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I 

POVZETEK 
 

 

V diplomskem delu nas zanimajo tridimenzionalne tehnologije (3D) s poudarkom na šolski 

rabi. 3D tehnologija je tehnologija, ki poskuša predmete iz vsakdanjega življenja preslikati na 

zaslon. Poznamo tri vrste 3D tehnologij in sicer 3D skeniranje, 3D modeliranje in 3D tiskanje. 

 

3D tehnologije so zelo pomembne v našem vsakdanjem življenju, saj jih praktično srečujemo 

na vsakem koraku. Kljub temu, pa je poznavanje le teh, omejeno zgolj na preprosto rabo, 

medtem ko so zahtevnejše naloge le del domene zavzetejših posameznikov. Zato smo v 

diplomskem delu želeli to tematiko približati učiteljem tehnike in tehnologije (TiT), ki podajo 

vsebinsko znanje učencem v osnovni šoli (OŠ). 

 

Teoretični del diplomskega dela obsega opis 3D tehnologij (3D skeniranje, 3D modeliranje in 

3D tiskanje), primer, kako načrtovati izdelek za 3D tiskanje, ciljni izbor uporabnih aplikacij in 

primerjavo dveh mobilnih aplikaciji za 3D skeniranje. Ti dve mobilni aplikaciji sta 

SCANN3D in pa Qlone. Ugotovili smo, da sta mobilni aplikaciji primerni za prikaz 3D 

skeniranja, da bi pa skenirane izdelke želeli natisniti, bi bilo pa potrebno še kar nekaj dodatne 

obdelave 3D modela. 

 

Za potrebe empiričnega dela diplomskega dela je bil sestavljen anketni vprašalnik in po 

elektronski poti posredovan učiteljem TiT v slovenske OŠ. Z anketnim vprašalnikom smo 

želeli ugotoviti, koliko učitelji poznajo in uporabljajo 3D tehnologije pri pouku TiT. Ugotovili 

smo, da kar nekaj učiteljev uporablja 3D tehnologije pri pouku, vendar je prostora za 

napredek še zelo veliko. Največ prostora za napredek je pri uporabi 3D skeniranja, saj so 

učitelji mnenja, da nimajo ustrezne opreme, da bi uporabljali tovrstno tehnologijo.  

 

Da bi izboljšali stanje, bo potrebno najprej spremeniti mišljenje in odnos učiteljev do 

tovrstnih tehnologij. V ta namen v diplomskem delu podajamo primere, da lahko tudi s 

pomočjo preproste mobilne aplikacije prikažemo primer 3D skeniranja in da ne potrebujemo 

vedno dragih naprav za prikaz neke učne snovi.  

 

Na tem področju, bi bilo zanimivo ugotoviti, kako bi se učenci odzvali na pouk, kjer bi sami s 

pomočjo mobilne aplikacije naredili 3D posnetek nekega predmeta uporabnega za nadaljnjo 

ciljno delo in kakšne bi bile razlike v primerjavi s tradicionalnim poukom. 
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III 

3D technologies at technology and engineering 

lessons 
 

SUMMARY  
 

 

In my degree we are interested in three-dimensional technologies (3D) with an emphasis on 

school uses. 3D technology is a technology that tries to map objects from everyday life onto 

the screen. There are three types of 3D technology, 3D scanning, 3D modeling and 3D 

printing. 

 

3D technologies are so important in our daily lives, that we have been persuaded by them in 

every step of our way. However, the knowledge of these technologies was limited to normal 

use, but when required, tasks were only part of the domain of interest. Therefore, in the 

degree we wanted to bring the topic closer to Teachers of Design and Technology (D&T), 

which contain knowledge for students in primary schools. 

 

The theoretical part of the degree consists of a description of 3D technology (3D scanning, 3D 

modelling in 3D printing), an example on how to design a product for 3D printing. We make a 

targeted selection of user applications and support the basic two mobile 3D scanning 

programs. These two mobile applications are SCANN3D and Qlone. We found that we would 

allow a mobile software base display to show 3D scanning to scan real products to print, or 

we would need some additional working 3D models. 

 

For the purposes of the empirical part of the degree, a survey questionnaire was prepared in an 

electronic way to transmit D&T teachers to the Slovenian primary school. The questionnaire 

wanted to find out how many teachers knew 3D technologies in D&T lessons. We have found 

that quite a few teachers use 3D technologies in teaching, but there is still a lot of room for 

progress. The most amount of improvement can be done is in the use of 3D scanning, as 

teachers are of the opinion that they do not have the proper equipment to use this kind of 

technology. 

 

In order to highlight the situation, it is also necessary to change the mindset of those who 

teach and steer their opinion towards the best technologies. For the purpose of this degree, we 
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give examples that even with simple mobile applications we will be able to show the 3D scan, 

so that we don't always need expensive devices to display some subject matters. 

 

This was where the findings of how students would respond to the purse were interesting, 

where they made a non-user 3D shot using mobile apps themselves, which was needed to 

further target what would be the differences in their traditional teaching. 

 

 

KEY WORDS: 
 

3D technology, 3D print, 3D scann, 3D modeling, design and technology 
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1 UVOD 
 

 

3D tehnologije počasi čedalje bolj prodirajo v OŠ, saj se ta tehnologija tudi vedno bolj 

razvija in vpleta v naš vsakdanjik. Učencem želimo, da bodo znali rokovati z dotično 

tehnologijo in jo bodo znali prepoznati ter uporabljati v svojem življenju. 

 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 
 

Nove tehnologije, zlasti tridimenzionalni (3D) tisk, nam omogočajo povezavo 

vsebinskih področij in celovito učenje na celi vertikali izobraževanja. Večina ljudi še ne 

pozna 3D tiska. Bodisi zanj niso niti slišali, bodisi nimajo konkretnih predstav, kaj to 

pravzaprav je. Četudi so že slišali, pa niso nikoli imeli priložnosti, da bi poskusili z njim 

tiskati. Menijo, da je to preveč sodobna tehnologija, kar seveda ni, saj začetki 3D tiska 

segajo že v zgodnja 80-ta leta prejšnjega stoletja (Muck in Križanovski, 2015). 

 

3D tehnologija je močno edukacijsko področje, ki povezuje tehnologijo z uporabno 

znanostjo. Pri pouku tehnike in tehnologije (TiT) imamo učitelji lepo priložnost to 

tehnologijo približati učencem, da jim postane nekaj vsakdanjega  (Novak in Widsom, 

2018). 

 

3D tehnologijo lahko razdelimo na tri področja in sicer na 3D skeniranje, 3D 

modeliranje in 3D tiskanje. 3D tiskanje nam omogoči veliko možnosti uporabe, ki je 

dobrodošla predvsem v industriji. S pomočjo 3D tiskalnika lahko tudi precej hitro in 

učinkovito natisnemo zelo kvalitetne izdelke, ki jih nato nadaljnje uporabimo. 3D 

skeniranje se je pojavilo v začetku 20. stoletja z odkritjem radarja in sonarja, ki spadata 

med nekontaktne 3D skenerje. Po odkritju radarja in sonarja pa je razvoj 3D skenerjev 

sunkovito poskočil, saj nam je to omogočil sunkovit razvoj računalniške tehnologije. V 

današnjem svetu se 3D skeniranje uporablja praktično na vseh področjih našega 

življenja, pa naj si bodo to inženirji ali pa arheologi. Skupaj z razvojem 3D skeniranja, 

pa se je začela razvijati tudi programska oprema za 3D modeliranje. Dandanes poznamo 

tisoč in en program za 3D modeliranje, za vse ravni znanja in na vseh področjih. 

Praktično vsak izdelek, ki pride iz tovarne, je danes oblikovan z enim izmed programov 

za 3D modeliranje (Tuš, 2014). 
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V šolskem prostoru lahko uporabljamo 3D tehnologijo na različne načine. 3D 

tehnologije lahko uporabljajo pri zelo velikem številu predmetov. Pri matematiki lahko 

računamo prostornine predmetov, ki so natisnjeni na 3D tiskalnikih, pri pouku tehnike 

in tehnologije (TiT) lahko načrtujemo izdelek s pomočjo programa za 3D modeliranje 

in kasneje ta izdelek naredimo na dva načina. Klasično in s pomočjo 3D tiskalnika. 3D 

tehnologije lahko uporabimo tudi pri pouku biologije in sicer, lahko optično preberemo 

obliko dlani učencev in potem te dlani primerjamo med sabo ter pogledamo v čem 

podrobno se razlikujejo med seboj. 

 

V diplomskem delu, se bomo lotil raziskovanja, kateri programi za 3D modeliranje, so 

najprimernejši za učence v osnovni šoli (OŠ). Problem tiči v tem, da imamo na trgu 

tisoč in en program za 3D modeliranje, vendar niso vsi primerni za učenje. Zato bi rad 

učiteljem olajšal izbiro, saj se v večini v Sloveniji uporablja CiciCad, ki je predpisan 

tudi z učnimi načrti, ampak je zelo zastarel program, saj se v zadnjih letih ni 

nadgrajeval, kar ima za posledico to, da mu manjkajo neke ključne funkcije, kot so 

funkcija razveljavi zadnjo potezo itn. 

 

Priporočljivo je tudi to, da kombiniramo uporabo 3D modeliranja in 3D tiskanja, da 

lahko učenci vidijo, kaj so načrtovali. 

 

3D tehnologije lahko uporabimo v 6., 7. in 8.razredu OŠ, pri različnih temah iz učnega 

načrta, seveda pa mora učitelj zelo podrobno razmisliti, na kakšen način bo to izpeljal, 

da bo učence čim bolj pritegnil k tovrstnemu delu. 
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1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

 

Namen diplomskega dela je, da učiteljem približamo uporabo 3D tehnologij in 

predstavimo nekaj praktičnih primerov, kako jim olajšati izvedbo pouka s pomočjo 3D 

tehnologij (pot od 3D modeliranja oziroma 3D skeniranja pa do končnega izdelka 

natisnjenega s pomočjo 3D tiskalnika). 

 

Cilji (C1 – C5) diplomskega dela bodo naslednji: 

C1: Opisati 3D skeniranje, 3D modeliranje in 3D tiskanje. 

C2: Podati primer, kako lahko načrtujemo izdelek s pomočjo 3D tehnologij. 

C3: Opredeliti smiselnost uporabe 3D tehnologij pri pouku TiT. 

C4: Pregledati aplikacije za telefon za 3D skeniranje. 

C5: Podati primere izdelkov, ki so primerni za izdelavo s pomočjo 3D tehnologij. 

 

1.3 Metodologija dela 
 

3D tehnologije pri pouku tehnike in tehnologije smo  raziskal s pomočjo spleta in pa 

anketnega vprašalnika, ki sem ga poslal učiteljem TiT po Sloveniji.  

 

Metode delo bodo naslednje: 

- iskanje ustrezne literature, 

- pregled mobilnih aplikacij za 3D skeniranje, 

- prikaz končnega skeniranega izdelka, 

- izbira praktičnih izdelkov, ki jih lahko izdelujejo učenci, 

- analiza anketnega vprašalnika, 

- deskriptiven opis 3D tehnologij. 
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1.4 Pregled vsebine ostalih poglavij  

 

Poglavja v diplomskem delu  obravnavajo naslednje teme: 

 V prvem poglavju se nahaja opis 3D tehnologij. Te tehnologije so 3D skeniranje, 

3D modeliranje in 3D tiskanje. 

 V drugem poglavju je predstavljena uporaba 3D tehnologij pri pouku. Tukaj smo 

se osredotočil predvsem na pouk v OŠ in podali primer, kako naj bi se učitelj 

pripravil na poučevanje s pomočjo 3D tehnologij. V tem poglavju smo 

primerjali tudi dve mobilni aplikaciji za 3D skeniranje in sicer SCANN3D in pa 

Qlone. 

 V zadnjem delu diplomskega dela so predstavljeni rezultati anketnega 

vprašalnika, ki je bil poslan učiteljem TiT, diskusija in zaključki, do katerih smo 

prišli. 
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2 3D TEHNOLOGIJE PRI POUKU TEHNIKE IN 

TEHNOLOGIJE 
 

 

3D tehnologije se čedalje bolj prepletajo z našim vsakdanjim življenjem, na vseh 

področjih. Od skeniranja noge, da najdemo npr. najustreznejše drsalke, pa do 

načrtovanja klimatskih naprav in izdelave hiše s pomočjo 3D tiskalnika. 

 

2.1 3D skeniranje 
 

3D skeniranje je prenos oblike otipljivega izdelka v nek programski vmesnik na 

računalniku, pri čemer ohranimo navidezno obliko izdelka  (3D scanning, 2019). 

 

Namen 3D skeniranja je navadno uporaba izdelave 3D modela za nadaljnjo obdelavo. 

3D skeniranje poteka s pomočjo 3D kamere. 3D kamera vsebuje dve kameri, ki sta 

nameščeni tako, da zajameta sliko v obliki stožca, kot je razvidno na sliki 2.1  (3D 

scanning, 2019).  

 

 

 

Slika 2.1: Kamera za 3D skeniranje  (3D scanning, 2019). 

 

Kamera za 3D skeniranje beleži razdaljo med posameznimi točkami na skeniranem 

objektu in tako določi obliko površine. Za natančen izris modela, je potrebno predmet 

večkrat skenirati  (3D scanning, 2019). 
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Poznamo različne tehnologije skeniranja izdelkov, v glavnem pa jih delimo na dva tipa. 

Prvi tip je kontaktno skeniranje, drugi tip skeniranja pa je brezkontaktno skeniranje  (3D 

scanning, 2019).  

 

Kontaktno skeniranje poteka na tak način, da se posebna igla premika po površini 

skeniranega predmeta, zelo natančni senzorji pa merijo odmike igle iz ravnovesne lege. 

Nato programska oprema te premike pretvori v grafično sliko, katero lahko kasneje 

nadaljnje obdelujemo  (3D scanning, 2019). Slika 2.2 prikazuje robotsko roko za 

kontaktno skeniranje. 

 

 

 

Slika 2.2: Robotska roka za kontaktno skeniranje  (3D scanning, 2019). 

 

 

Pri nekontaktnem skeniranju pa se valovanje odbija od površine skeniranega predmeta 

in nato vrne v senzor. Ta senzor nato izračuna razdalje in jih pošlje programski opremi, 

da le ta lahko kasneje ustvari 3D model. Pri nekontaktnem skeniranju ločimo več vrst 

skeniranja in sicer skeniranje s pomočjo sonarja, s pomočjo radarja in s pomočjo optike  

(3D scanning, 2019). 

 

Eden izmed prvih načinov 3D skeniranja, je bilo skeniranje s pomočjo sonarja in s 

pomočjo radarja. Prvotna naloga sonarja je bila ta, da je meril globino morskega dna. 
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Sonar deluje tako, da zvočilo odda ultrazvok, le ta nato potuje skozi vodo in se na trdni 

podlagi odbije in pripotuje nazaj do sprejemnika. Računalnik meri čas potovanja 

ultrazvoka in nato izračuna globino morskega dna (Tuš, 2014). Delovanje sonarja 

prikazuje slika 2.3. 

 

 

 

Slika 2.3: Delovanje sonarja  (Sonar, 2019). 

 

Radar deluje na zelo podoben princip. Edina razlika je v vrsti valovanja. Sonar za 

določanje razdalje uporablja ultrazvok, radar pa radijske valove (mikrovalove) (Tuš, 

2014). 

 

Pri optičnem skeniranju oddajnik odda laserski svetlobni curek, le ta se odbije od 

površine in nato vrne v sprejemnik. Programska oprema računalnika zelo natančno meri 

čas potovanja laserja in nato izračuna razdaljo. Prednosti optičnega skeniranja so ta, da 

lahko zelo natančno izmerimo zelo velike razdalje (vendar so te meritve nenatančne). 

Ena izmed večjih slabosti optičnega skeniranja je ta, da če laser zadane rob nekega 

predmeta in del svetlobnega curka potuje naprej in se odbije od drugega predmeta, 

računalnik dobi dve različni meritvi, zato so naše meritve napačne. Ena izmed večjih 

pomanjkljivosti optičnih skenerjev je tudi ta, da je laser zelo droben curek svetlobe in že 

najmanjši premik oziroma vibracije naprave, lahko pokvarijo meritev (3D scanning, 

2019). Slika 2.4 prikazuje optični skener za skeniranje nog. S pomočjo slike, nato 

izberemo primeren model in velikost hokejskih drsalk. 
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Slika 2.4: Optični skener za skeniranje nog 

 

2.2 3D modeliranje 
 

3D modeliranje je razvoj matematične predstave katerekoli površine s pomočjo 

namenskega programa. Končni izdelek 3D modeliranja se imenuje 3D model. 3D model 

predstavlja fizični predmet, ki je prikazan na ekranu računalnika in je sestavljen iz 

neskončnega števila točk. 3D model je lahko ustvarjen ročno s pomočjo algoritmov ali 

pa je to skeniran izdelek. 3D modeli se pojavljajo na vsakem koraku, bodisi v zabavni 

industriji ali v resnem inženirstvu  (3D modeling, 2019). 

 

Prednost 3D modelov pred 2D modeli je v tem, da pri 3D modelih lahko le tega 

pogledamo iz vseh kotov. Na 3D modelih lahko zaženemo razne simulacije, ki nam 

finančno olajšajo preizkušanje in pa prej opazimo morebitne napake. Slabost 3D 

modelov v primerjavi z 2D pa je ta, da 3D modeliranje zahteva veliko zmogljivejšo 

strojno opremo, kot pa 2D modeliranje  (3D modeling, 2019). 

 

3D modeliranje se uporablja v različnih panogah. Večino filmske industrije si težko 

predstavljamo brez 3D modeliranja. Ravno tako v medicini s pomočjo 3D modeliranja 

izdelujejo različne proteze, ki ljudem s hibami olajšajo življenje. 3D modeliranje ima 

tudi zelo velik vpliv na modno industrijo, saj si tako lahko ogledamo najboljši približek 
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končnega izdelka in ga po potrebi popravimo brez dodatnih stroškov  (3D modeling, 

2019). 

 

V strojniških vodah so najbolj pomembni CAD (ang. Computer Aided Design) in CAM 

(ang. Computer Aided Manufacturing) programi za 3D modeliranje. CAD programe 

uporabljajo inženirji, ko izdelujejo nek konkreten izdelek. Prednost CAD programov 

pred ročnim ustvarjanjem tehničnih risb je v tem, da lahko hitro naredimo popravke in 

nato ponovno pogledamo ali je vse tako kot mora biti. CAM programi pa skrbijo, da 3D 

modele pretvorijo v obliko, katero znajo stroji prebrati in nato kasneje ustvariti (Tuš, 

2014). 

 

Razvoj CAD in CAM programov sega v drugo polovico 20. stoletja, ko je podjetje MIT 

izdelalo prvi CAD program, ki se je imenoval Skicirka (slika 2.5). Skicirka je vsebovala 

pisalo, ki je s pomočjo svetlobnega curka in ustrezne programske opreme risalo skico 

naravnost na računalniški zaslon (Tuš, 2014). 

 

 
 

Slika 2.5: Skicirka  (The Hardwaro Timeline of CAD, 2013) 

 

 

V začetku razvoja CAD in CAM programov, je bila ta tehnologija zelo draga in 

vprašljiva (zaradi 2D programskega okolja). Prvo osnovo za 3D programsko okolje so 

postavili pri Citroenu in Renaultu, ko so razvili metodo za risanje 3D krivulj (History of 

CAD/CAM, b.d.). 

 



 10 

Do leta 1970, se je razvoj toliko pospešil, da je zanimanje za tovrstno tehnologijo 

postalo komercialno. Leta 1987 pa se je zgodil prelom, saj je podjetje Parametric 

Technology Corporation predstavilo prvi 3D program, ki je bil namenjen širši množici 

uporabnikov. Ta program se je imenoval Pro/Engineer in je bil dovolj poceni in 

preprost, da si ga je lahko privoščil tudi posameznik in ne samo velike korporacije  (The 

Hardwar Timeline of CAD, 2013).  

 

Pri nas sta med inženirji najbolj razširjena programa za 3D modeliranje AutoCAD in pa 

SolidWorks. Programsko okolje AutoCAD je razvilo ameriško podjetje Autodesk, 

SolidWorks pa je ravno tako razvilo ameriško podjetje SolidWorks corp (Tuš, 2014). 

Slika 2.6 prikazuje na levi strani (a) grafično okolje AutoCad-a, na desni strani (b) pa 

grafično okolje SolidWorks-a. 

 

 (a)  (b) 
 

Slika 2.6: (a) grafično okolje AutoCAD-a  (Autocad electrical toolset, b.d.) in (b) grafično okolje 

SolidWorks-a  (SolidWorks PLM that’s easy to use and improves your productivity, b.d.). 

 
 

 

2.2 3D tiskanje 
 

3D tiskanje je proces gradnje 3D objekta s pomočjo CAD programov. Tehnologija 3D 

tiskanja se je začela razvijati v drugi polovici 20. stoletja, svoj razcvet pa je doživela, ko 

so postali računalniški grafični vmesniki dovolj zmogljivi, da so sledili razvoju 3D 

tiskalnikov (3D printing, 2019). Na sliki 2.7 je prikazan 3D tiskalnik. 
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Slika 2.7: 3D tiskalnik (3D printing, 2019). 

 

Uporaba 3D tiskalnikov skorajda nima meja. Vsak 3D model kreiran v enem od CAD 

programov in  shranjen v ustreznem formatu (največkrat STL), lahko natisne katerikoli 

3D tiskalnik. Se pa tiskalniki razlikujejo glede na material s katerim tiskajo in pa glede 

na postopek tiskanja (3D printing, 2019).  

 

3D tisk se je do dandanes precej uveljavil. V preteklosti pa so bili proizvajalci zelo 

omejeni, predvsem s programsko opremo računalnikov in materiali, s katerimi so lahko 

tiskali. Danes teh problemov po večini več ni, saj lahko tiskamo trdne strukture iz 

titanovih vlaken, pa vse do človeških organov. V današnjih časih tudi cena tiskalnikov 

ni več tako visoka, zato je zaznati precejšnjo uporabo tudi med posamezniki in v OŠ 

(3D printing, 2019). 

 

Prvi postopek 3D tiskanja, ki je bil v uporabi se je imenoval stereo-litografija. Nato so 

odkrili tako imenovani postopek Fused Deposition Modeling (FDM) (slika 2.8 prikazuje 

3D tiskalnik s FDM postopkom tiskanja). Ta postopek temelji na taljenju posameznih 

plasti različnih materialov. Naslednja prelomnica je bilo odkritje postopka Laminated 

Object Manufacturing (LOM). Pri tem postopku laser reže tanke plasti materiala, le te 

pa se potlej nalagajo ena na drugo. Naslednje revolucionarno odkritje je bil postopek 

Selective Laser Sintering (SLS). Tukaj laser tali prašek, ta pa se spaja z že staljenim 
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praškom iz spodnjih plasti. Zadnje najnovejše odkritje pa je bilo to,  da so pri podjetju 

MIT razvili tehnologijo za 3D tiskanje imenovano 3 Dimensional Printing Techniques 

(3DP). Ta tehnologija je zelo podobna tehnologiji, ki jo uporablja 2D tiskalnik (Tuš, 

2014). 

 

 
 

Slika 2.8: 3D tiskalni s FDM postopkom tiskanja (ALL3DP, b.d.). 

 

V nadaljevanju bom opisal samo delovanje FDM postopka, saj se ta največ uporablja v 

OŠ. 

 

FDM postopek ali po slovensko postopek neprekinjenega ciljnega nalaganja, za 

nastanek 3D izdelka uporablja na kolute navite žice iz različnih polimerov. Glavni 

sestavni deli FDM tiskalnika so nosilna konstrukcija, mehanizem za premikanje 

brizgalne šobe in podajalna miza. Žica iz polimera je preko podajalnega mehanizma 

speljana do ogrevanih šob, katere talijo polimer, da se le ta zmehča. Zmehčani polimer 

se nato po plasteh nanaša eden na drugega in tako ustvari 3D model. Po potrebi 3D 

tiskalnik doda še dodatno plast podpornega meteriala, katerega kasneje odstranimo iz 

končnega izdelka (Fused Deposition Modeling (FDM), b.d.). Slika 2.9 prikazuje shemo 

delovanja 3D tiskalnika s FDM postopkom tiskanja. 
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Slika 2.9: Delovanje 3D tiskalnika s FDM postopkom tiskanja (Custompart.net, b.d.). 

 

Celoten postopek 3D tiskanja je avtomatiziran. Da je ta postopek tiskanja najbolj 

razširjen v OŠ je razlog v ceni, saj so tiskalniki s to tehnologijo cenovno zelo dostopni, 

vendar pa je kvaliteta izdelkov ceni primerna (Fused Deposition Modeling (FDM), 

b.d.). 
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3 UPORABA 3D TEHNOLOGIJE PRI POUKU  
 

 
Nekaj o uporabi 3D tiskalnika v OŠ je bilo že napisanega. 3D tehnologija počasi vendar 

vztrajno prodira v šolski prostor. V tem poglavju bomo pisali o uporabi 3D tehnologije 

v OŠ, podali nekaj primerov izdelkov, ki jih lahko izdelujemo s pomočjo 3D tiskalnika, 

podali smernice, kako naj načrtujemo izdelke in pa primerjali dve mobilni aplikaciji za 

3D skeniranje. 

 
3.1 Uporaba 3D tehnologije v OŠ 
 

3D tiskanje ima v OŠ zelo velik potencial, saj učence sili k uporabi različnih metod dela 

za reševanje praktičnih primerov. Učenje 3D tehnologij v OŠ podpira razvoj spretnosti, 

ki so nujno potrebna za uspešno delovanje posameznika v 21. stoletju. Te spretnosti so 

kritično razmišljanje, sodelovanje, komunikacija. Učenci te spretnosti pridobijo preko 

igre in eksperimentalnega učenja. 3D tiskanje je ustvarjalen proces, kateri vzpodbuja 

ustvarjalno mišljenje (Novak, 2019). 

 

Prednosti 3D učenja, se vidijo tudi pri samih učiteljih. Glede na to, da veliko učiteljev 

ne uporablja 3D tehnologij pri pouku TiT, je to enkratna priložnost, da se tudi sami 

bolje izobrazijo na tem področju, ki je v današnjem času zelo pomembno. Ker grejo 

učitelji v takem primeru tudi skozi celoten postopek učenja, lažje predvidijo, kje se 

bodo pojavile morebitne težave pri poučevanju te teme in se nanje bolje pripravijo. Zelo 

dobrodošlo bi bilo, če bi se o 3D tehnologijah učili tudi učitelji, ki bodo poučevali nižje 

razrede OŠ, saj s tem poglabljajo in razvijajo tudi svojo tehniško plat. Tem učiteljem, bi 

prišlo to znanje prav tudi v primeru velikega zanimanja otrok za sodobno tehnologijo, 

da jim znajo podati zanimive iztočnice za razmišljanje. Kot ugotavlja avtorica članka, 

veliko učiteljev površinsko poučuje naravoslovne predmete. Ugotovila je, da se to 

dogaja zaradi premalo njihovega znanja. Kot rešitev predlaga, da naj se učitelji začnejo 

ukvarjati s 3D tehnologijo, ker je to zanimiva tematika in imaš zelo veliko možnosti za 

rešitev nekega praktičnega primera (Novak, 2019). 

 

V članku (Novak, 2019) avtorica predstavi preprost primer, kako se lahko učitelji 

motivirajo in pripravijo do učenja 3D tehnologij. Najprej si moramo zamisliti problem. 
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Na primer, da želimo ustvariti unikatno ladjico, ki plava na vodi. Prvo moramo 

premisliti, kakšen izdelek bomo naredili. Nato moramo te misli pretvoriti v skico in 

potem skico v ustreznem CAD programu v 3D model. Ko imamo ustvarjen 3D model, 

ga pošljemo 3D tiskalniku, kateri nam željeni model natisne. Na koncu sledi 

preizkušanje modela, ali ustreza zadanim kriterijem. Slika 3.1 prikazuje nekaj primerov 

ladjic, ki so jih ustvarili učitelji nižje stopnje v OŠ. 

 

 

 

Slika 3.1: Primeri ladjic (Novak, 2019) 

 

Če pripravljamo take vrste pouk za učence, moramo najprej preveriti v učnem načrtu, v 

katere teme lahko vključimo 3D modeliranje in določimo učne cilje za učence. Nato 

moramo zelo natančno določiti vse kriterije po katerih bomo ocenjevali izdelek, da bo 

ocenjevanje objektivno. Potem te kriterije kategoriziramo in jih prilagodimo glede na 

ocenjevalno lestvico. Na koncu mora učitelj poskusiti izdelati izdelek, da vidi, če so kje 

kakšni problemi. S tem tudi ugotovi, ali je postavil primerne kriterije za ocenjevanje. 

Predno se začne pouk na to temo, mora učitelj še preveriti ali vsa programska in strojna 

oprema deluje (Mihovec, 2013). 

 

Učenci lahko izdelujejo raznorazne izdelke, ki jih nato povežemo še z drugimi učnimi 

temami. Eden izmed takih izdelkov je lahko miniaturna namizna svetilka, ki jo 

povežemo še s temo, ki govori o elektriki. Ali pa izdelajo škatlico v kombinaciji z lesom 

(pokrov škatlice izdelajo s pomočjo 3D tehnologije, ostali del škatlice pa je lesen). Eden 

izmed izdelkov je lahko tudi obesek za ključe ali pa kakšna miselna igra, kot je 

prikazano na sliki 3.2. 
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Slika 3.2: Miselna igra (kocka) 

 

3.2 Primerjava mobilnih aplikacij za 3D skeniranje 
 

V tem poglavju bomo primerjali dve mobilni aplikaciji za 3D skeniranje. Ti dve 

aplikaciji sta SCANN3D in pa Qlone. Za ti dve aplikaciji smo se odločili na podlagi 

tega, ker je bil končni izdelek najbolj čist od vseh preizkušenih aplikacij in je njun način 

skeniranja najprimernejši za prikaz 3D skeniranja v OŠ. Aplikacije, ki so še primerne za 

uporabo in so brezplačne, ter delujejo na mobilnih telefonih, ki jih poganja Androidov 

operacijski sistem so 3D Scanner – Model Builder in pa Sony 3D Creator. Obe 

uporabljeni aplikaciji sta za Android telefon brezplačni, naložimo ju lahko preko uradne 

Android trgovine Trgovina Play. Mobilni telefon, ki sem ga uporabljal za 3D skeniranje 

je bil Huawei P10 light. 

 

SCANN3D je razvilo podjetje SmartMobileVision in je na voljo samo za telefone z 

operacijskim sistemom Android. Poleg brezplačne različice, obstaja tudi plačljiva 

nadgradnja, ki sicer stane 5,99 EUR na mesec. Velikost programa znaša 20 MB, 

moramo pa imeti še dovolj prostora na mobilnem telefonu za vsaj dvajset fotografij  

(SCANN3D Androin photogrammetry app review, b.d.).  

 

Ko naložimo program na mobilni telefon, se moramo najprej prijaviti v mobilno 

aplikacijo, nato pa se nam prikaže začetni zaslon, kot prikazuje slika 3.3. 
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Slika 3.3: Začetni zaslon aplikacije SCANN3D 

 

 

Zatem pritisnemo na ikono New Model in začnemo z zajemom slik. Zajeti moramo vsaj 

20 slik, da lahko programska oprema ustvari 3D model. Kako postaviti telefon za 

optimalen zajem fotografije, nam nakažejo pike, ki se pojavijo na zaslonu. Če so pike 

zelene barve, je telefon v optimalnem položaju, če so pa rdeče, je potrebno položaj 

telefona popraviti. Aplikacija ima tudi možnost avtomatskega zajema fotografij. Slika 

3.4 prikazuje, kako izgleda zaslon mobilnega telefona pred zajetjem fotografij. 
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Slika 3.4: Zaslon pred zajetjem fotografije 

 

 

 

Končni izdelek ni optimalen in ni primeren, da bi ga natisnil s 3D tiskalnikom, kar je 

dobro razvidno tudi iz slike 3.5. Če bi hoteli natisniti končni izdelek, bi bilo potrebno 

opraviti še veliko popravkov z ustreznim programom za 3D modeliranje.  

 

 
 

Slika 3.5: Zaslon s končnim izdelkom 
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Qlone je prosto dostopna mobilna aplikacija za 3D skeniranje. Mobilna aplikacija je 

brezplačna, če pa želimo končni izdelek izvoziti v STL obliki (za nadaljnje 3D tiskanje, 

pa moramo nadgradnjo plačati). Velikost programa znaša 35 MB  (Qlone - 3D Scanning 

& AR Solution, b.d.). 

 

Če želimo skenirati s pomočjo programa Qlone, moramo prej natisniti posebno podlogo, 

da se program lahko orientira, kako v prostoru stoji predmet. Ko zaženemo aplikacijo, 

se nam odpre začetni zaslon aplikacije, kot je prikazano na sliki 3.6. 

 

 
 

Slika 3.6: Začetni zaslon aplikacije Qlone 
 

Za začetek skeniranja pritisnemo na ikono v obliki plusa v spodnjem desnem kotu. Nato 

se nam na ekranu pojavi kupola, ki je razdeljena na več področji. Ko se z mobilnim 

telefonom premikamo okoli predmeta svetlo modra področja na kupoli izginjajo in to 

pomeni, da je tisto področje uspešno skenirano. S skeniranjem nadaljujemo, dokler z 

zaslona ne izginejo vsa svetlomodra področja. Pri skeniranju je zelo pomembno, da je 

prej omenjena podlaga v celoti zajeta v vidnem polju telefonske kamere. Slika 3.7 

prikazuje zaslon mobilnega telefona med postopkom skeniranja. 
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Slika 3.7: Zaslon med postopkom skeniranja 
 

Končni izdelek izgleda veliko bolje kot pri mobilni aplikaciji SCANN3D, vendar 

vseeno potrebuje še nekaj nadaljnje obdelave, če želimo izdelek natisniti. Slika 3.8 

prikazuje zaslon mobilnega telefona po skeniranju predmeta. 

 

 
 

Slika 3.8: Zaslon s končnim izdelkom 
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4 ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA  
 

 

V tem poglavju bomo naredili analizo anketnega vprašalnika, ki se nahaja v prilogi 8.1. 

Anketni vprašalnik je bil poslan učiteljem TiT po elektronski poti. 

 

4.1 Opredelitev problema in cilji 
 

3D tehnologije se čedalje pogosteje pojavljajo v OŠ, pri tem pa učitelji nimajo vedno 

ustreznih kompetenc za poučevanje 3D tehnologij. 

 

Z anketnim vprašalnikom želim ugotoviti v kolikšni meri učitelji uporabljajo 3D 

tehnologije pri pouku TiT ter katere 3D tehnologije uporabljajo. 

 

4.1 Vprašanja 
 

Z anketnim vprašalnikom želimo najti odgovore na naslednja vprašanja: 

 

 VP1: Katere 3D tehnologije učitelji uporabljajo pri pouku in kako pogosto? 

 

 VP2: Pri katerih učnih temah učitelji uporabljajo 3D tehnologije? 

 

VP3: Katere oblike dela učitelji uporabljajo pri poučevanju 3D tehnologij? 

 

VP4: Katere metode dela učitelji uporabljajo pri poučevanju 3D tehnologij? 

 

VP5: Katere izdelke izdelujejo učenci pri pouku TiT v okviru 3D tehnologij? 

 

VP6: Katero programsko opremo učitelji uporabljajo za poučevanje 3D 

modeliranja? 

 

VP7: S katerimi težavami se učitelji najpogosteje srečujejo pri poučevanju s 

pomočjo 3D tehnologije? 
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VP8: Kolikšen delež pouka učitelji namenjajo uporabi 3D tehnologij? 

 

4.2 Metodologija 
 

V nadaljevanju diplomskega dela je predstavljena raziskovalna metoda, raziskovalni 

vzorec in rezultati raziskave. 

 

4.2.1 Raziskovalna metoda 

 

Temelj raziskave je bil anketni vprašalnik, ki je bil namenjen učiteljem, ki poučujejo 

TiT na OŠ. Ko smo zbrali in uredili pridobljene podatke, je sledila analiza in evalvacija 

dobljenih rezultatov. 

 

4.2.2 Raziskovalni vzorec 

 

Raziskovalni vzorec predstavljajo učitelji, ki poučujejo TiT oziroma ustrezne izbirne 

predmete. Naključno izbrani vzorec je vseboval 30 anketirancev od 120 poslanim. 

 

Večina anketirancev je bilo ženskega spola (57 %). 30 % anketirancev je bilo starih med 

20 in 30 let ter med 40 in 50 let. 20 % anketirancev pa je bilo starih med 30 in 40 let ter 

nad 50 let. Povprečna doba poučevanja TiT znaša 11,7 let.  

 

4.2.3 Postopki zbiranja podatkov 

 

Anketni vprašalnik je bil preko elektronskega sporočila poslan v začetku meseca junija. 

Vsi anketni vprašalniki so bili izpolnjeni v istem mesecu (n = 30). 

 

4.2.3 Postopki obdelave podatkov 

 

Zaprti tipi vprašanj so bili obdelani kvantitativno, odprti tipi vprašanj pa kvalitativno. 

Vsebinsko podobne odgovore smo po potrebi združili. 

 

4.3 Rezultati raziskave 
 

VP1: Katere 3D tehnologije učitelji uporabljajo pri pouku in kako pogosto? 
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3D modeliranje uporablja večina učiteljev (96 %), od tega jih 66 % 3D modeliranje 

uporablja nekajkrat na leto, 10 % nekajkrat na pol leta, 10 % vsak mesec in 10 % 

nekajkrat na mesec. 4 % učiteljev pa 3D modeliranja ne uporablja nikoli. 

 

3D tiska pri pouku ne uporablja kar 57 % anketiranih učiteljev. 23 % ga uporablja 

nekajkrat na leto, 10 % nekajkrat na pol leta in 10 % vsak mesec. 

 

3D skeniranja ne uporablja kar 97 % učiteljev in pa samo 3 % ga uporabljajo vsak 

mesec. 

 

Dobljeni rezultati ne presenečajo, saj največ učiteljev pri pouku uporablja 3D 

modeliranje. 3D tiskanje in predvsem 3D skeniranje se pri nas šele uvaja v OŠ, saj je 

oprema razmeroma draga, šolski proračun pa je omejen. 

 

VP2: Pri katerih učnih temah učitelji uporabljajo 3D tehnologije? 

 

Dano vprašanje je bilo zasnovano z odprtim tipom vprašanja. 

 

43 % vprašanih uporablja 3D tehnologijo pri pouku, ki se navezuje na poučevanje 

tehničnega risanja, 17 % anketiranih pa uporablja 3D tehnologije pri temah, ki se 

navezujejo na tehnično dokumentacijo. Pri učni temi računalniško modeliranje 

predmeta (izbirni predmet  Tehnika 1 in Tehnika 2) 3D tehnologije uporablja 6 % 

učiteljev. Za poučevanje 3D modeliranja, 3D tehnologije uporablja 14 % učiteljev in za 

načrtovanje predmetov 3 %. 17 % učiteljev 3D tehnologije vključi v tehnični dan. 

 

Dobljeni rezultati malo presenečajo, saj smo pričakovali, da več učiteljev vključi 3D 

tehnologije v tehnični dan. Pričakovali smo tudi, da bo vsaj kakšen učitelj omenil, da 

3D tehnologije uporablja tudi v kombinaciji z različnimi učnimi temami.  

 

VP3: Katere oblike dela učitelji uporabljajo pri poučevanju 3D tehnologij? 

 

Preglednica 4.1 prikazuje koliko odstotkov vprašanih učiteljev uporablja posamezno 

obliko pouka za poučevanje 3D tehnologije. 
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Preglednica 4.1: Procentualni prikaz uporabe posamezne oblike pouka, glede na 3D tehnologijo 

 

Oblika pouka Tehnologija 

 Modeliranje  Tisk  Skeniranje Ne uporabljam te 

metode 

Individualno 47 % 27 % 0 % 26 % 

Dvojice 30 % 30 % 0 % 40 % 

Manjše skupine 

(3 - 5 učencev) 

27 % 23 % 0 % 50 % 

Večje skupine 

(5 -10 učencev) 

43 % 0 % 0 % 57 % 

Skupinsko - 

diferencialno 

33 % 23 % 0 % 43 % 

Frontalno  50 % 27 % 0 % 23 % 

Drugo  3 % 0 % 3 % 94 % 

 

Kot je razvidno iz preglednice se za 3D modeliranje največ uporabljata frontalna in 

individualna oblika pouka. Za 3D tisk se približno enakomerno uporabljajo vse oblike 

pouka z izjemo večjih skupin. Učitelji skorajda ne uporabljajo skeniranja. 

 

Rezultati tega vprašanja ne presenečajo, saj sem že predhodno ugotovil, da se optično 

branje v šoli skoraj ne uporablja, zato tudi taki rezultati pri tej tehnologiji.  
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VP4: Katere metode dela učitelji uporabljajo pri poučevanju 3D tehnologij? 

 

Preglednica 4.2 prikazuje koliko odstotkov vprašanih učiteljev uporablja posamezno 

metodo pouka za poučevanje 3D tehnologije 

 

 
Preglednica 4.2: Procentualni prikaz uporabe posamezne metode pouka, glede na 3D tehnologijo 

 

Metoda pouka Tehnologija 

 Modeliranje  Tisk  Skeniranje Ne uporabljam 

te metode 

Projektno delo 40 % 27 % 0 % 33 % 

Problemski pouk 37 % 23 % 0 % 40 % 

Izkustveno učenje 37 % 23 % 0 % 40 % 

Učenje s 

poizvedovanjem/ 

raziskovanjem/ 

odkrivanjem 

33 % 23 % 0 % 44 % 

Praktično delo 57 % 30 % 0 % 13 % 

Eksperimentalno delo  33 % 27 % 0 % 40 % 

Drugo  0 % 0 % 6 % 80 % 

 

Iz preglednice je razvidno, da 3D modeliranje učitelji največ poučujejo skozi praktično 

delo. 3D tisk je procentualno enakomerno razdeljen med metode pouka, skeniranje pa 

uporablja tako malo učiteljev, da je kar 80 % učiteljev izbralo, da ne uporabljajo te 

metode pouka. 

 

VP5: Katere izdelke izdelujejo učenci pri pouku TiT v okviru 3D tehnologij? 

 

Učitelji so pri tem vprašanju prišli do naslednjih odgovorov: figure za družabne igre, 

podstavek za zobno ščetko, držalo za lonček, podstavek za pisarniški material, senčilo 

luči, modeliranje hiše, obesek za ključe, ročaj za orodje, stojalo za telefon, škatlica za 

pisarniške sponke. 
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VP6: Katero programsko opremo učitelji uporabljajo za poučevanje 3D 

modeliranja? 

 

Učitelji daleč največ uporabljajo Google SketchUp (kar 94 %). 3 % učiteljev uporablja 

AutoCad in 3 % učiteljev uporablja Trimble. 

 

Rezultati tega anketnega vprašanja niso presenetljivi, saj je Google SketchUp enostaven 

za uporabo s svojim preprostim grafičnim vmesnikom. Sem pa malo presenečen, da 

nobeden učitelj ne uporablja Freecad programa, saj je le ta brezplačen, medtem ko 

Google SketchUp ne obstaja več v brezplačni obliki. 

 

VP7: S katerimi težavami se učitelji najpogosteje srečujejo pri poučevanju s 

pomočjo 3D tehnologije? 

 

Pri uporabi programske opreme, učiteljem največ težav pri poučevanju povzroča izris 

zahtevnejših detajlov, vsakoletne posodobitve programov, namestitve programov na 

računalnike.  

 

Pri uporabi strojne opreme je največja težava odpravljanje napak  pri 3D tiskanju. 

Veliko težav povzročajo tudi zastareli računalniki, saj le ti delujejo počasi in 

nezanesljivo.  

 

Problemi, ki se pojavljajo pri postopku izvedbe so: trajanje tiska, ko se pojavijo težave, 

te vsi učenci potrebujejo individualno, premalo ut TiT. 

 

VP8: Kolikšen delež pouka učitelji namenjajo uporabi 3D tehnologij? 

 

Kar 67 % učiteljev namenja manj kot 20 % pouka uporabi 3D tehnologije. 20 % 

učiteljev namenja uporabi 3D tehnologije med 20 in 40 % časa in pa 13 % učiteljev 

sploh ne uporablja 3D tehnologij. 
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Podatek, da kar 13 % učiteljev ne uporablja 3D tehnologij je malo skrb zbujajoči, saj 

gre razvoj sveta v smeri 3D tehnologij in bi s tem učencem omogočili razumevanje 

vsakdanjih stvari.  
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5 DISKUSIJA 
 

 

V tem poglavju bomo naredili pregled in obrazložitev zastavljenih ciljev, ki smo si jih 

zadali na začetku diplomskega dela. 

 

C1: Opisati 3D skeniranje, 3D modeliranje in 3D tiskanje. 

 

Zastavljeni cilj je bil dosežen na začetku diplomskega dela. V poglavju 2.1 je opisano 

3D skeniranje. Katere vrste 3D skenerjev poznamo in na kakšnem principu te vrste 

delujejo. V poglavju 2.2 je opisano 3D modeliranje ter njegovi začetki. Osredotočili 

smo se predvsem na CAD in CAM programsko opremo. V poglavju 2.2 pa je opisano 

3D tiskanje in njegovi začetki. Našteti so različni postopki 3D tiskanja, opisan pa je tudi 

postopek FDM tiskalnika, saj se le ta največkrat pojavlja v OŠ. 

 

C2: Podati primer, kako lahko načrtujemo izdelek s pomočjo 3D tehnologij. 

 

Zastavljen cilj je bil dosežen. V poglavju 3.1 je opisano, kako lahko učitelj sam sebe 

motivira in kako lahko sam zase načrtuje izdelavo izdelka s pomočjo 3D tehnologij. 

Nato je v tem istem poglavju zapisano še, kako načrtujemo izdelavo izdelka s pomočjo 

3D tehnologij za učence, na kaj moramo biti še posebej pozorni, da ne pride do napak.  

 

Del cilja smo pokrili tudi z anketnim vprašalnikom, saj se je v njem pojavljalo 

vprašanje, s katerimi težavami se najpogosteje srečujete pri uporabi 3D tehnologij. S 

tem vprašanjem smo želeli predvsem dobiti vpogled, na kaj moramo biti še posebej 

pozorni pri samem načrtovanju poučevanja s pomočjo 3D tehnologij. 

 

C3: Opredeliti smiselnost uporabe 3D tehnologij pri pouku TiT. 

 

Za dosego tega cilja je bil med učitelje TiT poslan anketni vprašalnik. Iz poglavja 4.3 je 

razvidno, da se zdi uporaba 3D modeliranja in 3D tiskanja učiteljem TiT smiselna. 

Velika večina učiteljev pri pouku TiT uporablja 3D modeliranje, kar velik odstotek pa 

tudi 3D tiskanje (v kolikor imajo na OŠ 3D tiskalnik). Glede uporabe 3D skeniranja pa 
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so skeptični, saj skoraj nobena šola nima ustreznega 3D skenerja, zato se tudi tej 3D 

tehnologiji izogibajo.  

 

Pri pouku TiT prevladujejo individualne in frontalne oblike dela. Prevladujoči metodi 

dela sta projektno in praktično delo. 

 

Izdelki, ki so primerni za izdelavo s pomočjo 3D tehnologij, so dovolj majhni, da jih 

lahko v primernem času natisnemo s 3D tiskalnikom, hkrati pa ne smejo biti 

prezahtevni za izdelavo s programi za 3D modeliranje. Eden izmed primernih izdelkov 

bi bil obesek za ključe z izbočenim napisom lastnega imena. Učenci bi pri izdelavi tega 

izdelka pridobili vpogled v 3D modeliranje. Razvili bi boljšo koordinacijo oko – roka in 

pa prostorsko predstavo. 

 

C4: Pregled aplikacij za telefon za 3D skeniranje. 

 

Med pregledom mobilnih aplikacij za mobilni telefon, ki deluje na operacijskem 

sistemu Android, smo se na koncu odločil za dve, pri katerima je bil končni izdelek 

najbolj čist od vseh preizkušenih aplikacij, je njun način skeniranja najprimernejši za 

prikaz 3D skeniranja v OŠ in sta v osnovi brezplačni. Ta dva programa sta SCANN3D 

in pa Qlone. Podrobneje sta opisana v poglavju 3.2, kjer je opisano tudi delovanje 

posameznega programa. 

 

Namen primerjave aplikacija za telefon za 3D skeniranje je ta, da bi se več učiteljev 

odločilo za uporabo, oziroma vsaj za prikaz 3D skeniranja v OŠ in da lahko tudi s 

preprosto napravo, kot je mobilni telefon učencem približamo 3D tehnologije, predvsem 

3D skeniranje. 

 

C5: Podati primere izdelkov, ki so primerni za izdelavo s pomočjo 3D tehnologij. 

 

Za dosego tega cilja je bil učiteljem poslan anketni vprašalnik. Z vprašanjem, da naj 

naštejejo nekaj primerov izdelkov, ki jih izdelujejo oziroma bi jih izdelovali s pomočjo 

3D tehnologij, sem dobil različne odgovore. Delno ta cilj pokrije tudi vprašanje dobre 

prakse pri poučevanju 3D tehnologij. Primer izdelka je podan tudi v poglavju 3.1 kjer je 

opisano, kako naj učitelj motivira sam sebe in kako naj zase načrtuje izdelavo izdelka s 
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pomočjo 3D tehnologij. Za izbiro izdelka (ladjica) sem se odloči, ker učečega spodbudi, 

da najprej začne razmišljati, zakaj ladjica sploh plava in na kaj moramo biti pozorni, da 

zagotovimo te cilje. Izbira za izdelavo ladjice sem se odločil tudi za to, ker ni najbolj 

vsakdanji izdelek za izdelavo pri pouku TiT in se v našem okolju velikokrat pojavljajo 

(Cerkniško jezero). 

 

Pri izdelavi izdelkov, bi učenci predvsem spoznali delovanje 3D programov za 

modeliranje in dobili vpogled, kako potega izris nekega izdelka, preden ga začnejo 

izdelovati. Dobili bi tudi vpogled, kako poteka izdelava fizičnega izdelka s pomočjo 3D 

tiskalnika in na kakšne težave lahko naletijo ter kako te težave odpraviti. 
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6 ZAKLJUČEK 
 

 

3D tehnologije pri pouku TiT se nam je zdela zanimiva tema, saj se v slovenskih OŠ do 

neke mere že veliko uporablja, lahko pa naredimo še velik napredek v tej smeri. S 

pregledom literature smo ugotovili, da je večina dosegljive literature napisana za tuje 

izobraževalne sisteme. 

 

Diplomsko delo je dalo neko sliko, kaj so to 3D tehnologije in podalo uporabo le teh pri 

pouku TiT. Hkrati pa je pokazalo, da je prostora za razvoj na področju poučevanja s 

pomočjo 3D tehnologij še zelo veliko, saj se uporabljajo bistveno manj, kot bi bilo 

priporočljivo glede na to, kam gre razvoj življenjskega stila. Da bi izboljšali dobljeno 

stanje, bi morali najprej učitelji ponotranjiti 3D tehnologije, saj bi jih zato lažje 

poučevali. Spremenil bi se lahko tudi učni načrt in bi postale 3D tehnologije del njega. S 

tem bi dobili vsi učenci približno podobno znanje o 3D tehnologijah, ki je v današnjem 

času zelo cenjeno. 

 

V teoretičnem delu so opisana vsa tri področja 3D tehnologij in sicer 3D skeniranje, 3D 

modeliranje in 3D tiskanje. Vse tri veje 3D tehnologij smo vključili v izobraževalni 

sistem v OŠ, predvsem v pouk TiT. Poskušali smo tudi približati dotične tehnologije 

vsem učiteljem in ne samo učiteljem TiT, saj 3D tehnologije lahko vključimo skoraj v 

vse predmete v OŠ.  

 

V diplomskem delu smo tudi primerjali dve mobilni aplikaciji za 3D skeniranje, pri 

čemer smo ugotovili, da bo na tem področju potreben še napredek, da bo končni izdelek 

primeren za nadaljnjo uporabo v osnovnošolskem izobraževalnem sistemu. Je pa že 

sedaj dober pokazatelj, kaj vse lahko naredimo z napravo, ki jo nosimo ves čas s seboj 

in da ne potrebujemo drage strojne opreme, da učencem pokažemo v katero smer se 

razvijajo 3D tehnologije. 

 

Z anketnim vprašalnikom je bilo ugotovljeno, da se 3D tehnologije že kar veliko 

uporabljajo v OŠ, vendar je tudi še veliko možnosti za napredek. Največ možnosti za 



 32 

napredek ima 3D skeniranje, saj se v OŠ skorajda ne uporablja. Tudi pri ostalih dveh 3D 

tehnologijah je na voljo še kar nekaj napredka. 

 

Razvoj 3D tehnologij zelo hitro napreduje, žal pa se v OŠ spremembe dogajajo počasi 

in poučevanje ne sledi napredku 3D tehnologij. To je problem, ki se pojavlja ne samo 

pri 3D tehnologijah ampak tudi na drugih področjih. Za razvoj poučevanja 3D 

tehnologij lahko učitelji naredijo velik korak, že s tem, da dotične tehnologije večkrat 

uporabijo, v kolikor so jim na voljo, oziroma jih  poskušajo na kakršenkoli uporaben  

način predstaviti, pa naj bo to aplikacija za mobilni telefon ali pa 3D tiskalnik. 
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8 PRILOGE 
 

 

8.1 Anketni vprašalnik 

 

1. Spol:   M Ž 

2. Starost: 20 – 30 let, 30 – 40 let, 40 – 50 let, nad 50 let 

3. Število let poučevanja tehnike in tehnologije: ______ 

 

4. Pri pouku uporabljam 3D tehnologije (označite z X v tabeli): 

 dnevno tedensko nekajkrat 

na mesec 

vsak 

mesec 

nekajkrat 

na pol 

leta 

nekajkrat 

ne leto 

nikoli 

3D modeliranje        

3D tisk        

3D skeniranje        

Drugo (vpišite kaj) 

________________ 

       

 

 

5. Pri katerih učnih temah uporabljate 3D tehnologijo (če je to izbirni predmet, 

prosim dopišite kateri)? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

6. V kakšni obliki dela z učenci uporabljate 3D tehnologije in katere: modeliranje, 

tisk, optično branje (skeniranje)? 

Oblika pouka                           Tehnologija 

Individualno  

Dvojice  

Manjše skupine (3-5 uč.)  

Večje skupine (5-10 uč.)  

Skupinsko-diferencirano  

Frontalno  



 II 

Drugo:  

 

 

 

 

7. Katere metode dela uporabljate pri učenju uporabe 3D tehnologije in katere: 

modeliranje, tisk, optično branje (skeniranje)? 

 

Metoda pouka Tehnologija 

Projektno delo  

Problemski pouk  

Izkustveno učenje  

Učenje s poizvedovanjem 

/raziskovanjem/odkrivanjem 

 

Praktično delo  

Eksperimentalno delo  

Drugo:  

 

 

8. Naštejte nekaj primerov izdelkov, ki jih izdelujete oziroma, jih bi lahko 

izdelovali s pomočjo 3D tehnologij? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

9. Katero programsko opremo uporabljate za modeliranje (Google SketchUp, 

Autodesk Inventor, Blender…)? 

________________________________________________________________ 

 

10. S katerimi težavami ste se najpogosteje srečali pri: 

Programski opremi:___________________________________________________ 

Strojni opremi:_______________________________________________________ 

Postopku izvedbe:_____________________________________________________ 

 

11. Koliko pouka namenjate uporabi 3D tehnologij? 

Ne uporabljam 3D tehnologij. 

manj kot 20 % 

20 – 40 % 



 III 

40 – 60 % 

60 – 80 % 

več kot 80 % 

 

12. Če imate kakšen primer dobre prakse uporabe 3D tehnologij pri pouku, bom 

vesel vašega primera. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 


