TD Kontrolna 2,98 0,62 

Eksperimentalna 3,08 0,87 

 

Levenov test enakosti varianc dveh neodvisnih vzorcev nam pokaže, da so variance v 

obeh skupinah homogene (𝛼 > 0,05) in lahko izvedemo parametrični test analize 

variance.   

 

Analiza variance nam pokaže statistično neznačilne razlike med obema skupinam (𝛼 > 

0,05). S tveganjem, manjšim od 6 %, lahko trdimo, da so med kontrolno in 

eksperimentalno skupino razlike lahko le v zaznanem odporu učencev do vsebin 

naravoslovja in TiT (𝛼 = 0,059). 

 

Razlike v odnosu se lahko pojavljajo tudi med spoloma. Glede na preglednico 5.7 so 

učenci v povprečju bolje ocenili vse kategorije, razen TTT (�̅� = 2,17) in TB (�̅� =

2,63), podobno kot v primeru, ko smo primerjali ocene po skupinah. Iz danega 

sklepamo, da imajo učenke večji odpor do področja naravoslovja in TiT ter so mnenja, 
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da sta področji bolj primerni za moški spol. Odnos učenk do naravoslovja in TiT je 

slabši od odnosa učencev. 

 
Preglednica 5.7: Aritmetična sredina (�̅�) in standardni odklon (s) postavk vprašalnika N & T & J po 

kategorijah glede na spol. 

 

Kategorija Spol �̅� s 

TCA Ženski 2,29 0,91 

Moški 2,52 1,17 

IT Ženski 3,28 0,77 

Moški 3,37 0,82 

TTT Ženski 2,39 0,89 

Moški 2,17 0,95 

TB Ženski 2,77 1,11 

Moški 2,63 1,01 

CT Ženski 3,32 0,83 

Moški 3,42 0,75 

TD Ženski 2,96 0,67 

Moški 3,08 0,77 

 

Levenov test enakosti varianc dveh neodvisnih vzorcev nam pokaže, da so variance v 

obeh skupinah homogene (𝛼 > 0,05) in lahko izvedemo parametrični test analize 

variance.   

 

Analiza variance nam ne pokaže statistično značilnih razlik med obema skupinam (𝛼 > 

0,05).  

 

5.4.5 Rezultati testa tehnološke pismenosti 

 

Analiza rezultatov TTP predstavlja izračun aritmetične sredine (�̅�) ter standardnega 

odklona (𝑠).  

 

Na TTP je bilo mogoče doseči največ 21 točk (100 %). Učenci so na predtestu v 

povprečju dosegli 7,78 točk (37 %), na posttestu pa 8,39 točk (40 %). V preglednici 5.8 
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so predstavljene povprečne vrednosti točk, ki so jih učenci dosegli na predtestu (�̅�1) in 

posttestu (�̅�2), ter standardna odklona (𝑠1 in 𝑠2).  

 

Preglednica 5.8: Aritmetična sredina (�̅�1) in standardni odklon (𝑠1) postavk predtesta ter aritmetična 

sredina (�̅�2) in standardni odklon (𝑠2) postavk posttesta tehnološke pismenosti. 

 

Postavka �̅�1 [%] 𝑠1 [%] �̅�2 [%] 𝑠2 [%] 

TPO1 72,2 45,4 75,0 43,9 

TPO2 91,7 28,0 91,7 28,0 

TPO3 22,2 42,2 36,1 48,7 

TPO4 30,6 46,7 33,3 47,8 

TPO5 33,3 47,8 52,8 50,6 

TPO6 55,6 50,4 52,8 50,6 

TPO7 52,8 50,6 61,1 49,4 

TPO8 36,1 48,7 52,8 50,6 

TPO9 41,7 50,0 22,2 42,2 

TPO10 19,4 40,1 13,9 35,1 

TPO11 61,1 49,4 47,2 50,6 

TPO12 66,7 47,8 61,1 49,4 

TPO13 25,0 3,94 36,1 76,2 

TPO14 41,7 50,0 47,2 50,6 

TPO15 30,6 46,7 44,4 50,4 

TPO16 13,9 35,1 36,1 48,7 

TPO17 13,9 35,1 13,9 35,1 

TPO18 2,8 16,7 2,8 16,7 

TPO19 44,4 50,4 25,0 43,9 

TPO20 5,6 23,2 8,3 28,0 

TPO21 16,7 37,S8 25,0 43,9 

 

Preverili bomo povprečne vrednosti predtesta in posttesta po komponentah. Na 

predtestu je več kot polovica učencev pravilno odgovorila na TPO6, nobena izmed njih 

ne spada h komponenti KRO. Na vse, razen dve postavki komponente ZN – TPO5 

(�̅�2 = 33,3 %) in TPO16 (�̅�2 = 13,9 %) – je pravilno odgovorila vsaj polovica 
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učencev. Skoraj vsi učenci so pravilno odgovorili na TPO2 (�̅�1 = 91,7 %). Na skoraj 

vse TPO pri komponenti ZM je pravilno odgovorila manj kot polovica učencev. 

Najboljši rezultat je bil dosežen pri TPO12 (�̅�1 = 66,7 %), na katerega sta pravilno 

odgovorili dve tretjini učencev. Nekaj več kot petina učencev je pravilno odgovorila na 

TPO3 (�̅�1 = 22,2 %), kar predstavlja najslabše rešeno postavko. Pri komponenti KRO 

je na TPO v večini primerov pravilno odgovorila manj kot četrtina učencev. Izjemi in 

najbolje rešeni sta postavki TPO9 (�̅�1 = 41,7 %) in TPO14 (�̅�1 = 41,7 %), na kateri je 

pravilno odgovorila nekaj manj kot polovica učencev. Najslabše rešena je TPO18 (�̅�1 =

2,8 %), na katero je pravilno odgovoril le en učenec. Na TPO20 (�̅�1 = 5,6 %) sta 

pravilno odgovorila dva učenca, slednje predstavlja drugo najslabše rešeno TPO. 

 

Na posttestu je več kot polovica učencev pravilno odgovorila na TPO7. Pri komponenti 

ZN je manj kot desetina učencev napačno odgovorila na TPO2 (�̅�2 = 91,7 %). 

Najslabše rešena je TPO16 (�̅�2 = 36,1 %), na katero je pravilno odgovorila približno 

tretjina učencev. Na TPO11 (�̅�2 = 47,2 %) je pravilno odgovorila manj kot polovica 

učencev. Pri komponenti ZM je na večino TPO pravilno odgovorila manj kot polovica 

učencev. Več kot polovica učencev je pravilno odgovorila na TPO8 (�̅�1 = 52,8 %) ter 

na TPO12 (�̅�1 = 61,1 %), slednja predstavlja najboljše rešeno TPO dane komponente. 

Četrtina učencev je pravilno odgovorila na TPO19 (�̅�1 = 25 %), kar predstavlja 

najslabše rešeno postavko. Na TPO komponente KRO je pravilno odgovorila manj kot 

polovica učencev. Najbolje rešena je postavka TPO14 (�̅�1 = 47,2 %), sledi ji TPO21 

(�̅�2 = 25 %), na katero je pravilno odgovorila četrtina učencev. Na TPO18 (�̅�2 =

2,8 %) je pravilno odgovoril en učenec, na TPO20 (�̅�2 = 8,3 %) pa trije učenci; 

omenjeni TPO sta najslabše rešeni pri komponenti KRO in tudi na splošno. 

Komponenta KRO je bila najslabše rešena tako na predtestu kot na posttestu. 

 

Rezultati posttesta so v večini TPO višji od predtesta, razen pri TPO6, TPO9, TPO10, 

TPO11, TPO12 in TPO19. TPO6 in TPO11 spadata h komponenti ZN, TPO12 in 

TPO19 k ZM, TPO9 in TPO10 pa h KRO.  

 

T-test za parno primerjavo ni pokazal statistično pomembnih razlik učinkov pouka (𝑡 =

1,186; 𝑔 = 35;  𝛼 = 0,244). Učenci so na posttestu (�̅� = 8,39) dosegli nekoliko boljši 

rezultat kot na predtestu (�̅� = 7,78), kar je razvidno tudi iz grafa 5.5. Dosegli smo torej 
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napredek, zato bomo z ANOVO preverili, kakšen je prirastek TP. Prirastek TP 

izračunamo po enačbi: 

 

𝑃𝑟𝑖𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑘 𝑇𝑃 =
𝑥2−𝑥1

𝑦−𝑥1
∙ 100 (%).     En. (5.5) 

 

V enačbi 5.5 pomeni: 

𝑥1 = število točk, doseženih na predtestu, 

𝑥2 = število točk, doseženih posttestu in 

𝑦 = število vseh točk. 

 

 

Graf 5.5: Število učencev glede na dosežek (%) na predtestu in posttestu. 

 

Iz grafa 5.5 je razvidno, da se med rezultati na predtestu in posttestu pojavljajo razlike. 

Na predtestu nihče od učencev ni dosegel rezultata, višjega od 57,1 %. Na posttestu so 

štirje učenci dani rezultat presegli, najboljši rezultat kar za 19,1 %. Dva izmed učencev 

pa sta nazadovala, saj sta na posttestu dosegla 9,5 %, kar se od najnižjega rezultata na 

predtestu razlikuje za 4,8 %. 

 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

4,8 9,5 14,3 19,0 23,8 28,6 33,3 38,1 42,9 47,6 52,4 57,1 61,9 66,7 71,4 76,2 81,0

Št
ev

ilo
 u

če
n

ce
v 

[/
]

Tehnološka pismenost (%)

Predtest

Posttest



 50 

Sledi analiza rezultatov predtesta in posttesta TP učencev. Na predtestu TP se med 

kontrolno in eksperimentalno skupino pojavljajo manjše razlike (graf 5.6). Kontrolna 

skupina je na celotnem predtestu v povprečju dosegla 8,3 točke (39,5 %), pri  

komponenti ZN 3,8 točke (54,3 %), ZM 3 točke (42,9 %) in KRO 1,5 točke (21,4 %). 

Eksperimentalna skupina je v povprečju dosegla 7 točk (33,3 %), torej nekaj manj kot 

kontrolna skupina. Pri tem je v komponenti ZN dosegla 3,9 točke (55,7 %), ZM 1,7 

točke (24,3 %) in KRO 1,25 točke (17,9 %). 

 

 

Graf 5.6: Povprečno število doseženih točk kontrolne in eksperimentalne skupine na predtestu TP v celoti 

in po komponentah ZN, ZM in KRO. 

 

Graf 5.7 prikazuje razliko med dosežki učenk in učencev. Na predtestu so dekleta 

dosegla 7,3 točke (34,8 %), pri ZN 3,8 točke (54,3 %), ZM 2,2 točke (31,4 %) in KRO 

1,3 točke (18,5 %); fantje so v povprečju dosegli 8,5 točke (40,5 %), pri komponenti ZN 

3,9 točke (55,7 %), ZM 3 točke (42,9 %) in KRO 1,6 točke (22,9 %). Fantje so na 

predtestu v povprečju dosegli višje število točk kot dekleta. 
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Graf 5.7: Povprečno število doseženih točk na predtestu TP po komponentah glede na spol. 

 

Levenov test enakosti varianc izvedemo za vse komponente predtesta TP (preglednica 

5.9). 

 

Preglednica 5.9: Levenov test enakosti varianc predtesta TP (F), kjer je 𝑔1 število prostostnih stopenj med 

skupinama, je 𝑔2 število prostostnih stopenj znotraj skupin,  𝛼 pa statistična pomembnost spremembe. 

 

Komponenta TP F 𝑔1 𝑔2 𝛼 

TP celotna 0,699 1 34 0,409 

TP ZN 1,842 1 34 0,184 

TP ZM 2,553 1 34 0,119 

TP KRO 0,686 1 34 0,413 

 

Levenov test enakosti varianc dveh neodvisnih vzorcev nam  pokaže, da so variance v 

obeh skupinah za vse komponente homogene (α > 0,5) in lahko izvedemo parametrični 

test analize variance. 

 

Analiza variance nam pokaže statistično pomembne razlike med obema skupinama (F = 

6,147; α = 0,018; parcialni η2 = 0,153). S tveganjem 1,8 % lahko trdimo, da se na 

predtestu TP pojavljajo razlike med rezultati ZM učencev kontrolne in eksperimentalne 

skupine. Izvajanje pouka ima velik učinek na razvijanje TP učencev (η2 > 0,14). 
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Na posttestu TP se v določenih komponentah pojavljajo razlike (graf 5.8). Kontrolna 

skupina je na celotnem posttestu povprečno dosegla 8 točk (38,1 %), pri komponenti 

ZN 4,2 točke (60 %), ZM 2,8 točke (40 %), KRO 1,1 točke (15,7 %). Eksperimentalna 

skupine je v povprečju dosegla 9,1 točke (43,3 %), od tega pri komponenti ZN 4,2 točke 

(60 %), ZM 3,2 točke (45,7 %) in KRO 1,8 točke (25,7 %). Iz danega lahko sklepamo, 

da je bila eksperimentalna skupina uspešnejša, saj je zbrala večje število točk. 

 

 

Graf 5.8: Povprečno število doseženih točk kontrolne in eksperimentalne skupine na posttestu TP po 

komponentah ZN, ZM in KRO. 

 

Iz grafa 5.9 so razvidne razlike in podobnosti v rezultatih, ki so jih učenke in učenci 

dosegli na posttestu TP. Dekleta so na celotnem TTP v povprečju zbrala 7,5 točke (35,7 

%), pri komponenti ZN 3,7 točke (52,9 %), ZM 2,9 točke (41,4 %) in KRO 1 točko 

(14,3 %). Fantje so zbrali povprečno 9,6 točke (45,7 %) na celotnem TTP, pri 

komponenti ZN 4,9 točke (70 %), ZM 2,9 točke (41,4 %) in KRO 1,8 točke (25,7 %). 

Fantje so bili ponovno uspešnejši od deklet.  

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

celoten test ZN ZM KRO

P
o

vp
re

čn
o

 š
te

vi
lo

 t
o

čk

Komponenta TP

Kontrolna skupina

Eksperimentalna
skupina



 53 

 

Graf 5.9: Povprečno število doseženih točk na posttestu TP po kategorijah glede na spol. 

 

Prirastek TP je opazen tako pri dečkih kot pri deklicah. Prirastek dečkov znaša skoraj 10 

% (s = 21,349), medtem ko so dekleta napredovala za 0,2 % (s = 27,778). Napredek je 

opazen tudi pri eksperimentalni skupini, ki je v primerjavi s kontrolno bolj napredovala, 

saj prirastek znaša 16,6 % (s = 28,317). Kontrolna skupina je nazadovala za 1,9 % (s = 

19,966). Na splošno prirastek celotne skupine znaša 4,3 % (s = 24,347). 

 

Levenov test enakosti varianc dveh neodvisnih vzorcev (F = 1,126; 𝑔1= 1; 𝑔2= 34; α = 

0,296) nam pokaže, da so variance v obeh skupinah homogene in lahko izvedemo 

parametrični test analize variance.   

 

Analiza variance nam pokaže statistično pomembne razlike med obema skupinama (F = 

5,212; α = 0,029; 𝜂2 = 0,133). S tveganjem 2,9 % lahko trdimo, da se pojavljajo razlike 

med TP učencev kontrolne in eksperimentalne skupine. Izvajanje pouka ima torej 

zmeren do velik učinek. 

 

Velikost učinka pouka (η2) določimo glede na spodnjo delitev (Avsec, 2012): 

 majhen učinek: 0,01 < η2 < 0,050;  

 zmeren učinek: 0,06 < η2 < 0,14; 

 velik učinek: η2 > 0,14. 
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Levenov test enakosti varianc dveh neodvisnih vzorcev učenk in učencev (F = 1,236; 

𝑔1= 1; 𝑔2= 34; α = 0,274) nam pokaže, da so variance v obeh skupinah homogene in 

lahko izvedemo parametrični test analize variance.   

 

Analiza variance nam ne pokaže statistično pomembnih razlik med obema skupinama 

(F = 1,414; α = 0,243) glede na spol.  

 

5.4.6 Rezultati vprašalnika Akcija in jaz 

 

Z vprašalnikom A & J želimo ugotoviti, kakšne so izkušnje in mnenje učencev o TD, 

izvedenem z metodo GP. Učenci na lestvici od 0 (ne strinjam se) do 5 (popolnoma se 

strinjam) ocenijo vsako trditev. Vprašalnik je reševala le eksperimentalna skupine (n 

=12).  

 

Graf 5.10 prikazuje, da so bile v povprečju vse kategorije ocenjene bolje od srednje 

vrednosti (�̅� = 2,5). Najvišje je ocenjena kategorija ENV (�̅� = 3,86), ki se nanaša na 

zadovoljstvo učencev z izvedbo TD. Sklepamo lahko, da so bili učenci z njim 

zadovoljni. Na začetku izvajanja aktivnosti je bil pri večini učencev sprožen interes 

(vrednost kategorije SI: �̅� = 3,58). Le-ta se ni obdržal le pri manjšem številu učencev 

(vrednost kategorije OI: �̅� = 3,38). Učenci so bili glede na oceno kategorije ZVU (�̅� =

3,46) zadovoljni z načinom učenja. Najnižje je bila ocenjena kategorija P (�̅� = 3,37), ki 

pa kljub temu kaže na to, da učenci pri izdelavi izdelkov vključijo naravoslovno in 

tehniško razmišljanje. 
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Graf 5.10: Povprečna vrednost mnenja učencev o izvedbi tehniškega dne po kategorijah (P – 

naravoslovno in tehniško razmišljanje, SI – sprožen interes, OI – obdržan interes, ZVU – zadovoljstvo z 

načinom učenja in ENV – zadovoljstvo z načinom izvajanja pouka). Srednja vrednost lestvice (2,5) je 

označena z rdečo črto. 

 

Iz preglednice 5.10 je razvidno, da so učenci v povprečju bolje ocenili vse kategorije 

razen ZVU (�̅� = 3,33), kar pomeni, da so na splošno bolj zadovoljni z izvedbo TD z 

metodo GP. Z načinom učenja preko aktivnosti pa so nekoliko bolj zadovoljne učenke 

(�̅� = 3,58). 

 

Preglednica 5.10: Aritmetična sredina (�̅�) in standardni odklon (s) postavk vprašalnika A & J po 

kategorijah glede na spol. 

 

Kategorija Spol �̅� s 

P Ženski 3,07 0,96 

Moški 3,67 0,89 

SI Ženski 3,08 0,58 

Moški 4,08 0,52 

OI Ženski 3,10 0,58 

Moški 3,67 0,69 

ZVU Ženski 3,58 0,72 

Moški 3,33 0,88 

ENV Ženski 3,53 0,74 

Moški 4,19 0,40 
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Levenov test enakosti varianc dveh neodvisnih vzorcev (F = 0,762; α = 0,403) nam 

pokaže, da so variance v obeh skupinah homogene in lahko izvedemo parametrični test 

analize variance.   

 

Analiza variance nam pokaže statistično pomembne razlike med obema skupinama (F = 

9,863; α = 0,011; η2 = 0,497). S tveganjem 1,1 % lahko trdimo, da se med dečki in 

deklicami pojavljajo razlike glede SI – interesa, sproženega na začetku. Izvajanje pouka  

z metodo GP ima zelo močan učinek na situacijski interes učencev. 

 

 

5.4.7 Povezava med odnosom učencev do naravoslovja in TiT ter prirastkom TP 

učencev 

 

Na splošno med odnosom do naravoslovja in TiT ter prirastkom v TP učencev ni opaziti 

večjih povezav. Korelacijo opazimo med rezultati TP v komponenti KRO ter kategorijo 

TB (𝛼 = 0,019). Učenci, ki so mnenja, da so moški bolj primerni za področje TiT, so 

dosegli nižje rezultate na TP KRO. Utež β = - 0,46 (t = -2,492).  
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6 DISKUSIJA 

 

 

V poglavju bo razloženo, v kolikšni meri smo dosegli zastavljene cilje C1–C5 in 

odgovorili na raziskovalna vprašanja RV1–RV4, zastavljena v poglavju 1.2. 

 

C1: Opisati gozdno pedagogiko. 

 

V drugem poglavju smo predstavili GP, ki predstavlja metodo, s katero izobražujemo in 

vzgajamo, bistvenega pomena pa je njeno izvajanje izven razreda, pri čemer ne gre 

zgolj za učenje o naravi oziroma okolju. Predstavljeni so kratka zgodovina ter začetki 

razvoja GP. Navedenih je tudi nekaj posebnosti izvajanja GP v Sloveniji. Ker je način 

pouka pri izvajanju GP nekoliko drugačen, to prinaša veliko prednosti predvsem na 

področju vedenja in osebnosti posameznika. Na koncu poglavja je podanih nekaj 

smernic oziroma priporočil za izvajanje GP ter primer TD, izvedenega z dano metodo, 

kar je zelo koristno za učitelje oziroma posameznike, ki bi želeli preizkusiti izvajanje 

GP. 

 

C2: Opisati tehnološko pismenost. 

 

Tretje poglavje se navezuje na TP na splošno. Podali smo trditev, da je oseba TP, ko 

premore zadostno količino tehniškega in tehnološkega znanja, da lahko živi preudarno 

in učinkovito življenje. Predstavljene so vse tri komponente TP: ZN, ZM in KRO. V 

poglavju 3.1 je predstavljeno dejansko stanje TP učencev v OŠ, ki je zaskrbljujoče. 

Posledično je podanih tudi nekaj načinov, na katere lahko spodbujamo razvoj TP 

učencev. Ključnega pomena sta predvsem pouk TiT, ki ga izvaja učitelj, ter vpliv 

staršev. 

 

C3: Ugotoviti, kakšen je odnos učencev do naravoslovja in tehnike. 

 

V petem poglavju je predstavljen vprašalnik N & T & J, s katerim smo preverili, kakšen 

je odnos učencev do naravoslovja in TiT. Glede na rezultate, predstavljene v poglavju 

5.4.4, lahko povzamemo, da so učenci nekoliko zainteresirani za področje naravoslovja 
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in TiT. Slednje se kaže tudi v tem, da ima več kot polovica učencev doma na voljo 

naravoslovno-tehniške zbirke ali delavnico oziroma prostor, v katerem lahko izdelujejo 

različne izdelke. Za delo in izobraževanje na področju naravoslovja in TiT pa bi se 

odločila zgolj četrtina anketiranih. Poklici bližnjih sorodnikov učencev v večini 

primerov niso povezani z danim področjem, kar tudi glede na druge opravljene 

raziskave dokaj negativno vpliva na odnos učencev. Še vedno lahko v manjši meri 

zasledimo mnenje, da področje naravoslovja in tehnike ni enako primerno za oba spola. 

Želeli bi, da bi bile ocene v dani kategoriji še nižje, predvsem s strani deklet. Nižje 

ocene želimo tudi pri kategoriji, ki se navezuje na odpor do področja naravoslovja in 

TiT. Na splošno je odnos učenk do naravoslovja in tehnike slabši od odnosa učencev. 

 

V četrtem poglavju je navedenih nekaj predlogov oziroma idej za izboljšanje odnosa do 

naravoslovnih in tehniških vsebin. Navezujejo se predvsem na način dela učiteljev TiT, 

katerih glavna naloga je učencem podajati zanimive in aktualne informacije.    

 

C4: Kritično analizirati vpliv izvajanja gozdne pedagogike na tehnološko 

pismenost učencev. 

 

Glede na opravljeno raziskavo lahko rečemo, da izvajanje GP pozitivno vpliva na razvoj 

TP, saj so učenci eksperimentalne skupine (�̅� = 43,3 %) v primerjavi z učenci kontrolne 

skupine (�̅� = 38,1 %) na TTP v povprečju dosegli boljše rezultate. Pri tem pa moramo 

poudariti, da so bili podatki zbrani na zelo majhnem vzorcu in temeljijo zgolj na eni 

izvedbi pouka z metodo GP. Kot je opisano v drugem poglavju, je treba za doseganje 

pozitivnih rezultatov pouk izven učilnice oziroma z metodo GP izvajati redno (najbolje 

tedensko ali vsakih štirinajst dni). 

 

Učenci eksperimentalne skupine so se, kljub temu da so bili v novem učnem okolju 

prvič, dobro znašli. Izvedbe zadanih aktivnosti so se nemudoma lotili in z navdušenjem 

poročali o svojih ugotovitvah. Večina aktivnosti je bila nekoliko vodena, predvsem 

zato, ker učencev nismo poznali in nismo bili prepričani, ali so se med rednim poukom 

srečali z bolj aktivnim načinom učenja oziroma poučevanja. V prihodnje bi bilo 

priporočljivo, da bi se z vsemi učenci pred izvajanjem GP bolje spoznali. To bi bilo 

zaželeno tako zaradi načrtovanja aktivnosti kot v primeru sestavljanja skupin. V slednje 
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so se učenci na TD razdelili glede na svoje želje, kar je bilo opaziti tudi med izvajanjem 

aktivnosti, ki posledično niso bile izvedene tako učinkovito, kot bi lahko bile. 

 

V primeru zadnje aktivnosti, ki je bila v primerjavi s preostalimi nekoliko bolj odprta in 

je od učencev zahtevala nekaj več razmišljanja in ustvarjalnosti, so nekateri učenci 

potrebovali dodatne usmeritve in spodbude. Z vključevanjem oblik učenja, ki 

spodbujajo KRO ter ustvarjalnost učencev, v redni pouk bi hkrati pripomogli k večji 

samostojnosti med izvajanjem GP ter izboljšanju TP. Poleg tega smo dano aktivnost 

zaradi zimskih razmer olajšali, v primeru izvedbe v drugem letnem času bi učenci sami 

poskrbeli za material. Na ta način bi povečali samostojnost učencev ter spodbudili 

njihovo iznajdljivost in ustvarjalnost. Obenem pa bi se preizkusili v prepoznavanju 

drevesnih vrst. 

 

Z vključitvijo tabličnih računalnikov smo želeli popestriti TD in učencem pokazati 

uporabno plat tehnologije ter poudariti, da jim zaupamo, saj so dovolj odgovorni, da 

skrbijo za tujo lastnino, kar je pomembno predvsem z vzgojnega vidika. 

 

C5: Podati smernice in priporočila za učitelja tehnike in tehnologije za učinkovit 

pouk.  

 

V opisu načinov izvajanja GP ter priporočilih za izboljšanje TP ter odnosa učencev do 

naravoslovja in TiT lahko razberemo veliko povezav. Glede na opravljene raziskave 

ima GP ob rednem izvajanju veliko pozitivnih učinkov. Zapisali smo nekaj priporočil in 

smernic za izvajanje pouka z metodo GP. 

 

Priporočila: 

 Učitelj naj pred prvim odhodom v gozd oziroma na prostor, kjer se bo izvajal 

pouk, le-tega obišče sam.  

 Prvi obisk izvajanja GP namenimo spoznavanju okolja, da se učenci nanj 

navadijo. Med nadaljnjimi obiski nadaljujmo z izvedbo aktivnosti, ki naj bodo 

na začetku nekoliko bolj vodene, nato pa čim bolj samostojne, saj lahko na ta 

način spodbujamo razmišljanje in ustvarjalnost učencev. 

 Pouk z metodo GP naj se izvaja tedensko, vsakih 14 dni ali najmanj enkrat 

mesečno. 
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 Skupina, s katero se odpravimo v gozd, naj ne bo prevelika (približno 15 

učencev v primeru dveh učiteljev). 

 Aktivnosti naj bodo prilagojene starosti učencev in čim bolj realne, saj bomo na 

ta način povečali motivacijo otrok. V ospredju naj ne bodo športne aktivnosti.  

 Učence čim manj omejujmo, saj bodo na ta način našli najbolj inovativne in 

ustvarjalne rešitve ali izdelke. 

 Pri sestavljanju aktivnosti poskusimo vključiti zanimanje učencev, saj bomo na 

ta način povečali njihov interes. 

 Izvajajmo evalvacijo učnih ur, preživetih v gozdu. Lahko jo izvedemo skupaj z 

učenci, njen glavni namen pa naj bo želja po izboljšavi ali nadgradnji. 

 Upoštevajmo letni čas, v katerem se izvaja GP, predvsem pozimi, ko so 

temperature dokaj nizke. To pa ne sme biti razlog za opustitev izvedbe. 

 Učenci naj bodo predvsem iz varnostnih razlogov razdeljeni v manjše skupine 

(najmanj 3 učenci skupaj). 

 Vključimo medpredmetno povezovanje, s čimer bomo pridobili tudi več časa. 

 Načrtovanje aktivnosti je lahko časovno zelo potratno. Pomagamo si lahko s 

Priročnikom za učenje in igro v gozdu (Vilhar in Rantaša, 2016) ali primeri, ki 

jih najdemo na spletu in ki lahko služijo kot inspiracija ali izhodiščna točka. 

 

Smernice: 

 V primeru izvajanja GP si zastavimo cilj, ki je lahko dolgoročen. Pozitivni 

učinki, ki jih prinaša GP, predvsem vzgojni oziroma vedenjski, bodo vidni šele 

po večkratnem izvajanju GP, ko se bomo tako učenci kot učitelji navadili na 

spremenjen način poteka pouka. 

 Z izvajanjem GP se znajdemo v drugačni učni situaciji. Učenci in učitelji imamo 

možnost, da se spoznamo na drugačen način, da se otroci izkažejo ipd. Vse to 

lahko zelo pozitivno vpliva na odnos, ki ga imajo učenci do pouka. Zato jim 

moramo dati možnost, da nam pokažejo, česa so zmožni, če zapustijo učilnico. 

 Zastavljene aktivnosti naj ne bodo časovno omejene. Če aktivnost zaide iz 

predvidene smeri, naj nas to ne vrže iz tira, namesto tega sledimo toku 

dogajanja. Ko učenci na primer pokažejo zanimanje za določeno drevesno vrsto 

ali pojav v gozdu, se o njem z učenci pogovorimo. Zavedati se moramo, da 
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bistvo izvajanje GP ni zgolj učenje, ki je bilo predvideno, temveč tudi tisto, ki je 

spontano, ali tisto, ki prispeva k vzgoji učencev. 

 Izvajanje GP naj bi temeljilo na aktivnostih, kjer učenci raziskujejo, si 

zastavljajo različna vprašanja, kritično razmišljajo ter rešujejo probleme. To se 

navaja tudi kot način, na katerega lahko izboljšamo TP in odnos učencev do 

naravoslovja in TiT. Z izvajanjem pouka na bolj inovativen način bomo 

najverjetneje pripomogli k boljšemu odnosu do naravoslovja in TiT. 

Priporočljivo pa je razmisliti tudi o tem, katere elemente in probleme lahko 

vključimo v pouk, da bomo spodbujali tudi razvoj TP. 

 Vloga učitelja je med izvajanja GP drugačna kot običajno in tega se moramo 

zavedati. Če učenec naleti na težavo ali naredi napako, ni zaželeno, da mu 

podamo rešitev, saj se učenci največ naučijo preko izkustev, torej tudi preko 

lastnih napak. Najbolje je, da jim tedaj namenimo spodbudno besedo ali zgolj 

usmeritev. 

 Učence lahko razdelimo v skupine na več različnih načinov. Med izvajanjem 

aktivnosti bo najverjetneje prišlo do konfliktov. Učence poskusimo spodbuditi, 

da jih rešijo sami, s pogovorom, saj bodo na ta način okrepili svoje 

komunikacijske spretnosti, kar jim bo koristilo tudi v vsakdanjem življenju. 

 

RV1: Kakšna je tehnološka pismenost učencev 6. razreda osnovne šole? 

 

Glede na rezultate predtesta in posttesta, predstavljene v poglavju 5.4.5, vidimo, da je 

TP slovenskih učencev v 6. razredu nizka, kot so ugotovili že Keše (2016) ter Rupnik in 

Avsec (2019). Če se osredotočimo zgolj na rezultate posttesta, vidimo, da je zgolj 5 

učencev na TTP doseglo več kot 50 %. Najboljši rezultat je dosegel učenec s 76,2 %.  

Učenci so na posttestu v povprečju dosegli 40 %. Najslabše je bila tako na predtestu kot 

na posttestu rešena komponenta KRO. Na slabo zmožnost KRO učencev v OŠ so 

raziskovalci že opozarjali. Torej morajo predvsem učitelji med poukom z zastavljanjem 

čim bolj realnih vprašanj ali problemov spodbuditi učence k razvijanju KRO. 

 

Dečki so tako na predtestu kot na posttestu dosegli boljše rezultate kot dekleta. Največje 

razlike na predtestu je bilo opaziti pri komponenti ZM, na posttestu pa pri komponenti 

ZN in KRO. Slednje lahko povežemo tudi z odnosom in zanimanjem za pouk TiT, ki je 

pri dekletih dokaj nizek, kar posledično vpliva na njihovo TP. Učitelji morajo torej več 
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pozornosti nameniti zbujanju zanimanja za pouk TiT, predvsem pri dekletih. Kot sta 

zapisala Rupnik in Avsec (2019), mora imeti učitelj primeren odnos do TiT in se ne sme 

zatekati k stereotipom. Ker glede na opravljene raziskave (Šuligoj in Ferk Savec, 2018) 

predvsem dekleta pouk TiT dojemajo kot nekaj dolgočasnega, to lahko spremenimo z 

aktivnimi oblikami poučevanja in navajanjem čim bolj realnih problemov (Avsec in 

Sajdera, 2019). 

 

Če rezultate posttesta primerjamo z rezultati raziskave, ki jo je opravil Keše (2016), bi 

lahko dejali, da se je TP učencev 6. razreda na splošno nekoliko izboljšala (za 2 %). 

Vendar moramo pri tem upoštevati dejstvo, da raziskava, ki jo je opravil Keše (2016), 

ne temelji na preverjanju TP enega tematskega področja. TP učencev je še vedno nizka. 

Pri meritvi TP, ki sta jo opravila Rupnik in Avsec (2019), so učenci v povprečju dosegli 

29,6 %, učenke pa 30,9 %. Rezultati, zbrani v naši raziskavi, so nekoliko višji, 

predvsem pri dečkih. Rezultat deklet se razlikuje za približno 5 %, medtem ko se 

rezultat dečkov razlikuje za več kot 15 %. Pri tem moramo upoštevati dejstvo, da je 

naša raziskava temeljila na bistveno manjši osnovni množici, pri čemer so vsi učenci 

izhajali iz ene OŠ.  

 

Rezultati raziskav (Rupnik in Avsec (2019) ter Keše (2016)) so si v primerjavi z našo 

raziskavo podobni predvsem v komponenti KRO, kjer se rezultati učencev gibljejo 

okoli 20 %. Iz danega lahko sklepamo, da premalo spodbujamo razvoj KRO pri 

učencih, ne zgolj v nižjih, temveč tudi v višjih razredih (če vključimo ugotovitve 

Rupnika in Avsca (2019) o TP učencev 8. razreda). Torej je treba poskrbeti, da bomo 

učence spodbujali h kritičnemu razmišljanju, saj je to zelo pomembno predvsem za 

njihovo poklicno prihodnost in sposobnost preudarnega življenja. Učitelji morajo 

poskrbeti, da so učenci med poukom TiT aktivni, da rešujejo zastavljene probleme in 

izzive, pri tem pa so ključne njihove lastne izkušnje, učenje iz napak. 

 

RV2: Ali je odnos učencev do tehnike in tehnologije povezan z njihovo tehnološko 

pismenostjo, in če da, kakšna je ta povezava? 

 

Z opravljeno raziskavo smo ugotovili, da med rezultati TTP in odnosom učencev do 

naravoslovja in TiT ni opaziti posebnih povezav. Slednja se je pojavila pri komponenti 

KRO ter mnenjem učencev o primernosti naravoslovja in TiT za oba spola. Anketirani, 
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ki so mnenja, da so dani poklici bolj primeri za moški spol, so na TTP dosegli nižje 

rezultate pri TPO KRO. Dano prepričanje najverjetneje izhaja iz preteklosti, ko so 

tehniška dela opravljali zgolj moški. V današnjem času se ženske počasi prebijajo na 

področje naravoslovja in TiT. Tudi o slednjem je treba informirati učence in učenke ter 

jih hkrati spodbuditi k čim bolj kritičnemu razmišljanju.  

 

Keše (2016) ni zaznal statistično pomembnih povezav med TPO KRO in prepričanjem 

glede primernosti TiT za določen spol. Njegove ugotovitve se nanašajo na vsa preostala 

področja. Ugotovil je, da pri učencih obstaja pozitivna povezava med KRO ter željo po 

nadaljnjem šolanju oziroma poklicu na področju TiT. S slednjim je, sicer nekoliko 

manj, povezana tudi komponenta ZM. Ugotovljena je bila tudi povezava med dosežkom 

TTP na splošno ter pri komponenti ZN z interesom za področje TiT. Učenci z nižjim 

rezultatom na TTP imajo večji interes za TiT. Negativna povezanost velja tudi za 

celotno TP in ZM ter odpor do TiT. Učenci z nižjimi rezultati na TTP so mnenja, da je 

področje TiT bolj primerno za pametnejše posameznike. 

 

Zanimivo je dejstvo, da se povezave v predstavljeni raziskavi ne ujemajo z našimi 

ugotovitvami. Podobno velja tudi za ugotovitve Rupnika in Avsca (2019), ki sta odkrila, 

da so učenci s slabšim rezultatom na TTP bolj zainteresirani za poklic in izobraževanje 

na področju TiT. Učenci z visoko stopnjo TP pa niso motivirani za poklice na področju 

TiT. Razlog za neujemanje opisanih povezav najverjetneje izhaja iz dejstva, da je bila 

naša raziskava opravljena na majhnem vzorcu. Poleg tega učenke in učenci samo 

področje naravoslovja in TiT povezujejo predvsem z opravljanjem fizičnih del ter z 

uporabo strojev in naprav (npr. delo s traktorjem, žaganje ipd.), s katerimi večinoma 

rokujejo predvsem moški. Slednje močno vpliva na njihov odnos. 

 

RV3: Ali izvedba tehniškega dne, ki temelji na metodi gozdne pedagogike, vpliva 

na raven tehnološke pismenosti učencev, in če da, kakšen je učinek? 

 

Glede na opravljene raziskave smo opazili, da so učenci eksperimentalne skupine v 

primerjavi z učenci kontrolne skupine imeli večji prirastek (16,6 %) TP. Izvajanje 

pouka z metodo GP je imelo pri tem zmeren učinek (𝜂2 = 0,133).  
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Razliko med skupinama lahko opazimo na posttestu TP predvsem pri komponenti KRO, 

kjer so rezultati eksperimentalne skupine kar 30 % višji od rezultatov kontrolne skupine. 

Slednje bi lahko nekoliko pripisali tudi izvajanju TD z metodo GP, vendar ima večji 

vpliv najverjetneje dejstvo, da so se TD večinoma udeležili učenci z nekoliko večjim 

zanimanjem za TiT, kar glede na opravljene raziskave (Ardies, De Maeyer in Gijbels, 

2013; Autio, Jamšek in Gaberšek, 2017; Rupnik in Avsec, 2019) vpliva na TP učencev.  

 

Kljub napredku obeh skupin se moramo zavedati, da izboljšanja kritičnega mišljenja in 

ustvarjalnosti ne moremo doseči zgolj z enkratno izvedbo pouka z metodo GP, temveč z 

rednim izvajanjem in aktivnostmi, ki od učencev zahtevajo več samostojnega dela in 

reševanja vsakdanjih problemov ali izzivov. 

 

RV4: Kakšna je motivacija učencev ob izvajanju vsebin tehnike in tehnologije z 

metodo gozdne pedagogike in kako so učenci zadovoljni z načinom dela? 

 

Učenci in učenke eksperimentalne skupine so bili na splošno zadovoljni z izvedbo TD, 

saj so povprečne ocene vsake od kategorij na šeststopenjski lestvici (od 0 do 5) višje od 

3. Nad samo izvedbo in predvsem aktivnostmi so bolj navdušeni predvsem učenci.  

 

Motivacija učencev je ključnega pomena predvsem pri opravljanju nalog na področju 

TiT ter spodbujanju posameznikove ustvarjalnosti. Poleg tega vpliva na zadovoljstvo in 

občutek vrednosti med reševanjem naloge (Avsec in Šinigoj, 2016). Večina učencev je 

bila glede na opravljene raziskave na začetku izvajanja aktivnosti motivirana, sčasoma 

pa je motivacija nekoliko padla. Opažene so bile razlike med spoloma glede na interes, 

sprožen na začetku (SI). Ta je bil pri dečkih večji. Izvajanje pouka z metodo GP je 

imelo pri tem zelo močan učinek (η2 = 0,497). 

 

Učence motivira dinamičen način izvajanja pouka, predvsem reševanje problemov. Na 

njihovo motivacijo vpliva tudi njihov odnos. Motivacija učencev izhaja iz potrebe, da 

pridobivajo čim bolj raznolike nove izkušnje, da komunicirajo ter najdejo rešitve za 

zastavljene probleme (Avsec in Sajdera, 2019). Izvajanje aktivnosti TD je temeljilo na 

skupinskem delu. Aktivnosti so bile raznolike  in zanimive za učence, kar kažejo tudi 

rezultati raziskave. V primeru boljšega poznavanja učencev bi jim bile lahko tudi te bolj 

prilagojene. Nekoliko bolje bi bile lahko organizirane tudi skupine, saj bi učence ob 
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boljšem poznavanju lahko razdelili tako, da bi bolj sodelovali in posledično imeli boljšo 

motivacijo ter obdržali interes. 

 

Učenci imajo zelo pogosto sprožen začetni interes (SI), težava pa je v tem, da le-tega 

težko obdržijo (OI), kar posledično pomeni, da po končanem učinkovanju SI določeno 

aktivnost ali delo pri projektu opustijo (Avsec in Šinigoj, 2016). Učenci, ki so v 

celotnem TD kazali bolj pozitiven odnos, so se bolj potrudili tudi pri reševanju 

zastavljenega problema (zadnja aktivnost). Dekleta so na začetku aktivnosti pokazala 

interes, vendar so se po določenem času prenehala zanimati za izdelavo izdelka. 

 

Na motivacijo učencev negativno vplivajo predvsem omejitve (materialne, časovne, 

ipd.) ter prepovedi (Avsec in Sajdera, 2019). Slednjim naj bi se pri izvajanju GP 

poskusili čim bolj izogniti. Na TD smo postavili materialno omejitev, predvsem zaradi 

pomanjkanja materiala, ki bi ga učenci lahko našli v gozdu. Pri tem pa moramo 

poudariti, da materialna omejitev ni bila strogo določena – učenci so ga lahko dodajali 

po lastni želji. 
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7 ZAKLJUČEK 

 

 

Magistrsko delo vključuje predstavitev GP ter TP. Prva v Sloveniji postaja vse bolj 

znana, vendar še vedno premalo uporabljena. Druga je ključnega pomena za naše 

življenje, vendar se tega včasih ne zavedamo. Od TP učencev in njihovega odnosa 

oziroma zanimanja za naravoslovne in tehniške poklice je odvisno, kakšna bo naša 

prihodnost, predvsem na področju razvijanja novih tehnologij.  

 

Izvajanje GP je privlačno predvsem zato, ker pozitivno vpliva na posameznikovo 

osebnost, postransko pa tudi na njegovo zdravje. Preko načrtovanja in izvedbe TD z 

metodo GP smo ugotovili, da je sámo načrtovanje aktivnosti zelo zahtevno, predvsem v 

zimskem času, ko so temperature nizke. Slednjemu smo morali prilagoditi aktivnosti, in 

sicer predvsem z vključevanjem gibanja, ki pa ni smelo prevladati nad učenjem oziroma 

odkrivanjem novega znanja. Dodatna ovira, na katero smo naleteli, je bilo nepoznavanje 

skupine učencev, s katero je bil izveden TD. Kljub temu so bili učenci glede na 

odgovore, pridobljene z vprašalnikom A & J, zadovoljni z danim načinom učenja. 

Učenci so med izvajanjem aktivnosti sodelovali, pri zadnji aktivnosti pa je njihovo 

zanimanje nekoliko upadlo. Enega izmed razlogov bi lahko predstavljalo dejstvo, da so 

bile temperature na dan izvajanja krepko pod 0 °C in je nekatere učence že zelo zeblo. 

Slednje je posledično vplivalo tudi na odgovore v vprašalniku A & J.  

 

Zaradi pozitivnih učinkov, ki naj bi jih imelo izvajanje GP, nas je zanimalo, ali le-ta 

vpliva na TP. Z analizo predtestov in posttestov TP smo ugotovili, da so učenci 

eksperimentalne skupine na posttestu dosegli boljše rezultate kot na predtestu. Pri tem je 

treba opozoriti, da je bila raziskava izvedena na majhnem vzorcu, kar lahko vpliva na 

pristranskost rezultatov. Nizka TP učencev 6. razreda predvsem pri komponenti KRO 

kaže na to, da učitelji najverjetneje še niso pričeli s poučevanjem na način, ki bi 

spodbujal samostojno in kritično razmišljanje.  

 

Z izdelavo magistrskega dela smo pripomogli k večji prepoznavnosti izvajanja GP ter 

dejstvu, da je slednje mogoče izpeljati tudi v primeru nekoliko slabših vremenskih 

razmer. Poleg tega smo ponovno opozorili na nizko TP učencev in pomanjkanje interesa 
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za področje naravoslovja in tehnologije. Prav tako smo med seboj povezali naravo in 

tehnologijo, ki sta za življenje zelo pomembni. Njuna povezava pa se nekaterim ljudem 

ne zdi smiselna, kljub temu da ideje za številne izdelke izhajajo prav od tam. 

 

Opravljeno raziskavo bi bilo smiselno razširiti na večjo populacijo ter daljše časovno 

obdobje. GP bi se izvajala tedensko in se navezovala na vsa področja, obravnavana pri 

pouku TiT. Poleg tega bi jo lahko razširili tudi na 7. in 8. razred OŠ, kjer snov ni 

neposredno povezana z gozdom. Pri tem bi bilo priporočljivo raziskati tudi, v kolikšni 

meri in kako trajno izvajanje GP vpliva na znanje učencev. Ker je TP učencev povezana 

tudi z odnosom, bi bilo smiselno preučiti vpliv rednega izvajanja GP na odnos učencev 

do naravoslovja in tehnike. V primeru pozitivnih rezultatov bi slednje močno 

pripomoglo h kakovosti in učinkovitosti poučevanja TiT ter morda celo k spremembam 

v učnem načrtu. 
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9 PRILOGE 

 

9.1 Učna priprava 

I. SPLOŠNI EVIDENČNI PODATKI  
 

Izvajalec: Ines Huber 

Šola: Osnovna šola 

Razred: 6. 

Predmet: Tehniški dan 

Mentor: doc. dr. Stanislav Avsec 

Datum nastopa: 26. 1. 2019 

Ura (hh:mm):  

Učna tema: Lesna gradiva 

Učna enota: Mehanske lastnosti lesa – prožnost 

 

II. OPERATIVNI CILJI DIDAKTIČNE ENOTE  
 

Izobraževalni cilji 
 

Učenec: 

I1: prepozna najpogostejše (domače) vrste lesa. 

I2: pozna pomen gozda. 

I3: z ekološkega in gospodarskega vidika razloži pomen gozda za okolje in ljudi. 

I4: z izdelavo izdelka (lok, katapult ipd.) reši zastavljen izziv (čim daljša 

izstrelitev kamenčka). 

I5: zasnuje in izdela preprost model za preizkušanje lastnosti (prožnost). 

I6: preizkuša primernost materiala (hrastove, bukove, smrekove veje …) za 

izdelavo izdelka. 

I7: evalvira posamezne vrste materiala (njegovo primernost oziroma 

neprimernost za izdelavo izdelka). 

I8: s svojimi besedami povzame definicijo prožnosti lesa. 

 

Vzgojni cilji 

 

Učenec: 

V1: razvije sposobnost sodelovanja v skupini. 

V2: razvije sposobnost poslušanja. 

V3: razvija občutek za odgovornost. 

V4: razvije pozitiven odnos do tehnike in tehnologije. 

V5: razvije pozitiven odnos do narave. 

 
Psihomotorični cilji 

 

Učenec: 

P1: razvije koordinacijo rok, prstov in čutil. 

P2: razvija natančnost pri delu. 

P3: razvije sposobnost dela s pripomočki. 



 II 

P4: razvija sposobnost manipulacije z materiali. 

P5: razvija prostorsko predstavljivost. 

P6: razvija orientacijo v gozdu. 

 

Standardi in minimalni standardi znanja 

 

Učenec: 

S1: z gospodarskega in ekološkega vidika razloži vpliv gozda na okolje. 

M1: razlikuje najpogostejše vrste lesa po njihovih značilnostih. 

M2: preizkusi ustreznost izdelka. 

 
Cilji (izobraževalni/standardi) iz predhodnih razredov ali preteklih učnih ur 
 

Učenec: 

C1: prepozna najpogostejše drevesne vrste, ki rastejo v ožjem okolju (4. razred 

NIT). 

 

Umestitev ciljev v RBT 

 

Dimenzija 

znanja 

Dimenzija kognitivnih procesov 

Pomnjenje Razumevanje Uporabljanje Analiziranje Evalviranje Ustvarjanje 

Faktografsko 

znanje 
C1, I1, M1      

Konceptualna 

znanja 
 I2, I3, I7, S1, M2   I6, I7  

Proceduralna 

znanja 
     I4, I5 

Metakognitivna 

znanja 
      

 

 

III. MIKROARTIKULACIJA DIDAKTIČNE ENOTE 
 
Tip učne ure:  učna ura v gozdu 

Učne oblike:  frontalna, delo v skupinah 

Učne metode:  razlaga, pogovor, praktično delo 

Strategija pouka:  preizkušanje mehanske lastnosti 

Delovne tehnike:  preizkušanje, izdelava 

Novi pojmi in posplošitve:  prožnost 

Korelacija:  naravoslovje, biologija, računalništvo 

Učila/pripomočki:  tablični računalniki 

 

Orodja, naprave in stroji  

Zarisno in merilno orodje:  / 

Obdelovalno orodje:  škarje, ročna žaga (uporablja jo samo učitelj) 

Naprave:  / 

Stroji: / 

Gradiva (materiali): veje (hrast, bukev, smreka, bor, kostanj, gaber, jelka, 

leska), vrvica, drugi predmeti, ki jih učenci najdejo v 

gozdu 



 III 

Literatura:   

 

Za učenca: 
 

[1] S. Fošnarič in ostali, Tehnika in tehnologija 6: učbenik za 6. razred devetletne 

osnovne šole (Limbuš, IZOTECH, 2004). 

[2] S. Fošnarič in ostali, Tehnika in tehnologija 6: delovni zvezek za 6. razred devetletne 

osnovne šole (Limbuš, IZOTECH, 2004). 

[3] B. Sušnik in ostali, Tehnika in tehnologija: učbenik za 6. razred devetletne osnovne 

šole (Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 2005). 

 

Za učitelja: 
 

[4] B. Frajman, Drevesa in grmi: enostavno in zanesljivo določanje (Kranj, Narava, 

2005). 

[5] J. Godet, Domača drevesa in grmi  (Radovljica, Didakta, 2000). 

[6] N. Györek, Gremo mi v gozd!: gozdni priročnik, planer (Kamnik, Inštitut za gozdno 

pedagogiko, 2016). 

[7] V. Kubale, Specialna didaktika praktičnega pouka (Celje,  samozaložba, 1998). 

[8] A. Papotnik in ostali, Učni načrt – Tehnika in tehnologija (Ljubljana, Ministrstvo za 

šolstvo, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, 2011) . 

[9] V. Stegne, Uporabimo les (Ljubljana, Kmečki glas, 2015). 

[10] M. Tavčar, Les in njegovi sopotniki (Ljubljana, Življenje in Tehnika, 1976). 

[11] M. Tomažič, Mehanske lastnosti lesa – prožnost, seminarska naloga (Ljubljana, 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2009) 

[http://www.jamsekj.eu/STG/1SN/2008_2009/TomazicM_Les_proznost_2009.pdf]. 

[12] U. Vilhar in B.  Rantaša (ur.), Priročnik za učenje in igro v gozdu (Ljubljana, 

Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, 2016) 
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IV. POTEK UČNE URE 
 

Opomba: vse časovne razdelitve v učni pripravi so namenjene zgolj za lažje načrtovanje 

števila aktivnosti, saj v primeru izvajanja gozdne pedagogike učencev časovno ne 

omejujemo. 

 

PRED ODHODOM V GOZD 

Pozdravljeni, kot veste, bomo današnji tehniški dan preživeli v gozdu. Preden odidemo, 

prosim, preverite, ali ste primerno oblečeni in imate s seboj vodo oziroma pijačo. Ko 

bomo prišli v gozd, bomo skupaj določili zbirno mesto in znak, ob katerem se boste 

vrnili tja. Med potjo do gozda razmislite, kakšen bi bil lahko dani znak (plosk z rokami, 

oponašanje sove ipd.).  

 

Učenci na poti v gozd razmišljajo o znaku, ki bi jih opozoril na to, da se morajo vrniti 

na zbirno mesto. 

 

V GOZDU (5 min)  

Postavimo se v krog. Kakšen bo znak za vrnitev na zbirno mesto? 

 

Učenci predlagajo znake, skupaj se odločimo za enega od njih. 
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Za začetek bomo postavili nekaj varnostnih pravil: 

- Ves čas, ki ga bomo preživeli v gozdu, morate biti v skupinah po 3 učenci (če 

pride nesreče, eden izmed učencev ostane s poškodovanim, drugi učenec odide 

po pomoč). 

- Če v gozdu srečate neznano osebo, jo pozdravite in z njo ne odhajajte 

nikamor ter ne vzamete hrane in pijače. 

- Če od daleč vidite večjo žival, se mirno umaknite in o tem obvestite 

učitelja. 

- V gozdu ne smetite in se ne oddaljujte predaleč od skupine, da se ne boste 

izgubili.  

 

Učencem predstavimo osnovna pravila, ki veljajo v gozdu. 

 

0 UVODNA MOTIVACIJA (15 min) 
 

Razdelite se v skupine po 3. Vsaka skupina bo prejela en tablični računalnik, za 

katerega bo odgovorna cel tehniški dan. Vaša prva naloga je ta, da vsak član skupine 

posname 3 fotografije, na katerih bodo stvari, ki se vam zdijo najbolj pomembne. 

Slikate lahko karkoli. V skupini se odločite, v kakšnem vrstnem redu boste izdelovali 

fotografije, in slednje zapišite v preglednico na tabličnem računalniku. Ko končate, se 

vrnete na zbirno mesto. 

 

Z učenci se pogovorimo o uporabi tabličnih računalnikov in prvi nalogi, ki jo imajo. 

Učenci imajo na tabličnih računalnikih vnaprej izdelane preglednice (priloga V. 1), v 

katere bodo cel tehniški dan vpisovali podatke ipd. 

(V1–V3) 

 

1 UVAJANJE (20 min) 

 

Naša naslednja aktivnost se imenuje »fotografiraj drevo«. Navedla vam bom imena 3 

različnih drevesnih vrst. Naloga vsake skupine je fotografirati eno drevo, za katerega 

mislite, da bi lahko bilo predstavnik ene izmed drevesnih vrst, ki jih iščete. Ko končate, 

se vrnete na zbirno mesto. Iskane drevesne vrste so: jelka, smreka in bukev. 

 

Učenci v skupinah poiščejo in fotografirajo drevo posamezne vrste, nato se vrnejo na 

zbirno mesto, kjer se pogovorimo o njihovih fotografijah. 

 

Vsaka skupina naj pokaže fotografijo jelke. Na podlagi katere lastnosti ste se odločili 

fotografirati dano drevo? (Glede na razporeditev iglic (razporejene v dveh vrstah), 

ploščate iglice, nahajanje storžev ipd. ) 

Vsaka skupina naj pokaže fotografijo smreke. Kako ločimo smreko in jelko? (Po 

razporeditvi iglic na vejah, mestu, kjer se nahajajo storži, ipd.) 

Vsaka skupina naj pokaže fotografijo bukve. Glede na katero značilnost ste sklepali, da 

je dano drevo bukev? (Lubje je sivo in gladko.) 

 

Učenci preko dane aktivnosti obnovijo svoje znanje o drevesnih vrstah in njihovih 

značilnostih. 

(C1, I1) 
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2 USVAJANJE  

 

2.1 Pomen gozda (20 min) 

 

Gozd je zelo pomemben iz več razlogov. Po dve skupini skupaj bosta s pantomimo 

prikazali dva razloga, ki kažeta na pomembnost gozda. Ko boste končali s pripravami 

na pantomimo, se vrnite na zbirno mesto. Vsaka skupina naj pride k meni, da jih podam 

razloga (priloga V.2). 

 

Učenci se v skupinah pripravijo na prikaz pantomime, ki jo pokažejo ostalim učencem, 

ki poskusijo ugotoviti, kaj skupina prikazuje (primer priloga V.3). 

 

Ali smo zajeli vse razloge? Se spomnite še kakšnega? 

 

Učenci razmislijo o še kakšnem razlogu. 

 (I2, I3) 

2.2 Prožnost lesa (90 min) 

 

2.2.1 Predstavitev izziva 

 

Izziv: Na tleh vidite veje različnih dolžin, debelin in vrst. Izdelajte izdelek, s katerim 

boste kamenček čim dlje izstrelili. 

 

Kakšen izdelek moramo izdelati? (Tak, ki omogoča izstrelitev kamenčka.) 

Kakšen material imate na voljo? (Veje različnih vrst in oblik.) 

Poleg tega bo na zbirnem mestu na voljo vrvica. Če želite, lahko v gozdu poiščete 

dodaten material. Med samim preizkušanjem razmislite tudi o vzrokih, zakaj določen 

preizkušanec ni primeren. 

Katero orodje in pripomočke imate na voljo? (Škarje za rezanje vrvice.) 

Uporabljate lahko katerekoli predmete, ki jih najdete v gozdu (veje, kamenje ipd.). 

Kam bi lahko beležili rezultate svojih preizkusov? (Na tablični računalnik.) 

Rezultate svojih preizkusov boste vpisovali v preglednice – v datoteki lahko izbirate 

med dvema že izdelanima preglednicama ali pa ustvarite svojo. Izvajanje preizkusov 

tudi fotografirajte. Med izvajanjem preizkusov lahko opazujete preostale skupine in si 

izmenjujete nasvete. Ko končate, se vrnite na zbirno mesto in razmislite, kako boste 

predstavili svoje ugotovitve in način preizkušanja. 

 

Z učenci se pogovorimo o zastavljenem problemu. Učenci prejmejo material in 

postavijo morebitna vprašanja. 

 

2.2.2 Preizkušanje 

 

Vsaka skupina poišče kotiček, v katerem bo izvajala preizkuse in na ta način prišla do 

rešitve problema. Med preizkušanjem posameznih materialov učenci izpolnjujejo 

preglednico, fotografirajo potek preizkušanja in določijo najustreznejši material. Poleg 

tega razmislijo o vzrokih, zakaj je določen material neprimeren. 

(I4 – I6, V1) 

 

Sedaj bo vsaka skupina na kratko predstavila svoj izdelek in ugotovitve. 
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Z učenci odidemo do vsakega od kotičkov skupine, kjer skupina na kratko predstavi svoj 

izdelek in ugotovitve. Učitelj doda kratko povratno informacijo (primer V.4), če želijo, 

komentar dodajo tudi učenci. 

 

Katera lastnost lesa je najbolj vplivala na funkcionalnost vašega izdelka? (Prožnost.) 

Kateri les je glede na vaše preizkuse najbolj prožen? (Leska.) 

In kateri najmanj, zakaj? (Borov les, ker se je veja najhitreje zlomila.) 

 

Po ogledu predstavitev in podajanju kratkih komentarjev pridemo do končnih 

ugotovitev.  

(I8) 

 

4 PONAVLJANJE  
 

Naredimo kratek povzetek: kaj smo danes spoznali? (Da je prožnost lesa odvisna od 

vrste, vlage, nepravilnosti ter da je bila med podanimi preizkušanci leska najbolj prožna, 

borov les pa najmanj, saj se je najhitreje zlomil.) 

 

Naredimo kratek povzetek, nato se vrnemo v šolo. 

 

V. PRILOGE 
 

V.1 Preglednice 

 

TD_gozd.xlsx 

 

FOTOGRAFIJE 

Številka 
fotografije 

Ime 
fotografa 

1. fotografija 
 

2. fotografija 
 

3. fotografija 
 

4. fotografija 
 

5. fotografija 
 

6. fotografija 
 

7. fotografija 
 

8. fotografija 
 

9. fotografija 
 

 

Drevesna vrsta             

Kratka/dolga veja             

Dolžina izstrelitve 

1. izstrelitev             

2. izstrelitev             

3. izstrelitev             
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Drevesna vrsta             

Dolžina veje             

Dolžina 1. 
izstrelitve             

Dolžina 2. 
izstrelitve             

Dolžina 3. 
izstrelitve             

 

 

V.2 Pomen gozda 

 

Skupina 1: varovanje pred vetrovi, les predstavlja surovino za industrijo 

Skupina 2: dom za rastline in živali, proizvajanje kisika 

Skupina 3: blaži hrup, varuje pred plazovi 

 

V.3 Pantomima 

 

Varovanje pred vetrom: eden izmed učencev predstavlja veter, nekaj učencev drevesa v 

gozdu. Veter piha v gozd in na drugi strani gozda se otrok brezskrbno igra. V drugem 

primeru gozdnih dreves ni, veter piha in otroka skoraj odpihne. 

 

V.4  Kratka povratna informacija 

 

Borova veje se je hitro zlomila, saj je borov les slabo prožen. 

Veja se je zlomila šele po x poskusih, saj je zelo tanka. 

Veja je še zelo vlažna, zato se je zlomila po večjem številu izstrelitev. 

Veja, ki ima veliko grč ali razpoke, se hitreje zlomi. 

Zaradi nizkih temperatur je les manj prožen. 
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9.2 Vprašalnik Naravoslovje in tehnika in jaz 

 

Zanima nas vaše mnenje o naravoslovju in tehniki. To ni test, zato ni pravilnih ali 

napačnih odgovorov. Za celoten vprašalnik potrebujete le 5–10 minut . 

 
 

Spol:      M       Ž Starost:    Razred: Geslo: 
 

 

Oceni od 1 (nič) do 5 ( zelo veliko) 

Ali ima vaš oče poklic, ki bi bil lahko na kakršenkoli način povezan z 

naravoslovjem in tehniko? 

1 2 3 4 5 

Ali ima vaša mati poklic, ki bi bil lahko na kakršenkoli način povezan 

z naravoslovjem in tehniko? 

1 2 3 4 5 

Ali imate doma naravoslovno-tehniške zbirke, kot so npr. Lego, 

Fischertechnik, škatle s poskusi? 

 Da          Ne 

Ali imate doma delavnico ali prostor, kjer lahko izvajate razna 

tehnična dela (vrtnarstvo, popravila …)? 

 Da          Ne 

Ali doma uporabljate računalnik tudi za 3D-modeliranje, 

programiranje, izdelavo aplikacij? 

 Da          Ne 

Ali razmišljate, da bi se odločili za delo na področju naravoslovja in 

tehnike? 

 Da          Ne 

Ali imate brate/sestre, ki imajo naravoslovno-tehniške poklice (oz. se 

izobražujejo na tem področju)? 

 Da          Ne 

  

Ocenite stopnjo strinjanja s posameznimi izmed spodaj navedenih trditev.  Ne 

porabite preveč časa za posamezno trditev.  
 
 

                                                     Izberite od 1 (Ne strinjam se) do 5 (Strinjam se) 

1– Verjetno bom izbral/-a  službo na naravoslovno-tehniškem 

področju.  

1 2 3 4 5 

2– V službi na naravoslovno-tehniškem področju bi verjetno zelo 

užival/-a. 

1 2 3 4 5 

3– Rad/-a bi imel/-a nekoč kariero tudi na naravoslovno-tehniškem 

področju.  

1 2 3 4 5 

4– Delo na naravoslovno-tehniškem področju bi bilo zanimivo. 1 2 3 4 5 

5– Naravoslovna in tehniška znanja so pomembna za prihodnost 

države. 

1 2 3 4 5 

6– Raje ne bi imel/-a  pouka naravoslovja in tehnike.  1 2 3 4 5 

7– Če bi v osnovni šoli obstajal naravoslovno-tehniški klub, bi se mu 

zagotovo pridružil/-a. 

1 2 3 4 5 

8– Naravoslovno-tehniško področje me ne zanima.  1 2 3 4 5 

9– Moralo bi biti več pouka naravoslovno-tehniških vsebin. 1 2 3 4 5 

10– Uživam v eksperimentiranju in popravljanju raznih stvari doma. 1 2 3 4 5 

11– Ne razumem, zakaj bi si kdo želel službo na naravoslovno-

tehniškem področju.  

1 2 3 4 5 

12–Večina delovnih mest na naravoslovno-tehniškem področju je 

dolgočasnih. 

1 2 3 4 5 

13– Menim, da so stroji, naprave ter instrumentalne metode in tehnike 

dolgočasni. 

1 2 3 4 5 

14– Hobiji z naravoslovno-tehniškega področja so dolgočasni. 1 2 3 4 5 
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15– Moški so bolj sposobni pri praktičnem delu (popravila, 

eksperimentalno delo …) kot ženske. 

1 2 3 4 5 

16– Moški vedo več o naravoslovno-tehniških vsebinah kot ženske. 1 2 3 4 5 

17– Moški so bolj sposobni  opravljati naravoslovno-tehniške poklice 

kot ženske. 

1 2 3 4 5 

18 – Ženske so mnenja, da je naravoslovno-tehniško področje 

dolgočasno. 

1 2 3 4 5 

19 – Dekleta se ne odločajo za srednje šole na področju naravoslovja 

ali tehnike. 

1 2 3 4 5 

20– Naravoslovje in tehnika omogočata, da vse deluje bolje. 1 2 3 4 5 

21– Naravoslovje in tehnika sta zelo pomembna v življenju. 1 2 3 4 5 

22– Pouk naravoslovja in tehnike je pomemben. 1 2 3 4 5 

23– Vsakdo potrebuje naravoslovna in tehniška znanja. 1 2 3 4 5 

24 – Študij z naravoslovno-tehniškega področja ni lahek. 1 2 3 4 5 

25– Naravoslovje in tehnika sta samo za pametne ljudi. 1 2 3 4 5 

26– Za študij z naravoslovno-tehniškega področja moraš biti 

talentiran.  

1 2 3 4 5 

27– Da si dober pri naravoslovju in tehniki, moraš dobro poznati 

tudi matematiko. 

1 2 3 4 5 
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9.3 Test tehnološke pismenosti 

 

V spodnji testni poli je 21 vprašanj. Pozorno preberi vsako vprašanje posebej in ob tem 

izberi en sam, najbolj pravilen odgovor (velike tiskane črke). Odgovorov ne obkrožaj na 

testni poli, ampak na dodatnem listu za odgovore. Pri vprašanjih, kjer je zahtevano 

dodatno pojasnilo, ravno tako obkroži najbolj pravilen odgovor (številke). Pri 

vprašanjih, ki ti povzročajo težave, se ne zadržuj predolgo, saj je čas omejen na 30 

minut. 

 

1. Katera izmed naštetih snovi je najmanj primerna za izolacijo hiše? 

 

A. Plastika. 

B. Železo. 

C. Les. 

D. Stiropor. 

E. Beton 

 

2. Na kaj moramo biti še posebej pozorni pri delu z mizarskimi orodji in stroji? 

 

A. Urejenost delovnega okolja. 

B. Čim manjšo porabo delovnega časa. 

C. Lastno varnost in varnost drugih. 

D. Malo lesnega odpadka. 

E. Na ostrino orodja. 

 

3.  Z navadnim svinčnikom smo preizkušali lastnosti različnih materialov. Konica 

svinčnika je spremenila prvotno obliko zaradi: 

 

A. Prevelike trdnosti preizkušenega materiala. 

B. Prevelike prožnosti konice svinčnika. 

C. Prevelike trdote preizkušenega materiala. 

D. Prevelike prožnosti preizkušenega materiala. 

E. Prevelike gnetljivosti preizkušenega materiala. 
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4. Katera sredstva bi uporabil za spajanje dveh kosov lesa z vijačenjem? 

 

A. Lesni vijak, kladivo in dva lesena kosa. 

B. Žebelj, lepilo in kladivo. 

C. Lesni vijak, moznik in vrtalni stroj. 

D. Žebelj, izvijač, vrtalni stroj. 

E. Vijak, vrtalni stroj, izvijač. 

 

5. Človek je z uporabo tehnologije močno spreminjal naravo. Danes pa ob 

uporabi tehnologije uresničuje želje tako, da misli na naravo in upošteva, da v 

okolju ni sam. Kako to imenujemo? 

 

A. Etični razvoj. 

B. Naravovarstveni razvoj. 

C. Trajnostni razvoj.  

D. Industrijski razvoj. 

 

6. Kdaj bo najtoplejši dan? 

 

A. Sobota, 29. avgust. 

B. Nedelja, 30. avgust. 

C. Več dni bo imelo 

enako najvišjo dnevno 

temperaturo. 

D. Več dni bo imelo 

enako jutranjo 

temperaturo. 

E. Največ sonca bo od 

četrtka do sobote. 
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7. Kako se imenuje postopek, s katerim po načrtu sestavimo dele v končni 

izdelek? 

 

A. Grafično oblikovanje. 

B. Testiranje. 

C. Vrednotenje sestave. 

D. Izdelava. 

E. Združevanje. 

 

8. Na spodnji Savi želijo narediti še kar nekaj hidroelektrarn. Razvijalci projekta 

morajo dobro pretehtati vse __________________ strani načrtovanega sistema, 

da bodo lahko izbrali najboljšo opcijo, ki bo imela ___________________. 

 

A. Dobre/pozitivne učinke na okolje. 

B. Dobre in slabe/čim manj posledic na okolje. 

C. Slabe/pozitivne učinke na lokalni ribolov. 

D. Slabe/pozitivne in negativne učinke na okolje. 

E. Dobre in slabe/pozitivne učinke na lokalno čolnarstvo. 

 

9. Na Primorskem želijo zgraditi vetrne elektrarne, ki imajo dobre in slabe 

učinke na okolje in skupnost. Katere pozitivne in negativne stvari morajo 

upoštevati pri načrtovanju? 

 

A. A. + C. in 1. + 2. + 4. 

B. A. + B. in 2. + 3. 

C. A. + D. in 1. + 4. 

D. B.+ C. + D.  in 1. +  3. + 4. 

E. C.+ D. in 2. + 3. + 4. 

 Pozitivne:  Negativne: 

A. Ne onesnažuje okolja. 1. Okolju spremenijo videz. 

B. Okolju ne spremeni videza, saj tam 

ni gozdov. 

2. So hrupne. 

C. Nova delovna mesta. 3. Oddajajo elektromagnetno 

sevanje. 

D. Izboljšanje turizma. 4. Nevarne za ptice. 
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10. Z avtomobilom se petčlanska družina odpravlja na 

počitnice. Pred potjo gre oče preverit stanje 

pnevmatik, prikazano v tabeli. Na avtomobilskih 

vratih je tovarniška tabela na sliki. Kaj naj oče 

naredi s pnevmatikami (A–E) in kaj ga je napeljalo 

na to (1-5)? 

     

A. Vse štiri napolni na 2,7 bara.   1. Manjši kotalni upor koles. 

B. Vse štiri napolni na 2,5 bara.   2. Večji kotalni upor koles. 

C. Vse štiri napolni na 3,0 bara.  3. Po navodilih proizvajalca. 

D. Prvi dve napolni na 2,7 bara,   4. Težek tovor v prtljažniku. 

            zadnji dve na 2,5 bara.  

E. Prvi dve napolni na 3,0 bara,   5. Dolga pot. 

            zadnji dve na 4,2 bara. 

 

11. Kako najhitreje pridemo do želene informacije? 

 

A. Z računalniško tehnologijo. 

B. S prebiranjem knjig. 

C. S prebiranjem revij. 

D. Povprašamo na Facebooku. 

E. A. + B. + C. 

F. Povprašamo učitelja. 

 

12. Papirju želimo povečati trdnost, zato uporabimo različne eksperimente in 

tehnike. S katerim od naštetih dobimo želeno povečano trdnost papirnega 

izdelka? 

 

A. Likanje. 

B. Prepogibanje. 

C. Namakanje. 

D. Tanjšanje. 

E. Nič od naštetega ne poveča trdnosti. 
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13. Pri obdelavi podatkov 

nas zanima, v katerem 

obdobju temperatura 

najhitreje narašča na 

področju, kjer ni veliko 

gozda?  

 

 

 

A. Marec in april 2011. 

B. September in oktober 2011. 

C. Februar in marec 2012. 

D. Avgust 2012. 

E. Marec 2013. 

 

14. Traktorski prikolici je treba zamenjati kolo, a se je pokvarila hidravlična 

dvigalka. Zato je treba dvigniti prikolico s pomočjo vzvoda. Kateri od spodnjih 

vzvodov je najprimernejši, da ne bomo porabili preveč moči? 

 

A. Slika 1. 

B. Slika 2. 

C. Slika 3. 

D. Slika 4. 

E. Slika 5.                                                         
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15. Preizkušanci iz lesa so pri testiranju 

na trdoto pri enakih obremenitvah 

dali naslednje rezultate (glej slike). 

Za kakšen les gre? 

 

 slika 1  slika 2  slika 3 

A. Bor.  Bukev.  Lipa. 

B. Bukev. Bor.   Lipa. 

C. Bor.  Lipa.  Bukev. 

D. Bukev.  Lipa.  Bor. 

E. Lipa.  Bukev.  Bor. 

 

16. Bergle omogočajo hojo bolnemu človeku. Biti morajo 

lahke, a hkrati trdne. Iz katerega materiala je narejeno 

ogrodje bergel na sliki? 

 

A. Kovinskega profila. 

B. Težke kovinske palice. 

C. Lesa, prevlečenega s plastiko. 

D. Umetne snovi. 

E. Kombinacije lahke kovine in umetne snovi. 

 

17. Kupujemo nov pralni stroj (PS). Katerega naj izberemo, da bomo v petih letih 

skupaj s samim nakupom zapravili najmanj denarja? 
 

 

 

 

 

 
 

A. Pralni stroj 1. 

B. Pralni stroj 2. 

C. Pralni stroj 3. 

D. Pralni stroj 3 ali pralni stroj 4. 

E. Pralni stroj 5, ki ima tudi najdaljšo garancijo. 

 PS 1 PS 2 PS 3 PS 4 PS 5 

Energijski razred C B B A A 

Cena (€) 300 350 400 500 600 

Garancija (v letih) 3 5 5 5 10 

Širina (cm) 40 60 60 60 60 

Letni strošek (€) 140 100 80 60 50 
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18. Pri testiranju mosta na upogib nismo bili zadovoljni s kvaliteto lesa. Katero 

vrsto lesa bi izbrali za gradnjo lesenega mostu dolžine 4 m in širine 1.8 m? 

 

 Vrsta lesa:  Razlog: 

A. Macesen.  1. Mehkoba lesa, trajnost, lahka izdelava. 

B. Smreka.  2. Belo rumenkaste barve. 

C. Bukev.   3. Elastičnost, obstojnost in estetika. 

D. Jesen.   4. Trdota in belkaste barve. 

E. Balza.   5. Teža, trdota in žilavost. 

 

19. Načrtujemo izdelavo ladijskega poda (talna obloga) v zgornjih prostorih hiše. 

Katerega lesa ne bi izbrali? 

 

A. Jesen. 

B. Macesen. 

C. Bukev. 

D. Hrast. 

E. Vsi so primerni za ladijski pod. 

 

20.  Pri končnem izdelku iz lesa smo ugotovili, da je 

spodnja izvrtina zamaknjena glede na zgornjo 

izvrtino. Na tehnološkem listu so si po vrsti sledile 

naslednje delovne operacije. Kje smo naredili 

napako? 

 

 

 

 Kje:     Vzrok: 

A. Zarisovanje dolžine.     1. Narobe smo odčitali in prenesli mere na les. 

B. Vpenjanje gradiva.     2. Uporabili nepravilen brusni papir. 

C. Zarisovanje izvrtin.     3. Izbrali napačni sveder. 

D. Vrtanje s stebelnim strojem.    4. Nepravilno vpeli les v strojni primež. 

E. Brušenje.      5. Zarisali prevelik premer izvrtine. 

1. Zarisovanje dolžine. 

2. Vpenjanje gradiva. 

3.  Žaganje. 

4. Zarisovanje izvrtin. 

5. Vpenjanje gradiva. 

6. Vrtanje. 

7. Brušenje. 

8. Površinska zaščita. 
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21. Imamo tabelo, ki prikazuje gostoto lesa (hrast, smreka, jelka, bukev) v 

kilogramih na kubični meter (kg/m3). Katero tovarniško izdelano prikolico 

bomo kupili, da bomo lahko prevažali  1 m3 (kubik)  hrastovega lesa in ne bomo 

zapravili preveč denarja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nosilnost v kg  Cena v evrih 

A. Do 350.  600 

B. Do 450.  700 

C. Do 550.  900 

D. Do 700.  1000 

E. Do 900.  1500 
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4.5.2 Ocenjevalni list 

 

Pazljivo preberi vsako vprašanje na testni poli in v spodnji preglednici obkroži en 

najbolj pravilen odgovor. Pri nekaterih vprašanjih je zahtevan razlog, obkroži le 

najbolj pravilnega. 

 

Spol:      M       Ž Starost:    Razred: Geslo: 

 

Št. vprašanja ODGOVOR RAZLOG 

1 A  B  C  D  E  

2 A  B  C  D  E  

3 A  B  C  D  E  

4 A  B  C  D  E  

5 A  B  C  D    

6 A  B  C  D  E  

7 A  B  C  D  E  

8 A  B  C  D  E  

9 A  B  C  D  E  

10 A  B  C  D  E 1  2  3  4  5 

11 A  B  C  D  E  F  

12 A  B  C  D  E  

13 A  B  C  D  E  

14 A  B  C  D  E  

15 A  B  C  D  E  

16 A  B  C  D  E  

17 A  B  C  D  E  

18 A  B  C  D  E 1  2  3  4  5 

19 A  B  C  D  E    

20 A  B  C  D  E 1  2  3  4  5 

21 A  B  C  D  E  
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9.4 Vprašalnik Akcija in jaz 

Zanima nas, kakšno je vaše mnenje o lastni vpletenosti pri naravoslovno-tehniških 

(N & T) vsebinah. To ni test, zato ni pravilnih ali napačnih odgovorov. Za celoten 

vprašalnik potrebujete le 10–15 minut. Ne porabite preveč časa za posamezno 

vprašanje. Ocenite, kako se strinjate s trditvijo!  
 

Spol:      M        Ž       Starost:    Razred: Geslo: 
 

Izberite od 0 (Ne strinjam se) do 5 (Popolnoma se strinjam) 
 

P1: Preden začnem z razvojem kakšnega izdelka ali poskusa, 

poskušam razmisliti o čim več detajlih oz. podrobnostih.  

0 1 2 3 4 5 

P2: Pri razvoju izdelka ali  poskusa  razmislim tudi o možni 

preprečitvi dejavnikov, ki lahko negativno vplivajo na razvoj. 

0 1 2 3 4 5 

P3: Še preden mi gre kaj narobe pri izdelavi izdelka ali izvedbi 

poskusa, poskušam razmisliti o količini, obsegu in jakosti vpliva 

posledic možnih napak. 

0 1 2 3 4 5 

P4: Še preden gre kaj narobe pri izdelavi izdelka ali izvedbi 

poskusa, poskušam najti začasno rešitev in vseskozi ohranim 

pregled nad situacijo. 

0 1 2 3 4 5 

P5: Še preden gre pri izdelavi izdelka ali izvedbi poskusa kaj 

narobe, poskušam najti trajno rešitev problema. 

0 1 2 3 4 5 

 

SI1: Ko sem prvič izdeloval/-a izdelek ali izvajal/-a poskus, sem 

užival/-a pri praktičnem delu. 

 

0 1 2 3 4 5 

SI2: Ko sem prvič izdeloval/-a izdelek ali izvajal/-a poskus, so mi 

bili izdelki ali poskusi zelo zabavni. 

 

0 1 2 3 4 5 

SI3: Ko sem prvič izdeloval/-a izdelek ali izvajal/-a poskus, sem 

postal/-a radoveden/-na, kako izdelek deluje oz. se ga uporabi ali 

poskus poteka oz. kaj vpliva na njegov potek. 

0 1 2 3 4 5 

SI4: Ko sem prvič izdeloval/-a izdelek ali izvajal/-a poskus, me je 

praktično delo zelo pritegnilo. 

 

0 1 2 3 4 5 

 

OI1: Čeprav sem naredil/-a že nekaj izdelkov ali izvajal/-a 

poskuse, še vedno rad/-a praktično delam. 

 

0 1 2 3 4 5 

OI2: Čeprav sem naredil/-a že nekaj izdelkov ali izvajal/-a 

poskuse, sem še vedno vesel/-a, ko zopet kaj izdelujem. 

0 1 2 3 4 5 

OI3: Čeprav sem naredil/-a že nekaj izdelkov ali izvajal/-a 

poskuse, me ponovna izdelava še vedno navduši. 

0 1 2 3 4 5 

OI4: Čeprav sem naredil/-a že nekaj izdelkov ali izvajal/-a 

poskuse, sem še vedno zelo pozoren/-na in angažiran/-a za nove 

izdelke. 

0 1 2 3 4 5 

OI5: Čeprav sem naredil/-a že nekaj izdelkov ali izvajal/-a 

poskuse, se pri vsaki novi izdelavi počutim kot na začetku in se 

še vedno kaj novega naučim.  

0 1 2 3 4 5 

 

ZVU1: S pomočjo praktičnega ali eksperimentalnega dela sem se 

naučil/-a bolje reševati N & T probleme. 

0 1 2 3 4 5 
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ZVU2: Pri praktičnem ali eksperimentalnem delu sem pridobil/-a 

tudi konkretna (vsebinska) znanja s področja N & T.  

0 1 2 3 4 5 

ZVU3: Pri praktičnem ali eksperimentalnem delu sem pridobil/-a 

tudi širša znanja in spretnosti/veščine s področja N & T. 

0 1 2 3 4 5 

ZVU4: Praktično ali eksperimentalno delo mi je pomagalo bolje 

razumeti in usvojiti določena zlasti teoretična znanja s področja  

N & T.  

0 1 2 3 4 5 

 

ENV2: Imel/-a sem dovolj prostora za ustvarjalno praktično ali 

eksperimentalno delo in učenje. 

 

0 1 2 3 4 5 

ENV3: Skupina je bila odlično organizirana za ustvarjalno 

praktično ali eksperimentalno delo. 

 

0 1 2 3 4 5 

ENV4: Sodelovanje in učenje med skupinami je bilo omogočeno. 

 

0 1 2 3 4 5 

ENV5: Naloge so bile zelo dobro strukturirane in razčlenjene. 

 

0 1 2 3 4 5 

ENV6: Pri delu v skupini sem se počutil/-a odlično. 

 

0 1 2 3 4 5 

ENV7: Moje ideje pri delu so bile odlično sprejete.  0 1 2 3 4 5 

                                           


