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I 

POVZETEK 
 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija je zaradi hitrega razvoja postala dostopna vsakemu 

posamezniku. Kljub temu pa je zmožnost rokovanja z le-to zelo okrnjena. Večina 

uporabnikov jo uporablja zgolj za zabavo. Zavedati se moramo, da nam tehnologija nudi 

nešteto možnosti uporabe na vseh področjih, zato stremimo k temu, da bi učencem že v 

osnovni šoli predstavili možne načine uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije. 

Slednja ima lahko v razredu vlogo podpore pri učenju ali pa je uporabljena kot orodje za 

izboljšanje učenja učencev.  

 

V delu ugotavljamo vpliv uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije na razvoj 

tehnološke pismenosti. Pri tem se opiramo na pedagoško kolo, ki učitelja usmerja pri izbiri 

aplikacij in pri načrtovanju učnih dejavnosti za dosego zadanih ciljev. Delovanje pedagoškega 

kolesa temelji na petih elementih, in sicer: a) lastnosti, b) motivacija, c) Bloomova 

taksonomija, d) izobraževalna tehnologija in e) SAMR model. Slednji je eden glavnih 

modelov, ki nas vodi pri uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanju. 

Tega sestavljajo štiri stopnje: zamenjava, obogatitev, sprememba in nov pristop.  

 

Tehnološka pismenost postaja glede na obseg in hiter razvoj tehnologije ena izmed ključnih 

pismenosti. Ta vpliva na boljše in lažje delovanje v današnjem svetu.  

 

V teoretičnem delu magistrskega dela najprej opišemo informacijsko tehnologijo v 

izobraževanju, pedagoško kolo in SAMR model, v nadaljevanju se posvetimo tehnološki 

pismenosti in njenim trem dimenzijam. Podamo tudi pregled tehnološke pismenosti v 

Sloveniji ter opišemo tehnične zgodbe, pripovedovane preko informacijsko-komunikacijske 

tehnologije kot enega izmed načinov razvijanja tehnološke pismenosti.  

 

Cilj našega eksperimenta je ugotoviti, kako uporaba informacijsko-komunikacijske 

tehnologije vpliva na razvoj tehnološke pismenosti s poudarkom na dimenziji kritičnega 

mišljenja pri učencih 6. razreda osnovne šole. V razredu smo izvedli pet srečanj (10 šolskih 

ur) na temo lesnih gradiv z vpeljavo informacijsko-komunikacijske tehnologije v pouk. V 

magistrskem delu smo uporabili deskriptivno in kavzalno kvazieksperimentalno metodo ter 

pristop kvantitativne raziskave. V raziskavo smo vključili učence treh oddelkov 6. razreda 

osnovne šole v šolskem letu 2018/2019. Vzorec predstavlja 50 učencev, od tega 26 učencev v 
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eksperimentalni skupini, v kateri smo pouk izvajali z uporabo informacijsko-komunikacijske 

tehnologije, in 24 učencev v kontrolni skupini, kjer je bil pouk izveden na tradicionalni način. 

V obeh skupinah smo pred vpeljavo snovi o lesnih gradivih izvedli predtest tehnološke 

pismenosti, po petih srečanjih pa smo izvedli še posttest. Iz odgovorov na testih smo glede na 

prirastek tehnološke pismenosti ugotavljali vpliv uporabe informacijsko-komunikacijske 

tehnologije na razvoj tehnološke pismenosti.  

 

Na splošno je iz rezultatov razvidno, da so učenci na predtestu tehnološke pismenosti dosegali 

slabše rezultate (  = 35 %) kot na posttestu (  = 41,08 %). Če primerjamo skupini, 

ugotovimo, da je eksperimentalna skupina v tehnološki pismenosti napredovala za 27,21 %, 

medtem ko je kontrolna skupina nazadovala za 14,44 %. Na pred- in posttestu tehnološke 

pismenosti so bile, gledano na celoto, najslabše rešene testne postavke, ki so zajemale 

dimenzijo kritičnega razmišljanja in sposobnosti odločanja, na področju katere je 

eksperimentalna skupina napredovala za kar 31,45 %, medtem ko je na dimenzijah znanja 

napredovala za 27,37 %, na dimenziji zmožnosti pa najmanj, to je 14,30 %. Kontrolna 

skupina je na področju vseh dimenzij nazadovala.   

 

Iz dobljenih rezultatov lahko zaključimo, da je uporaba informacijsko-komunikacijske 

tehnologije pri pouku tehnike in tehnologije pozitivno vplivala na tehnološko pismenost 

učencev, torej bi jo bilo smiselno bolj pogosto vključevati v pouk. Poleg tega smo ugotovili, 

da je vpeljava informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku najbolj pozitivno vplivala 

na dimenzijo kritičnega mišljenja in sposobnosti odločanja, ki pa je glede na pregled 

tehnološke pismenosti v Sloveniji najbolj podhranjena.  

 

Delo je uporabno za učitelje tehnike in tehnologije, ki si prizadevajo razvijati tehnološko 

pismenost učencev na področju vseh dimenzij, ter učitelje ostalih predmetov, ki si prizadevajo 

razvijati veščine kritičnega mišljenja pri učencih. V nadaljevanju bi bilo smiselno opraviti 

raziskavo na večjem vzorcu in v daljšem časovnem obdobju, smiselno bi bilo vključiti tudi 7. 

in 8. razred osnovne šole.  

 

KLJUČNE BESEDE:  

 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija, tehnološka pismenost, kritično mišljenje in 

sposobnost odločanja, tehnika in tehnologija 
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Technology-Assisted Critical Thinking to Develop 

Technological Literacy 
 

ABSTRACT 
 

Owing to its rapid development, information and communication technology has 

become available to all. In spite of that, people's technology skills are quite limited. 

Most users use it only for entertainment purposes. We should be aware that technology 

offers countless possibilities of application in all areas, which is why we are 

endeavouring to familiarise primary school pupils with the possible uses of information 

and communication technology. In class, such technology can be used to support 

learning or as a tool for enhancing the pupils' learning.  

 

This thesis determines the influence of the use of information and communication 

technology on the development of technology literacy. In doing so, it stems from the 

Pedagogy Wheel which guides a teacher in choosing applications and in planning 

learning activities for achieving the set goals. The functioning of the Pedagogy Wheel is 

based on five elements, namely: a) attributes, b) motivation, c) Bloom's taxonomy, d) 

educational technology, and e) the SAMR Model. The latter is one of the main models 

guiding the use of information and communication technology in education. It is made 

up of four levels: substitution, augmentation, modification and redefinition.  

 

In light of the scope and rapid development of technology, technology literacy is 

becoming one of the key literacies. It helps us to function better and more easily in 

today's world.  

 

The theoretical section of the master's thesis begins by describing information 

technology in education, the Pedagogy Wheel, and the SAMR Model; afterwards, it 

focuses on technology literacy and its three dimensions. It also reviews technology 

literacy in Slovenia and describes technical stories told using information and 

communication technology as a method of developing technology literacy.  

 

The aim of this experiment is to determine how the use of information and 

communication technology affects the development of technology literacy, focusing on 
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the dimension of critical thinking in 6th grade pupils. Five sessions (10 periods) were 

carried out in class on the topic of wooden materials by introducing information and 

communication technology into the lessons. The master's thesis employed a descriptive 

and causal quasi-experimental method, as well as the quantitative research approach. 

The survey encompassed pupils of three sections of the 6th grade of primary school in 

the 2018/2019 school year. The sample contained 50 pupils, 26 of whom were in the 

experimental group where lessons were carried out using information and 

communication technology, while 24 of them were in the control group where the 

lessons were carried out traditionally. In both groups, a technology literacy pretest was 

conducted before introducing the topic of wooden materials; after five sessions, a 

posttest was conducted as well. The influence of the use of information and 

communication technology on the development of technology literacy was determined 

by examining the increase in technology literacy based on the answers to the tests.  

 

Overall, the results show that the pupils scored worse (  = 35%) on the technology 

literacy pretest than on the posttest (  = 41.08%). A comparison of the two groups 

reveals that the experimental group improved its technology literacy by 27.21%, while 

the control group regressed by 14.44%. Overall, the pupils scored the least points in the 

technology literacy pretests and posttests in the items relating to the dimension of 

critical thinking and decision-making skills, where the experimental group progressed 

by 31.45%, whereas it progressed in the knowledge dimension by 27.37%, and the least, 

i.e. 14.30%, in the capabilities dimension. The control group regressed in all 

dimensions.   

 

Based on the results obtained, it can be concluded that the use of information and 

communication technology during Design and Technology lessons has had a positive 

impact on pupils' technology literacy and that it would be sensible to include it in 

lessons more often. Moreover, it has been established that the introduction of 

information and communication technology into lessons has had the most positive 

impact on the dimension of critical thinking and decision-making skills, which the 

review of technology literacy in Slovenia has shown to be the weakest dimension.  

 

This thesis can be used by Design and Technology teachers who wish to develop the 

technology literacy of their pupils in all dimensions, and by teachers of other subjects 
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who wish to develop critical thinking skills in their pupils. In the future, it would be 

sensible to conduct a survey on a larger sample and over a longer period of time; it 

would also be sensible to include the 7th and 8th grade of primary school.  

 

KEYWORDS:  

 

information and communication technology, technology literacy, critical thinking and 

decision-making skills, Design and Technology 
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1 UVOD 
 

Tehnološka pismenost je z razvojem tehnologije postala ena od ključnih pismenosti v 

današnjem času. Razumevanje tehnologije pripomore k temu, da v dani situaciji 

izberemo najustreznejši izdelek, ga znamo uporabljati in znamo s pomočjo tega 

odpravljati težave (ITEEA, 2007). Tehnološko pismenost določajo tri dimenzije: znanje, 

zmožnosti ter kritično mišljenje in sposobnost odločanja. Te so medsebojno odvisne in 

neločljive. Oseba mora biti za sprejemanje premišljenih odločitev podprta z znanjem, 

brez katerega prav tako ne more dosegati višjih ravni dimenzije zmožnosti (Garmire in 

Pearson, 2006). Po pregledu stanja tehnološke pismenosti v Sloveniji v raziskavah iz 

zadnjih let ugotovimo, da je le ta pri učencih v osnovnih šolah podhranjena, predvsem 

je kritična izmerjena vrednost na dimenziji kritičnega mišljenja in sposobnosti 

odločanja (Avsec, 2012; Keše, 2016; Krhin, 2013; Pajk, 2017). Prav sposobnost 

kritičnega mišljenja nam pride še kako prav v različnih vsakodnevnih življenjskih 

situacijah pri sprejemanju odločitev. Če te sposobnosti ne razvijemo, lahko 'slabo 

mišljenje' rezultira slabe odločitve, ki pa ne vplivajo le na naše življenje, temveč lahko 

vplivajo tudi na življenja ljudi okoli nas. Zato je pomembno, da sposobnosti kritičnega 

mišljenja razvijamo tudi pri pouku, saj je bistvenega pomena za življenje in 

samozadostnost, prav tako pa omogoči učencem prehod od intelektualne odvisnosti do 

neodvisnosti (Stobaugh, 2013). 

 

Brečko in Vehovar (2008) v svojem delu izpostavita model spretnosti, ki naj bi bile 

pomembne za delovanje v družbi. V tem modelu se je poleg kreativnosti, sodelovanja, 

medkulturnega razumevanja, komunikacije, primerne in učinkovite rabe informacijskih 

in komunikacijskih tehnologij ter samozaupanja na prvem mestu znašlo kritično 

mišljenje. Strategije razvoja teh spretnosti posredno ali neposredno vključujejo IKT v 

izobraževanje.  

 

Glede na to, da so digitalne tehnologije vključene v vsakdan skoraj vsakega učenca, je 

dobro, da bi jim jih predstavili tudi skozi učenje. Z uporabo IKT pri pouku spodbudimo 

motivacijo za učenje, poleg tega pa je učencem podano znanje še na drugačen način 

(Rebernak, 2008). Pri uporabi IKT pri pouku pa se moramo zavedati in ozavestiti tudi 

učence, da imamo danes dostop do različnih informacij že, če imamo računalnik, 

prenosni telefon ali tablico in internetni dostop, zaradi česar moramo biti toliko bolj 
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pozorni, katerim informacijam verjamemo in na podlagi kakšnih informacij bomo 

sprejemali odločitve (Halpern, 2014). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

poudari, da je uporaba IKT pri učenju smiselna, kadar pripelje učenca do ciljev učnega 

načrta in prispeva k izboljšanju učnih dosežkov, kamor spada tudi tehnološka 

pismenost. To pa se doseže, če upoštevamo kompleksnost osmih medsebojno povezanih 

dimenzij (kurikulum, ocenjevanje, dobre prakse v procesu učenja, dobre prakse v 

procesu poučevanja, organizacija vzgojno-izobraževalnega procesa, vodenje in 

vrednote, medsebojna povezanost in infrastruktura) in dejavnikov, ki vplivajo na 

učinkovito rabo IKT v izobraževanju (MIZŠ, 2016).  

 

Pri tem, kako vključiti IKT v proces poučevanja in učenja, nas usmerja SAMR model. 

Model sestavljajo štiri stopnje uporabe tehnologij za aktivnosti pri učenju, in sicer: 

zamenjava (ang. Substitution), obogatitev (ang. Augmentation), sprememba (ang. 

Modification) in nov pristop (ang. Redefinition). Pri zamenjavi tehnologija služi kot 

pripomoček za učenje brez spremembe v primerjavi s klasičnim učenjem, npr. delanje 

zapiskov v računalniškem programu namesto pisanja v zvezek. Pri obogatitvi dejavnost 

ostane enaka, tehnologija pa poskrbi za spremembo v načinu izvajanja, npr. učenci 

rešijo kviz preko aplikacije, kar nam omogoča hitro povratno informacijo. Prvi korak 

čez mejo tradicionalnega učenja v razredu pa naredimo, ko pridemo do stopnje 

spremembe. Pri tej je IKT potreben, da učilnica funkcionira, naloge so namesto na 

tradicionalen način dosežene s pomočjo tehnologije, npr. učenci napišejo esej, se 

posnamejo pri branju, dodajo glasbeno podlago ipd. Na stopnji novega pristopa pa nam 

IKT omogoča izvedbo dejavnosti, ki je sicer ne bi mogli izvesti, npr. snemanje videa 

ipd. (Romrell, Kidder in Wood, 2014). 

 

SAMR model nas torej usmerja, kako uporabiti izbrano tehnologijo. Na voljo so nam 

številni programi in aplikacije. Razlikujejo se po kvaliteti in tudi v tem, v katero stopnjo 

so uvrščene po Bloomovi taksonomiji. Allan Carrington je avtor pedagoškega kolesa, v 

katerem je mobilne aplikacije razvrstil v taksonomsko kolo. Pri izbiranju aplikacij za 

uporabo v raziskavi smo se omejili na aplikacije, ki so uvrščene v stopnjo ustvarjanja po 

Bloomovi taksonomiji. Preizkusiti želimo aplikacije Seesaw, Explain Everything in 

KineMaster. Pedagoško kolo deluje na način petih medsebojno povezanih zobnikov, 

kjer je potrebno brezhibno delovanje vsakega za sinhrono delovanje celote. Pet 

zobnikov predstavljajo lastnosti (kako bo to, kar počnemo, vplivalo na zmožnosti in 
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dobre lastnostni učenca), motivacija (kako poučevanje vpliva na samostojnost pri 

doseganju ciljev učencev), Bloomova taksonomija (pomaga pri uresničevanje učnih 

ciljev z zahtevano višjo ravnjo razmišljanja), izobraževalna tehnologija (ali in kako 

tehnologija podpira pedagoško delo učitelja) in SAMR (Designing Outcomes, 2019).  

 

Uporaba IKT nam omogoča raznolike možnosti v avtentičnih situacijah, s tem pa 

spodbujamo razvoj veščin kritičnega mišljenja (Rupnik V., 2010). Rupnik V. (2010) 

navaja tudi model temeljnih elementov, ki nas usmerja pri načrtovanju pouka, 

naravnanega na razvijanje veščin kritičnega mišljenja in sposobnosti odločanja. Za tak 

pouk je značilno, da učenci sprašujejo in odkrivajo, presojajo in vrednotijo, sklepajo in 

interpretirajo, argumentirajo, rešujejo probleme ter se odločajo in razmišljajo o lastnem 

razmišljanju. Vse te elemente je mogoče vključiti v pouk, izveden z uporabo IKT 

orodij. Zavedati pa se moramo, da je potrebno učencem oblikovati izhodišča, ki jih 

usmerijo k razvoju veščin kritičnega mišljenja (Rupnik V., 2010 b). 

 

IKT lahko prav tako uporabimo za pripovedovanje zgodb, katerih glavni namen je 

izboljšanje kritičnega mišljenja. Ko učenci ustvarjajo zgodbe, se srečujejo z 

življenjskimi situacijami, problemi in reševanje teh vključijo v zgodbo. Proces 

pripovedovanja in poslušanja zgodb pa vključuje številne elemente kritičnega mišljenja. 

Naloga pripovedovalca je, da z vključevanem slik, grafike in zvoka v zgodbo prepriča 

svoje občinstvo, poslušalec pa mora zagovarjati svoje argumente (Yang in Wu, 2011). 

 

1.1  OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Kljub temu da poznamo že ogromno strategij poučevanja, pa je najpogosteje 

uporabljena tradicionalna oblika. Ta pa glede na zgoraj omenjene rezultate ne zadošča 

za celostni razvoj tehnološke pismenosti. Vedno več (mladih) učiteljev si prizadeva v 

pouk vnesti spremembe, ki bi razbile monotonost tradicionalnega učenja, obenem pa bi 

pripomogle k razvoju veščin in spretnosti, kot je tudi tehnološka pismenost.  

 

Naša motivacija je v pouk TIT vpeljati uporabo IKT in ugotoviti njen vpliv na razvoj 

tehnološke pismenosti s poudarkom na dimenziji KRO. Osredotočili se bomo na 

uporabo tehnologij pri vpeljavi snovi o lesnih gradivih v šestem razredu OŠ. S pred- in 

posttesti v eksperimentalni in kontrolni skupini učencev bomo tako dobili vpogled na 
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razliko prirastka TP med učenci, ki bodo obiskovali pouk z uporabo IKT, in tistimi, ki 

bodo deležni tradicionalne oblike pouka.  

 

1.2  CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

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

C1: Opredeliti informacijsko-komunikacijsko tehnologijo v izobraževanju ter 

opisati pedagoško kolo in SAMR model.  

C2: Opredeliti tehnološko pismenost s poudarkom na komponenti kritičnega 

razmišljanja in sposobnosti odločanja.  

C3: Zasnovati in izpeljati z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo podprt 

pouk vsebine lesnih gradiv v 6. razredu osnovne šole. 

C4: Določiti test za merjenje tehnološke pismenosti učencev 6. razreda osnovne 

šole.  

C5: Analizirati in kritično ovrednotiti vključitev informacijsko-komunikacijske 

tehnologije v pouk tehnike in tehnologije za izboljšanje veščin kritičnega 

mišljenja. 

 

Zastavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja (RV 1–3): 

RV1: Kakšen je nivo tehnološke pismenosti v 6. razredu osnovne šole gledano v 

celoti in po posamezni dimenziji tehnološke pismenosti? 

RV2: Ali uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku tehnike in 

tehnologije vpliva na tehnološko pismenost učencev? Če da, kakšen je učinek 

gledan v celoti in po posamezni dimenziji tehnološke pismenosti? 

RV3: Ali obstajajo razlike med spoloma glede na prirastek tehnološke pismenosti 

v eksperimentalni skupini? Če da, kakšne so te razlike? 

 

1.3   METODE RAZISKOVANJA 
 

Pri raziskavi smo uporabili kvantitativni raziskovalni pristop, prevladujoči metodi pa 

sta:  

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

deskriptivna metoda teoretičnih prispevkov, analiza in interpretacija izsledkov.  
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M2: Kavzalno-eksperimentalna metoda, kjer bomo s pomočjo pedagoškega 

kvazieksperimenta  pojasnjevali spremembo ravni TP učencev. 

 

Podatke smo pridobili s pomočjo pred- in posttesta tehnološke pismenosti, ki smo ga 

izvedli v šestem razredu pred in po obravnavi snovi o lesnih gradivih. Vprašalnik je 

vseboval 24 vprašanj, povzetih iz testnih baterij, ki sta jih sestavila avtorja Avsec (2012) 

in Keše (2016). Vprašanja so enakomerno vzeta iz petih kategorij standardov 

tehnološke pismenosti (narava tehnike in tehnologije, tehnika in družba, oblikovanje in 

projektiranje, zmožnosti za ustvarjanje tehnološke družbe ter svet oblikovanja, 

konstruiranja in projektiranja), prav tako so se enakomerno nanašala na vsako od 

dimenzij tehnološke pismenosti (znanje učenca, zmožnosti učenca ter kritično mišljenje 

in sposobnosti odločanja). Postopek zbiranja podatkov smo istočasno izvedli v 

eksperimentalni in kontrolni skupini.  

 

1.4  PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ  
 

V drugem poglavju predstavimo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in njeno 

rabo v izobraževanju. Pregledamo osem dimenzij in dejavnikov, ki jih moramo 

upoštevati pri uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanju, ter 

osemindvajset referenčnih parametrov, s katerimi so te dimenzije opredeljene. V 

nadaljevanju se posvetimo pedagoškemu kolesu, ga opredelimo in opišemo dejavnike, 

ki nas usmerjajo pri rabi le-tega. Na koncu opišemo SAMR model in njegove štiri 

stopnje.  

 

V tretjem poglavju opredelimo tehnološko pismenost in njene tri dimenzije. Podrobneje 

se posvetimo dimenziji kritičnega mišljenja in sposobnosti odločanja. Opišemo 

standarde tehnološke pismenosti in naredimo pregled stanja tehnološke pismenosti v 

Sloveniji ter opišemo uporabo tehničnih zgodb preko informacijsko-komunikacijske 

tehnologije kot enega izmed načinov spodbujanja kritičnega mišljenja. 

 

V četrtem poglavju predstavimo izvedbo eksperimenta, opišemo vzorec in izbiro 

aplikacij. Predstavimo zasnovo učnih priprav ter evalviramo izvedene učne priprave. V 

nadaljevanju opišemo instrument in postopek zbiranja podatkov, in sicer test tehnološke 
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pismenosti, kjer pregledamo zanesljivost in diskriminativnost posttesta ter težavnost in 

diskriminativnost testnih postavk.  

 

V petem poglavju se osredotočimo na analizo rezultatov eksperimenta in poskušamo 

odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja.  

 

V šestem poglavju je diskusija o zastavljenih ciljih v magistrskem delu in naredimo 

pregled, v kolikšni meri smo dosegli zastavljene cilje in odgovorili na zastavljena 

raziskovalna vprašanja.  

 

Sedmo poglavje zavzema zaključek, kjer naredimo povzetek dela.  
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2 IKT V IZOBRAŽEVANJU  
 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) zajema nabor najrazličnejših 

računalniških, informacijskih in komunikacijskih naprav, ki omogočajo dostop do 

informacijske telekomunikacije. Priklic, iskanje, obdelovanje, zapisovanje, 

shranjevanje, deljenje informacij itd. združuje računalnike (namizni, prenosni, tablični 

itd.), omrežja (internet), mobilne telefone in druge komunikacijske medije 

(Ratheeswari, 2018).  

 

Vsaj eno izmed naštetih naprav bi lahko našli v skoraj vsakem slovenskem 

gospodinjstvu. Če pa se osredotočimo na gospodinjstva, ki imajo poleg IKT naprave 

tudi dostop do interneta, je takih kakšen odstotek manj. Poglejmo statistične rezultate 

raziskav iz let 2008 in 2012. Vidimo lahko, da je odstotek gospodinjstev z dostopom do 

interneta narasel za 15 %. Prav tako je ta odstotek narasel tudi do leta 2018 in je v 

primerjavi z letom 2008 višji za 29 % (Statistični urad Republike Slovenije in RIS). 

 

Preglednica 0.1: Število in odstotek gospodinjstev z dostopom do interneta v letih 

2008, 2012 in 2018 

 

Leto 
Število vseh 

gospodinjstev 

Število 

gospodinjstev z 

dostopom do 

interneta 

Odstotek 

gospodinjstev z 

dostopom do 

interneta 

2008 648 557 381 909 58 

2012 709 093 524 287 73 

2018 824 618 717 417 87 

 

Iz zgoraj navedenih podatkov lahko zaključimo, da ima danes velika večina 

šoloobveznih otrok tudi doma dostop do IKT in je vključevanje le-tega v pouk dobro iz 

vidika, da učenci spoznajo uporabo IKT skozi učenje. Res je, da izobraževalni sistem ne 

more posameznika prepričati, kaj je to učinkovita raba tehnologij, saj izobraževanje v 

najširšem pomenu posamezniku omogoči, da pridobi znanje, ter ga uči spretnosti, ki so 

uporabne za življenje. Lahko pa uporabo IKT integriramo v šolski kurikulum, tako da se 
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bo posameznik preko izobraževalnega procesa usposobil za samostojno življenje v 

svetu tehnologij (Praprotnik in Zakrajšek, 2008). 

Kreuh in Brečko (2011) navajata razloge, zakaj je smiselno uporabljati IKT pri pouku, 

in sicer:  

- za podporo, razvoj in uporabo funkcionalnih spretnosti, potrebnih v življenju, 

- na področju uporabe IKT nekateri učenci kažejo visoke spretnosti, ki jih je 

potrebno udejanjiti in še bolj razviti, 

- uporaba IKT, ki je medij današnjega in jutrišnjega časa, podpira motivacijsko 

učenje in omogoča uporabo različnih e-gradiv, 

- pravilna raba IKT pri pouku omogoča razvoj kreativnega učenja in razvoj 

inovativnih metod poučevanja, poleg tega tudi podpira vseživljenjsko učenje, 

- pri učenju, podprtim z IKT, učenci dalj časa obdržijo koncentracijo in 

- IKT nam omogoča zbiranje, obdelavo in učinkovito predstavitev ali izmenjavo 

podatkov v realnem času, ob ustrezni uporabi omogoča poglabljanje 

predmetnega znanja. 

 

Vključevanje IKT pri pouku je smiselno, ko zaznamo težave pri poučevanju zaradi 

zastarelih informacij v učbenikih, ko opazimo, da so učenci postali nemotivirani in 

imajo posledično težave pri učenju. Poleg tega so prednosti tudi te, da lahko učencem 

prikažemo snov tudi na načine, kot je brez IKT ne bi mogli, ter da se učencem na ta 

način bistveno poveča dostopnost do znanja in hkrati pozitivno vplivamo na 

informacijsko pismenost učencev (Rebernak, 2008). Uporaba IKT omogoča učencem 

prejemanje novih znanj, novih sposobnosti. Preko ustvarjanja digitalnih vsebin 

postanejo ustvarjalci in posredniki znanja med sošolci, za razliko od klasičnega pouka, 

pri katerem so le sprejemali podano znanje. V tem primeru se spremeni tudi vloga 

učitelja. Namesto da je učitelj prevladujoč vir znanja, postane moderator in je njegova 

naloga usmerjanje učencev (Papić in Bešter, 2012). 

 

IKT se v izobraževanju na eni strani uporablja kot podpora učnemu okolju, na drugi 

strani pa kot orodje, namenjeno izboljšanju učenja učencev (Brečko, Vehovar, 2008). 

Poleg tega uporaba IKT pri pouku zahteva drugačne pristope kot pri tradicionalnem 

poučevanju. Učiteljeva vloga se spremeni, še vedno pa je ključni dejavnik v razredu 

(Kreuh in Brečko, 2011). Pri načrtovanju poučevanja z vključevanjem IKT pa se je 

potrebno zavedati, kaj lahko in česa ne moremo pričakovati od učencev. Uporaba 
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ustreznega didaktičnega pristopa k poučevanju bo imela za posledico tudi ustrezno 

uporabo tehnologije. Zato se ni smiselno osredotočiti na to, kaj tehnologija zmore, 

temveč bi morali poudarek dati na sam proces izobraževanja, kaj zahteva, kaj so njegovi 

cilji, razumeti pa ga moramo kot sodelovalni proces, pri katerem poteka transmisija 

znanja od ene osebe k drugi (Praprotnik in Zakrajšek, 2008).  

 

Pri vključevanju IKT v poučevanje nas usmeri tudi Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport (MIZŠ), ki poudari, da je ta smiselna, ko učenci dosežejo cilje učnega 

načrta in ko IKT pozitivno vpliva na učne dosežke. Pri tem moramo upoštevati vpliv 

kompleksnosti osmih medsebojno povezanih dimenzij in dejavnikov, in sicer: 

kurikulum, ocenjevanje, dobre prakse v procesu učenja, dobre prakse v procesu 

poučevanja, organizacija vzgojno-izobraževalnega (VI) procesa, vodenje in vrednote, 

medsebojna povezanost in infrastruktura (MIZŠ, 2016).  

 

Te dimenzije so opredeljene s skupaj 28 referenčnimi parametri (Bocconi, Kampylis, 

Punie, 2012): 

- Spodbujanje čustvene inteligence: ta parameter je ključen za razvoj kreativnega 

učenja. Spodbuditi jo je mogoče preko različnih aktivnosti, učencem pa pomaga 

uspešno prepoznati in obvladovati čustva ter zahteve v nenehno spreminjajočem 

se svetu. Parameter zajema dimenzije: kurikulum, dobre prakse v procesu učenja 

in vodenje. 

- Spodbujanje različnih načinov mišljenja: učitelj mora spodbujati, da učenci v 

največji meri razvijejo svoje talente in ustvarjalni potencial na vseh področjih, v 

najširšem smislu tako na umetniškem kot na znanstvenem. Parameter zajema 

dimenzije: dobre prakse v procesu poučevanja, dobre prakse v procesu učenja in 

medsebojna povezanost. 

- Razvijanje individualnih prednosti in želja: učitelj mora omogočiti razvoj 

močnih področij posameznega učenca ob upoštevanju njegovih interesov, ciljev, 

spretnosti in predhodnega znanja, saj je to ključni vir in gonilo kreativnega 

učenja. Parameter zajema dimenzije: dobre prakse v procesu poučevanja, 

preverjanje in ocenjevanje ter vodenje in vrednote. 

- Spodbujanje splošnih sposobnosti: najrazličnejše dejavnosti bi morale razvijati 

splošne sposobnosti, kot so reševanje problemov, sodelovanje in kulturna zavest 

in s tem bi olajšali učenje prav tako pomembnih specifičnih sposobnosti. 
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Parameter zajema dimenzije: dobre prakse v procesu poučevanja, dobre prakse v 

procesu učenja ter kurikulum. 

- Omogočanje (socialnega) podjetništva: učence moramo spodbujati in jim 

zagotoviti možnost, da razvijajo in oblikujejo projekte s poudarkom na 

inovativnih izdelkih ali storitvah za šolsko skupnost, preko tega bi razvijali 

kulturo, ki spoštuje in ceni podjetništvo in inovacije. Parameter zajema 

dimenzije: vodenje in vrednote, dobre prakse v procesu učenja in medsebojna 

povezanost. 

- Vpeljava socialnega vključevanja in pravičnosti: vsem učencem moramo 

zagotoviti enake možnosti in ustrezna sredstva za kakovostno učenje. Spodbujati 

moramo aktivno državljanstvo in vključevanje (ter sprejemanje) večkulturnosti. 

Parameter zajema dimenzije: vodenje in vrednote, kurikulum in medsebojna 

povezanost. 

- Prepoznavanja neformalnega učenja: podpirati moramo učenje, ki sega izven 

meja formalnega učenja, saj je to osnova za dejanske, v učenca usmerjene 

dejavnosti za ustvarjanje inovativnih rešitev za lokalne potrebe. Parameter 

zajema dimenzije: preverjanje in ocenjevanje, dobre prakse v procesu 

poučevanja  in organizacija VI procesa. 

- Spremljanje kakovosti: zasnovati moramo okvirje, usmerjene v spremljanje in 

izboljšanje kakovosti poučevanja, učenja in ocenjevanja. Parameter zajema 

dimenzije: organizacija VI procesa, vodenje in vrednote in medsebojna 

povezanost. 

- Ustvarjanje urnikov: urniki učiteljev in učencev morajo biti zasnovani tako, da 

so jim ponujene priložnosti in čas, da lahko sodelujejo v kreativnem učenju. 

Parameter zajema dimenzije: organizacija VI procesa, kurikulum, dobre prakse v 

procesu poučevanja. 

- Izravnavanje in delovanje IKT infrastrukture: omogočiti je treba ustrezno IKT 

opremo, zmogljivo na nivoju, da se učitelju in učencem omogoči dostop do 

aplikacij in storitev za inovativno poučevanje in kreativno učenje. Parameter 

zajema dimenzije: infrastruktura, vodenje in vrednote, organizacija VI procesa. 

- Inovacije in prenova storitev: v učilnici mora biti omogočen dostop do IKT, ki 

učitelju omogoča izvedbo formalnega, neformalnega in kreativnega učenja. 

Parameter zajema dimenzije: organizacija VI procesa, infrastruktura in 

medsebojna povezanost. 
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- Preurejanje fizičnega prostora: učilnice bi morale biti barvne, svetle in ustrezno 

opremljene, da bi omogočale kreativno učenje. Parameter zajema dimenzije: 

infrastruktura, vodenje in vrednote, dobre prakse v procesu učenja. 

- Učenje po predmetih: učni materiali morajo biti učiteljem dostopni, da lahko 

preko teh učencem snov prikažejo na različne načine, iz različnih perspektiv in 

jim omogoča analizirati in razumeti snov. Parameter zajema dimenzije: 

kurikulum, dobre prakse v procesu poučevanja in dobre prakse v procesu učenja.  

- Učenje z raziskovanjem: učencem mora biti omogočeno raziskovanje  zapletenih 

konceptov, preko katerih bi izboljšali kritično mišljenje in zmožnost 

povezovanja na videz nepovezanih konceptov. Parameter zajema dimenzije: 

dobre prakse v procesu učenja, dobre prakse v procesu poučevanja in kurikulum. 

- Učenje z ustvarjanjem: učencem mora biti omogočeno realiziranje lastnih idej v 

izdelkih z namenom razvijanja ustvarjalne domišljije, inovativnosti in pristnega 

učenja. Parameter zajema dimenzije: dobre prakse v procesu učenja, dobre 

prakse v procesu poučevanja in kurikulum. 

- Učenje z igro: v razredu bi moral učitelj spodbujati in v proces poučevanja 

vključiti igro (fizične in mentalne), saj bi s tem učence v celoti vključil v učni 

proces. Parameter zajema dimenzije: dobre prakse v procesu učenja, dobre 

prakse v procesu poučevanja in kurikulum. 

- Obravnava več učnih stilov: učitelj bi moral v razredu uporabljati različne učne 

stile, preko katerih bi vsem učencem omogočili kar se da najboljšo vključitev v 

učni proces. Parameter zajema dimenzije: dobre prakse v procesu poučevanja, 

kurikulum in infrastruktura. 

- Izboljšanje samoregulativnega učenja: učni proces bi moral omogočati učencem 

razvijati zmožnosti samoregulativnega učenja, preko katerega sami nadzorujejo 

učni proces. Učencem bi morali prikazati možnosti na sebe usmerjenega učenja, 

spodbujati refleksijo in metakognicijo. Parameter zajema dimenzije: dobre 

prakse v procesu učenja, dobre prakse v procesu poučevanja ter preverjanje in 

ocenjevanje. 

- Prilagojeno učenje: učenci bi morali biti v središču vsakega učnega procesa. 

Uporabljene metode bi morale zadostiti potrebam posameznega učenca z 

namenom, da bi spodbujale učenčevo lastno motivacijo. Parameter zajema 

dimenzije: dobre prakse v procesu učenja, dobre prakse v procesu poučevanja in 

infrastruktura. 
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- Smiselne aktivnosti: izvedene dejavnosti morajo predstavljati avtentične 

situacije, s čimer učence spodbujamo k uporabi predhodnega znanja, k 

poizvedovanju in k samostojnemu razmišljanju, s tem pa prav tako razvijamo 

splošne in specifične sposobnosti. Parameter zajema dimenzije: kurikulum, 

dobre prakse v procesu poučevanja in medsebojna povezanost. 

- Omogočanje medsebojnega sodelovanja: učence je treba spodbujati k 

sodelovalnemu učenju. Spodbujati je treba samostojno razmišljanje pa tudi 

zmožnost pogleda na situacijo iz drugih zornih kotov. Parameter zajema 

dimenzije: dobre prakse v procesu učenja, medsebojna povezanost, vodenje in 

vrednote. 

- Uporaba, ponovna uporaba in ustvarjanje odprtih izobraževalnih virov: 

prizadevati si moramo uporabljati že obstoječe odprte izobraževalne vire, kar bo 

pripomoglo k nadgradnji kurikuluma, prav tako pa nam to omogoča doseganje 

pričakovanih učnih rezultatov. Parameter zajema dimenzije: kurikulum, dobre 

prakse v procesu poučevanja, vodenje in vrednote. 

- Vključevanje v oblikovanje ocenjevanja: ocenjevanje bi moralo vsebovati 

kreativne naloge z namenom vključevanja in motiviranja učencev ob 

ocenjevanju kompleksnih veščin, kot so sodelovanje in reševanje problemov v in 

izven šole, ki ne morejo biti ocenjene z običajnimi orodji za ocenjevanje. 

Parameter zajema dimenzije: preverjanje in ocenjevanje, dobre prakse v procesu 

poučevanja, dobre prakse v procesu učenja. 

- Uporaba formativnega ocenjevanja: uporabljati bi morali metode in orodja za 

formativno ocenjevanje, preko katerega učitelj spremlja napredke učenca in dobi 

povratno informacijo. Parameter zajema dimenzije: preverjanje in ocenjevanje, 

dobre prakse v procesu poučevanja in organizacija VI procesa. 

- Učni dogodki: razred bi moral aktivno sodelovati pri organizaciji in izvedbi 

učnih dogodkov. Parameter zajema dimenzije: medsebojna povezanost, dobre 

prakse v procesu poučevanja, organizacija VI procesa.  

- Sodelovanje preko družbenih omrežij: družbena omrežja šolski skupnosti 

ponujajo možnosti komuniciranja pa tudi modernizacijo notranjih procesov. 

Parameter zajema dimenzije: medsebojna povezanost, dobre prakse v procesu 

poučevanja, organizacija VI procesa. 

- Vključevanje in upravljanje inovacij: ljudje podamo ideje za inovacije in 

kreativnost, ki bi jih preko dobre organizacije lahko uresničili. To bi morali 
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spodbujati tudi v razredu in s tem bi ustvarjali šolsko kulturo, ki podpira 

trajnostne inovacije in učinkovito uporablja človeške vire. Parameter zajema 

dimenzije: vodenje in vrednote, organizacija VI procesa, medsebojna 

povezanost. 

- Mreženje z akterji: šola neprekinjeno sodeluje s podjetji, agencijami, muzeji itd., 

kar omogoča, da se učenci srečajo z družbenimi vrednotami, kulturami, s čimer 

tudi podpiramo in spodbujamo njihovo motivacijo. Parameter zajema dimenzije: 

medsebojna povezanost, vodenje in vrednote, organizacija VI procesa.  

 

V izobraževanju vse povezujemo s taksonomskimi stopnjami, zato je potrebno, da se na 

te naslanjamo tudi pri vključevanju IKT v pouk. Razvoj znanja gledamo od konkretnega 

do abstraktnega znanja po stopnjah Gagnejeve taksonomije: faktografsko, 

konceptualno, proceduralno in metakognitivno znanje. Razvoj kognitivnih procesov pa 

od miselnih veščin prvega reda preko šestih stopenj Bloomove taksonomije (pomnjenje, 

razumevanje, uporaba, analiziranje, vrednotenje in ustvarjanje) preidemo na miselne 

veščine drugega reda (MIZŠ, 2016). 

 

Prav po stopnjah Bloomove taksonomije pa so uvrščene aplikacije v pedagoško kolo, 

katerega lahko uporabimo kot pomoč pri iskanju ustrezne aplikacije za uporabo v 

razredu. 

 

2.1 PEDAGOŠKO KOLO 
 

Pedagoško kolo je ustvarjeno v pomoč učiteljem pri izbiri aplikacij za uporabo pri 

pouku. Usmerja nas k razmišljanju o poučevanju v digitalni dobi, ki poveže pomisleke 

glede funkcij, ki nam jih ponujajo mobilne aplikacije, spreminjanje načinov učenja, 

povečanje motivacije pri učencih, izboljšanje kognitivnega razvoja in dolgoročnih ciljev 

učenja. Je pripomoček, ki ga je mogoče enostavno uporabiti (Teach Thought, 2018).  

 

Pedagoško kolo v enem grafikonu združuje več različnih področij pedagoškega 

mišljenja. Učitelju omogoči, da v okviru splošnih ciljev predmeta in glede na širše 

razvojne potrebe svojih učencev določi učne dejavnosti, katerih izvedba temelji na 

uporabi aplikacij (Teach Thought, 2018). 
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2.1.1 ZGODOVINA PEDAGOŠKEGA KOLESA 
 

Ideja o pedagoškem kolesu se je avtorju Allanu Carringtonu porodila na izobraževanju 

učiteljev v Veliki Britaniji leta 2012. Imel je željo razvrstiti aplikacije v stopnje 

Bloomove taksonomije glede na to, katero kognitivno stopnjo dosega. Odločil se je 

narediti razvrstitev, ki temelji na Krathwolovi in Andersonovi adaptaciji Bloomove 

taksonomije. Tako je bil prvi, ki je 65 aplikacij razvrstil v stopnje tega kolesa, predvsem 

zaradi čim boljših rezultatov pri doseganju veščin višjega miselnega reda, analiziranja 

in ustvarjanja. S tem je pomagal učiteljem in posredno učencem pri doseganju boljših 

rezultatov na teh področjih (Teach Thought, 2018). 

 

V nadaljnjih verzijah je pedagoškemu kolesu dodal še element lastnosti, potem 

motivacijo in SAMR model, v zadnjih verzijah pa je dodajal aplikacije in vodila, po 

katerih izbiramo aplikacije. Danes je na voljo slovensko pedagoško kolo 5. verzije, 

dostopni pa sta dve različici glede na operacijski sistem, ki ga uporabljamo, in sicer za 

Android in iOs (Teach Thought, 2018).  

 

Pri prevodu pedagoškega kolesa v slovenščino sta sodelovala mag. Radovan Krajnc in 

Maja Vičič Krabonja. Namen je, da bi pedagoško kolo prevedli v čim več jezikov, saj je 

dragocen vir zaradi povezovanja prakse, teorije in aplikacij (Designing Outcomes, 

2019).     

 

2.1.2 DELOVANJE PEDAGOŠKEGA KOLESA IN MERILA IZBIRANJA 

APLIKACIJ    
 

Delovanje pedagoškega kolesa temelji na delovanju petih elementov, te si lahko 

zamislimo kot medsebojno povezane zobnike, saj odločitev na enem področju (zobniku) 

vpliva na odločitve na preostalih področjih. Ti elementi so: a) lastnosti, b) motivacija, c) 

Bloomova taksonomija, d) izobraževalna tehnologija in e) SAMR model (Teach 

Thought, 2018; Designing Outcomes, 2019).  

 

V nadaljevanju so elementi od a) do e) opisani podrobneje (Teach Thought, 2018). 

a) Lastnosti so v središču učenja. Bistveno pri načrtovanju učenja je, da se 

nenehno vračamo k lastnostim, kot so etika, odgovornost in aktivno 

državljanstvo. Vprašati se moramo, kaj bo prispevalo k razvoju posameznih 
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lastnosti, kako bo neka učna izkušnja vplivala na posameznega učenca, kako bo 

način izvedbe pouka vplival na razvoj lastnosti in zmožnosti učencev in ali 

obstaja način izvedbe aktivnosti, ki bo vsakemu učencu pomagala postati 

najboljši. 

 

b) Motivacija je ključnega pomena za doseganje učinkovitih učnih rezultatov. 

Vprašati se moramo, kako bo naš način poučevanja podpiral samostojnost 

učencev in njihovo doseganje ciljev.  

 

 

c) Bloomova taksonomija je pomemben dejavnik na vseh področjih poučevanja. 

Učiteljem pomaga pri oblikovanju dejavnosti za doseganje učnih ciljev, sploh 

teh, ki zahtevajo razmišljanje višjega reda. Aplikacije so razvrščene v 6 stopenj, 

in sicer: pomnjenje, razumevanje, uporaba, analiziranje, vrednotenje in 

ustvarjanje.  

 

d) Izobraževalna tehnologija nam omogoča uporabo aplikacij in implementacijo v 

pouk. Na voljo so nam raznorazne aplikacije, katerih verzije se nenehno 

nadgrajujejo, nastajajo pa tudi nove, zato pedagoško kolo potrebuje nenehne 

posodobitve. Tudi učitelji bi morali ves čas razmišljati, ali obstaja kakšna 

aplikacija, ki bo izboljšala trenutno uporabljene pedagoške pristope in strategije. 

 

 

e)  SAMR model nas vodi, kako uporabiti izbrano tehnologijo. Pomaga nam 

oceniti, v kolikšni meri pouk, izveden z uporabo IKT in aplikacij, presega način 

poučevanja, ki ga lahko izvedemo brez teh. Model sestavljajo štiri stopnje 

uporabe tehnologij za aktivnosti pri učenju, in sicer: zamenjava (ang. 

Substitution), obogatitev (ang. Augmentation), sprememba (ang. Modification) 

in nov pristop (ang. Redefinition).  

 

Aplikacije za uporabo pri poučevanju izbiramo glede na cilje, ki jih hočemo doseči. Pri 

tem nas vodijo merila izbiranja aplikacij, kjer je zapisano, kaj aplikacije, uvrščene v 

posamezno stopnjo, od učencev zahtevajo. V stopnjo pomnjenja so uvrščene aplikacije, 

s katerimi učenci izboljšujejo zmožnosti definiranja izrazov, prepoznavajo dejstva in 
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izboljšujejo priklic ter iskanje dejstev in podatkov. Naloge v aplikacijah so zasnovane 

tako, da od učencev zahtevajo, npr. izbiro pravilnega odgovora, določanje vrstnega 

reda, vpisovanje kratkih odgovorov ipd. Na stopnji razumevanja je os učencev 

zahtevana pojasnitev zamisli ali pojmov, prisotna so vprašanja odprtega tipa, ki 

zahtevajo povzetek vsebine ali razlago pomena. Na naslednji stopnji, stopnji uporabe, 

aplikacije omogočajo razvijanje naučenih postopkov in metod, uporabe pojmov v novih 

okoliščinah. Aplikacije, uvrščene v stopnjo analiziranja, omogočajo razvoj zmožnosti 

razlikovanja med pomembnim in nepomembnim, medtem ko tiste, ki so uvrščene v 

stopnjo vrednotenja, pri učencih spodbujajo razvijanje zmožnosti za presojanje 

zanesljivosti, kakovosti, pravilnosti in učinkovitosti gradiva ter pri sprejemanju 

odločitev glede na dobljene podatke. Na zadnji stopnji, stopnji ustvarjanja, aplikacije 

učencem omogočajo ustvarjanje novih zamisli, načrtovanje in izdelovanje (Teach 

Thought, 2018). 

 

Pri vključevanju IKT v poučevanje moramo biti torej pozorni in preučiti vse dejavnike, 

ki lahko vplivajo tako na izvedbo kot na spodbujanje znanja in zmožnosti učencev. 

Model, ki nas pri tem usmerja, je med drugim tudi že omenjen SAMR model, kateremu 

se bomo bolj podrobno posvetili v naslednjem podpoglavju.  

 

2.2 SAMR MODEL 
 

SAMR model je, kot je že omenjeno, eden glavnih modelov, ki nas vodi pri uporabi 

IKT v poučevanju. Model spodbuja učitelje, da poučevanje preko tehnologije usmerijo 

v napredovanje iz nižje do višjih stopenj (Hamilton, Rosenberg in Akcaoglu, 2016). 

Model sestavljajo štiri stopnje, in sicer: a) zamenjava (ang. Substitution), b) obogatitev 

(ang. Augmentation), c) sprememba (ang. Modification) in d) nov pristop (ang. 

Redefinition).  

 

V nadaljevanju so stopnje od a) do d) opisane podrobneje. 

a) Na stopnji zamenjave IKT nadomesti zvezke in svinčnike brez posebne 

spremembe v primerjavi s klasičnim učenjem. Namesto da učitelj učencem v 

razred prinese kopije teksta, tega preberejo npr. na tablicah (Hamilton idr., 

2016).  
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b) Na stopnji obogatitve je tehnologija v razredu v pomoč, da presežemo, kar bi 

lahko dosegli brez IKT. Dejavnost sicer ostane enaka, IKT pa nam omogoči, da 

jo izvedemo na drugačen način. Namesto da bi učenci rešili kviz na papir, ga 

rešijo preko aplikacije, kar nam hkrati omogoča tudi hitrejšo povratno 

informacijo (Romel, Kidder in Wood, 2014).  

 

Opisani stopnji (zamenjava in obogatitev) poskrbita za spremembo pri učenju in 

poučevanju, ko pa uporabimo IKT na stopnji spremembe in novega pristopa, pa proces 

učenja in poučevanja povsem preoblikujemo (Jude, Kajura in Birevu, 2014).  

 

c) Prehod na stopnjo spremembe je prvi korak čez mejo tradicionalnega učenja. 

Na tej stopnji vpeljava tehnologije zahteva pomembno preoblikovanje naloge 

(Hamilton idr., 2016). Te stopnje na tradicionalen način, brez IKT ne moremo 

doseči, saj je pouk zasnovan tako, da učenci npr. na računalnik napišejo esej, se 

posnamejo pri branju, dodajo različne zvočne efekte (Romel idr., 2014).  

 

d) Zadnja stopnja novega pristopa je dosežena, ko je IKT uporabljen za dosego 

popolnoma nove naloge, ki je prej ne bi mogli izvesti. Učitelj za dosego te 

stopnje od učencev npr. zahteva, da postavljeno nalogo opravijo tako, da 

posnamejo video in ga nato smiselno uredijo, mu dodajo efekte in napise 

(Hamilton idr., 2016). 

 

Romrell, Kidder in Wood (2014) ugotovijo, da tehnologija predstavlja pozitivno 

alternativo drugim metodam učenja. 

 

Poznavanje in razumevanje, kaj je tehnologija (ne le IKT), kje jo lahko uporabljamo, na 

kakšen način jo uporabljamo, je pravzaprav v domeni tehnološke pismenosti. Kaj je 

tehnološka pismenost, pa si oglejmo v naslednjem poglavju.    
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3 TEHNOLOŠKA PISMENOST IN 

KRITIČNO MIŠLJENJE PRI TEHNIKI IN 

TEHNOLOGIJI 
 

Tehnološka pismenost (TP) je v najosnovnejšem smislu splošno razumevanje 

tehnologije. Tehnološko pismena oseba razume, kaj tehnologija je, kako je ustvarjena, 

kako vpliva na družbo in kako družba vpliva nanjo (ITEEA, 2007). Razumevanje in 

zavedanje vpliva tehnologije in njene uporabe je pomembno zaradi vse hitrejšega 

razvoja na tem področju. Tehnologija vpliva na način življenja, saj nam je z njeno 

uporabo olajšano opravljanje vsakodnevnih opravil (Pajk, 2018). Iz osebnega vidika je 

korist razumevanja tehnologije v tem, da znamo v določeni situaciji izbrati ustrezen 

izdelek in tega pravilno uporabiti. Prav to poznavanje pa nam pomaga pri odpravljanju 

težav, s katerimi se vsakodnevno srečujemo (ITEEA, 2007).   

 

TP nam zagotovi orodja, s katerimi se lahko inteligentno in premišljeno znajdemo v 

današnjem svetu. Vrsta in stopnja TP pa se spreminja glede na starost, potrebe, 

izobrazbo, interese in stališča (Garmire in Pearson, 2006). Zaradi vedno večje 

odvisnosti trga od sodobnih razvijajočih tehnologij, mora posameznik za uspešno 

konkuriranje dosegati vedno višje stopnje TP (Avsec, 2012). Pomembno je, da TP 

razvijamo pri otrocih že v zgodnjih letih in tekom vseh let šolanja, saj učenci na vsaki 

stopnji šolanja z razumevanjem osnovnih tehnoloških konceptov predhodna znanja 

nadgrajujejo. Razvijanje TP pa ni pomembno le pri učencih, ki se bodo usmerili v 

tehnološke poklice, temveč tudi pri ostalih, saj je zaradi močnega razvoja tehnologije 

zmožnost rokovanja z njo prednost (ITEEA, 2007).   

 

Tehnološko pismenost določajo tri dimenzije, in sicer: znanje, zmožnosti ter kritično 

razmišljanje in sposobnost odločanja (KRO). Podrobneje so opisane v naslednjem 

podpoglavju. 

 

3.1 DIMENZIJE TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
 

Garmire in Pearson (2006) ter drugi viri TP pripisujejo tri kompleksne dimenzije: a) 

znanje, b) zmožnosti in c) kritično razmišljanje in spodobnost odločanja. Te tri 

dimenzije so medsebojno povezane, odvisne in neločljive ter ustvarjajo dodatne 
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sinergije. Da je posamezniku omogočeno doseganje višjih ravni zmožnosti, mora biti 

podprt z znanjem, prav tako brez razumevanja značilnosti tehnologije ne more 

sprejemati premišljenih odločitev (Garmire in Pearson, 2006; Pajk, 2017).  

 

Slika 3.1: Ponazoritev dimenzij TP z medsebojno povezanimi krožnimi kolobarji 

(Garmire in Pearson, 2006; Pajk, 2018) 

 

Dimenzije TP, njihovo odvisnost in neločljivost lahko ponazorimo z medsebojno 

povezanimi krožnimi kolobarji, kot so prikazani na sliki 3.1. Dimenzije TP pa lahko kot 

samostojne enote predstavimo z grafom kot na sliki. Graf sestavljajo tri osi, ki 

prikazujejo spreminjajoče ravni doseganja TP, ki pa je pri vsakem posamezniku zaradi 

različnih interesov, stališč, starosti in drugih dejavnikov različno (Pajk, 2018). 

 

 

Slika 3.2: Prikaz dimenzij TP v grafu (Garmire in Pearson, 2006; Pajk, 2018) 
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V nadaljevanju so dimenzije od a) do c) opisane podrobneje.  

 

a) Znanje. Pomeni rezultat pridobivanja in pomnjenja informacij preko učenja. 

Sem spadajo razumevanje pojmov, dejstev, načel in konceptov, povezanih s 

področjem dela, ter pojmovno razumevanje, te posameznik pridobi skozi učenje. 

Z učenjem si to znanje v spomin vtisnemo kot celoto podatkov (Avsec 2012; 

Keše, 2016; Pajk, 2018). 

 

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

Garmire in Pearson, 2006; Pajk, 2018): 

- prepoznava razširjenost, razvijanje in prodornost tehnologije v 

vsakdanjem življenju; 

- je seznanjen z zgodovino tehnologijo in njenim vplivom na življenje ter 

na razvoj človeka; 

- razume osnovne tehnološke koncepte in izraze, kot so npr.: sistemi, 

omejitve in kompromisi; 

- pozna vrste in omejitve procesov tehnološkega konstruiranja; 

- pozna in upošteva tveganja, ki jih povzroča uporaba tehnologije; 

- upošteva, da je potrebno pri uporabi tehnologije vključevati kompromise 

in ravnovesje med stroški in koristmi; 

- ve, da tehnologija odraža vrednote in kulturo družbe. 

 

b) Zmožnosti. So sposobnosti, pridobljene z usposabljanjem ter uporabo 

implicitnega spomina za uporabo znanja pri izvedbi nalog ter reševanju 

problemov. Zmožnosti delimo na kognitivne ali logične. Med kognitivne 

zmožnosti uvrščamo uporabo logičnega mišljenja, intuitivnega ter ustvarjalnega 

mišljenja, praktične zmožnosti pa so npr. ročne spretnosti, uporaba orodij, 

materialov, metod in instrumentov (Avsec, 2012). Ključno pri tej dimenziji je, 

da posameznik izvede (vsaj) preprost postopek načrtovanja (konstruiranja) z 

namenom rešitve problema, pomembnega za življenje. V kolikšni meri so 

zmožnosti razvite, določa to, kako posameznik izkoristi tehnologijo v svojem 

zasebnem življenju in kako učinkovita je ta oseba na delovnem mestu (Garmire 

in Pearson, 2006).  
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Zmožnosti tehnološko pismene osebe se odražajo v tem, da (Avsec, 2012; 

Garmire in Pearson, 2006; Pajk, 2018): 

- ima vrsto praktičnih spretnosti, znanje s katerim upravlja različne 

naprave, pripomočke in stroje doma ali na delovnem mestu; 

- je zmožen prepoznati in popraviti preproste mehanske in tehnološke 

probleme doma ali na delovnem mestu; 

- uporablja osnovne matematične koncepte, ki so povezani z verjetnostjo, 

izračuni in ocenjevanjem, ki so mu v pomoč pri pripravi poučene sodbe o 

tehnoloških tveganjih in koristih; 

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

tehnično razmišljanje; 

- raziskuje, išče in pridobi informacije o tehnoloških vprašanjih iz različnih 

virov.  

 

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

Posameznik z razvitimi sposobnostmi na področju KRO bo ob soočenju z 

vprašanjem pretehtal koristi in tveganja pri reševanju problema. Zmožna je 

uporabiti znanje, spretnosti, osebne, socialne in metodološke zmožnosti na 

osebni ravni ali na delovnem mestu. KRO se nanaša na to, kako oseba pristopi k 

tehnološkim problemom in vprašanjem. Na ravni posameznika se odraža kot 

boljša odločitev v določenih situacijah, na ravni družbe pa se odraža pri 

odločitvah o globalnih vprašanjih, ki vplivajo na okolje. TP je med drugim tudi 

zagotovilo, da posameznik svoja mnenja in odločitve dobro utemelji, pri tem pa 

izhaja iz močne baze znanja (Avsec, 2012; Garmire in Pearson, 2006; Pajk, 

2018).  

 

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

Garmire in Pearson, 2006): 

- zastavlja ustrezna vprašanja sebi in drugim o koristih in tveganjih 

tehnologij, 

- sistematično pretehta informacije o koristih, tveganjih, stroških in 

kompromisih tehnologije, ki so mu na voljo, in 

- če je potrebno, sodeluje pri odločitvah o razvoju in uporabi tehnologije. 
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Ker je namen naše naloge raziskati vpliv uporabe IKT na TP s poudarkom na kritičnem 

mišljenju, se slednjemu v nadaljevanju podrobneje posvetimo.  

 

3.2 KRITIČNO MIŠLJENJE KOT ENA IZMED DIMENZIJ TP 
 

 V različnih virih lahko najdemo ogromno definicij kritičnega mišljenja. Halpernova 

(1996) kritično mišljenje opiše kot uporabo kognitivnih sposobnosti ali strategij, ki 

večajo možnost za ugoden izid. Je mišljenje, ki je namensko, utemeljeno in usmerjeno k 

cilju, je 'zvrst' mišljenja, ki jo uporabimo pri reševanju problemov, pri oblikovanju 

sklepov in pri sprejemanju odločitev. Kritičen mislec uporablja premišljene veščine, ki 

so učinkovite za določeno vrsto naloge, uporablja dokaze in razloge ter si prizadeva 

preseči pristranskosti (Halpern, 2014). 

 

Stobaughova (2013) zapiše definicijo kritičnega mišljenja avtorja Chaffee (1988), ki 

pravi, da je kritično mišljenje naše aktivno, namensko in organizirano prizadevanje, da 

bi razumeli smisel sveta s skrbnim premišljevanjem o svojem razmišljanju in 

razmišljanju drugih, z namenom razjasnjenja in izboljšanja našega razumevanja. 

Poudari, da je kritično mišljenje analitično in namerno, vključuje tudi izvirno mišljenje. 

Je globoka predelava znanja, s katero ugotavljamo povezave med posameznimi področji 

in iščemo kreativne rešitve za reševanje problema (Stobaugh, 2013). 

 

Hunter (2014) v svojem delu zapiše definicijo kritičnega mišljenja enega 

najpomembnejših raziskovalcev na tem področju, Roberta Ennisa, ki kritično mišljenje 

opiše kot razumno, refleksivno mišljenje, ki je usmerjeno v odločanje čemu verjeti in kaj 

storiti. Na to definicijo pogleda iz več zornih kotov na vsak posamezen del. Del 

odločanje čemu verjeti je stvar odločitve ob dejstvih, npr. ali je zunaj dež ali sonce, ali 

je bil ogledan film vreden denarja, ali je restavracija postala boljša z leti, ali lahko 

zaupamo vsemu, kar nam pove učitelj itd. Če gre za odločanje o dejanski zadevi, kot je 

primer z vremenom (na katero nimamo vpliva), se zavzemamo za dejstva. Pri odločanju 

o neki ocenjevalni zadevi, kot je primer s filmom, gre za zavzemanje stališč, kaj je 

dobro ali boljše. V vseh primerih je kritično mišljenje uporabljeno kot pomoč pri 

sprejemanju odločitev o tem, kaj verjeti, kar lahko uvrstimo v teoretično sklepanje 

(Hunter, 2014).   
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Če se osredotočimo na del odločanje kaj storiti, se postavimo na mesto, ko razmišljamo 

o tem, čemu v življenju dati večjo težo, kaj bomo bolj cenili. Ko se na primer odločamo, 

ali se gremo ukvarjat s športom ali še naprej beremo knjigo, pretehtamo, kaj nam je v 

življenju bolj pomembno, kakšna oseba želimo biti, kakšno življenje si želimo imeti. 

Odločili smo se npr. za šport, saj je forma pomembna za dobro življenje. Odločitve, kaj 

v življenju postaviti na prvo mesto, so najtežje odločitve. Pri teh odločitvah nam 

pomaga kritično mišljenje. Ko pa si enkrat izberemo cilje, se moramo neprestano 

odločati o sredstvih za dosego teh ciljev. Tudi tukaj v ospredje stopi kritično mišljenje. 

Ko se odločamo kaj storiti, se pravzaprav odločamo, kaj storiti in kako to storiti, kar 

uvrščamo v praktično sklepanje (Hunter, 2014).  

 

To dvoje med sabo poveže del definicije, ki pravi, da je kritično mišljenje razumno. To 

pomeni, da moramo imeti za vsako odločitev dober razlog. Del, ki pravi, da je kritično 

mišljenje refleksivno, pa pomeni, da vključuje razmišljanje o problemu na več različnih 

ravneh in zahteva pogled na problem iz več različnih zornih kotov (Hunter, 2014). 

 

'Kritičen' del kritičnega mišljenja označuje komponento evalvacije oz. vrednotenja, ki je 

konstruktiven odraz pozitivnih in negativnih lastnosti. Ko uporabljamo kritično 

mišljenje oziroma ko kritično razmišljamo, pravzaprav evalviramo rezultate naših 

miselnih procesov. Razmišljamo o tem, kako dobra je bila naša odločitev, kako je bila 

težava rešena, sklepamo o zaključku, do katerega smo prišli (Halpern, 2014). Kritični 

misleci se poslužujejo uporabe refleksivnega odločanja in premišljenega reševanja 

problemov. Analizirajo situacijo, evalvirajo argumente in oblikujejo ustrezne sklepe. 

Kritičen mislec stremi k iskanju resnice, četudi resnica nasprotuje dolgotrajnim 

prepričanjem, je radoveden, predan razumevanju in ima željo po pridobivanju 

zanesljivih informacij in dokazov (Stobaugh, 2013). 

 

Posamezniki s slabo razvitimi veščinami kritičnega mišljenja imajo slabše razumevanje 

problemov, iz obsežnejših nalog ne znajo izločiti nepomembnih dejstev, ne vztrajajo pri 

reševanju problemov, temveč oblikujejo nejasno rešitev, ki lahko ne ustreza konkretni 

situaciji (Stobauhg, 2013). Način razmišljanja, ki spremlja neke rutinske navade 

(umivanje zob, pot v šolo ali službo ipd.), ki je prav tako usmerjeno k nekemu cilju, ne 

smemo prištevati h kritičnemu mišljenju. To je primer neusmerjenega ali avtomatskega 

razmišljanja (Halpern, 2014). 
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Kritično razmišljanje nam, kljub temu da je prihodnost vedno neznana in nikoli nimamo 

zagotovila o tem, kaj se bo zgodilo, omogoča večjo verjetnost zaželenega izida, če pred 

neko odločitvijo kritično premislimo vse dejavnike (Halpern, 2014). 

 

Partnerstvo za znanje 21. stoletja (2011, v Stobaugh, 2013) opredeli štiri področja 

veščin kritičnega mišljenja:  

a) učinkovito sklepanje: uporaba različnih vrst sklepanja glede na situacijo 

(induktivno, deduktivno itd.); 

b) uporaba sistemskega razmišljanja: analiziranje, kako deli celote medsebojno 

vplivajo na delovanje zapletenih sistemov; 

c) presojanje in sprejemanje odločitev: 

- učinkovito analiziranje in ocenjevanje dokazov, argumentov, trditev in 

prepričanj, 

- analiziranje in vrednotenje glavnih alternativnih stališč, 

- sintetiziranje in vzpostavljanje povezave med zbranimi informacijami in 

argumenti, 

- interpretiranje informacij in ustvarjanje zaključkov na podlagi analize, 

- kritično razmišljanje o učnih izkušnjah in učnem procesu; 

d) reševanje problemov 

- reševanje različnih vrst neznanih težav na konvencionalen in inovativen 

način, 

- prepoznavanje in postavljanje pomembnih vprašanj, ki pojasnjujejo 

različna stališča in vodijo do boljših rešitev.  

 

Ti miselni procesi od učencev zahtevajo, da ob srečanju s težavami pregledajo več virov 

in izluščijo pomembne informacije, ki jim bodo pomagale pri reševanju problema 

(Stobaugh, 2013).  

 

Med drugim se kritičnega mišljenja dotakne tudi avtorica Rupnik V. (2010 a), ki je 

predstavila osem veščin kritičnega mišljenja. Te so: spraševanje in odkrivanje, 

presojanje in vrednotenje, jasna in natančna raba jezika, sklepanje in interpretiranje, 

argumentiranje, reševanje problemov in odločanje ter refleksija in samoregulacija. 

Učitelj učencem z omogočanjem učnih priložnosti spodbuja razvoj kritičnega mišljenja. 
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Za razvoj na področju prve veščine je pomembno, da učencem omogočimo postavljanje 

vprašanj v različnih fazah učnega procesa, spodbujamo presojo kakovosti lastnih in 

tujih vprašanj, pri tem odkrivajo in raziskujejo. Na področju razvoja veščine natančne in 

jasne rabe jezika je pomembno, da učitelj učence spodbuja k opredeljevanju pojmov ter 

k preverjanju razumevanja slišanega in prebranega. Učence spodbujamo k 

samostojnemu opredeljevanju kriterijev, presojanju jasnosti le-teh ter na podlagi teh 

presojajo ideje, pojave, dogodke in situacije. Slednje je pomembno pri razvoju veščine 

analiziranja in vrednotenja, medtem ko je na področju veščine sklepanja in 

interpretiranja pomembno, da učence navajamo na razlikovanje dejstev od interpretacije 

in na samostojno interpretiranje pojavov, iskanje možnih interpretacij, razlag ter 

zavzemanje različnih perspektiv ob opisu dogodkov in pojavov. Za razvoj veščine 

argumentiranja učencem omogočamo, da oblikujejo, analizirajo in vrednotijo svoje 

argumente in argumente drugih. Učencem za razvoj veščine reševanja problemov in 

odločanja predstavimo in omogočimo uporabo različnih strategij za reševanje odprtih 

problemov, pri tem uporabljajo raznovrstne tehnike odločanja in sprejemanja odločitev. 

Na področju razvoja zadnje veščine, refleksije in samoregulacije pa je pomembno, da 

učencem omogočimo razmišljanje o lastnem razmišljanju, da jih spodbujamo k 

analiziranju lastnega razmišljanja z vidika vsebine in procesa ter k presojanju kakovosti 

lastnega razmišljanja, k postavljanju ciljev in načinov doseganja teh ciljev ter glede na 

to prilagajanju postavljenih ciljev (Rupnik V., 2010 a, 2010 b).  

 

Avtorica tudi poudari, da je samoregulacija ena izmed osrednjih veščin kritičnega 

misleca. Samoregulacijo različni avtorji opredelijo kot učenčevo prizadevanje k 

izboljšanju lastnih rezultatov, učenci so usmerjeni k dajanju povratne informacije med 

učenjem, k spremljanju odzivov na lastna opažanja. Kaže pa se v spremembi načina 

pristopa k dejavnostim, pa tudi kot sprememba v vedenju. Na področju mišljenja naj bi 

bila sposobnost misleca nadzorovanje in spreminjanje lastnega mišljenja. Uporablja 

različne strategije in procese, s katerimi dosega boljše rezultate na področju mišljenja. 

Za razvoj na področju samoregulacije/metakognicije se lahko uporablja več strategij; 

igra vlog, simulacije, pisanje dnevnika, parafraziranje itd. Med najpomembnejše 

avtorica uvršča eksplicitnost v poučevanju kritičnega mišljenja. Slednjo se lahko doseže 

s tem da a) učenci sami raziščejo, kaj pomenijo pojmi kritično mišljenje, metakognicija, 

samoregulacija, b) učencem damo možnost, da osmislijo učenje kritičnega mišljenja v 

kontekstu konkretne znanosti in v življenju na sploh, c) učence spodbudimo, da si 
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oblikujejo jasne in preproste cilje, h katerim stremijo z namenom izboljšanja njihovega 

mišljenja, d) učencem omogočimo, da razumejo vlogo in pomen prepričanj, 

predpostavk, stališč, vrednot itd. na zaznavanje, doživljanje in ravnanje, in e) učencem 

omogočimo, da udejanjijo svoje načrtovanje, ga vrednotijo in reflektirajo svoje 

mišljenje skozi ključne koncepte, modele in principe s področja kritičnega mišljenja 

(Rupnik V., 2010 a). 

 

Prav tako kot Rupnik V., tudi Halpern (2014) zapiše osem veščin kritičnega mišljenja, 

in sicer: veščine pomnjenja, razumevanja, določanja veljavnosti sklepov, analize 

argumentov, razumevanja in uporabe verjetnosti, veščine odločanja, načrtovanja in 

reševanja problemov ter veščine ustvarjalnega mišljenja.  

 

3.3 STANDARDI TEHNOLOŠKE PISMENOSTI (STP) 
 

ITEA (International Technology and Engineering Educators Association) je z ogromno 

pedagoškimi delavci (učitelji, vzgojitelji) in strokovnjaki tehničnih in inženirskih 

področij izdala standarde tehnološke pismenosti (STP) (2000/2002/2007). Na področju 

tehnološkega izobraževanja velja izdaja STP za velik dosežek. Uporaba STP je na 

področju izobraževanja široka. Uporabljajo jih lahko učitelji, načrtovalci učnih načrtov, 

šolski administratorji, starši ipd. Usmerjajo nas pri tem, katero teoretično in praktično 

znanje morajo učenci v določenem starostnem obdobju osvojiti, da razvijajo in dosegajo 

višje stopnje tehnološke pismenosti, med drugim tudi spodbujajo medpredmetno 

povezovanje. Razlaga STP in cilji, h katerim strmimo, če želimo doseči tehnološko 

pismenost, so zapisani zelo nazorno s podrobnimi pojasnili (Avsec, 2012; ITEEA, 2007; 

Pajk, 2017, 2018). 

 

Standardi tehnološke pismenosti se razlikujejo od kurikuluma, saj slednji podaja načine, 

značilnosti in podrobnosti, kako naj bo snov učencem predstavljena, STP pa opisujejo, 

katere vsebine naj bi bile podane (ITEA, 2007).  Slovenski učni načrt ne temelji v celoti 

na STP, določa le, kako učencem podamo vsebino, način organizacije pouka, 

priporočene metode in oblike ipd. (Pajk, 2018). 

 

Posamezni STP so razporejeni v pet glavnih kategorij (Avsec, 2012; ITEEA, 2007): 
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1. narava tehnike in tehnologije, 

2. tehnika/tehnologija in družba, 

3. oblikovanje, konstruiranje in projektiranje, 

4. zmožnosti za ustvarjanje tehnološke družbe in 

5. svet oblikovanja, konstruiranja in projektiranja. 

 

Teh pet kategorij standardov je razporejenih v štiri ravni zahtevnosti (preglednica 3.1), 

ravni se med seboj nadgrajujejo, torej se STP in merila primerjalnega preverjanja (MPP) 

za TP razširjajo in nadgrajujejo (Avsec, 2012; ITEEA, 2017; Keše, 2016).  

 

Preglednica 3.1: Ravni zahtevnosti ITEA STP glede na starost in razred šolanja v 

Sloveniji (Avsec, 2012; ITEEA, 2007; Keše, 2016) 

 

Razred Razred v Sloveniji Starost (v letih) 

K 2 2.-3. OŠ 7-9 

K 3-5 4.-6. OŠ 9-12 

K 6-8 7.-9. OŠ 12-15 

K 9-12 1.-4. SŠ 15-19 

 

V prvo kategorijo, narava tehnike in tehnologije, so zajeti naslednji STP (Avsec, 2012; 

ITEEA, 2007):  

- karakteristike in obseg TIT, 

- ključni koncepti TIT in 

- razmerja med posameznimi tehnologijami in povezava z drugimi vedami 

oziroma področji učenja. 

 

Kategorija tehnika/tehnologija in družba vključuje naslednje STP (Avsec, 2012; ITEEA, 

2007): 

- kulturni, družbeni, ekonomski in politični vplivi/učinki TIT, 

- vpliv TIT na okolje, 

- vloga družbe pri razvoju in rabi tehnologij ter 

- vpliv tehnologije na zgodovino. 
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V kategoriji oblikovanje, konstruiranje in projektiranje so vključeni standardi (Avsec, 

2012; ITEEA, 2007): 

- atributi oblikovanja/projektiranja, 

- inženirsko oblikovanje/projektiranje ter 

- vloga diagnosticiranja in opravljanja tehničnih težav, raziskav in razvoja, 

invencij in inovacij ter eksperimentiranja pri reševanju problemov. 

 

Standardi četrte kategorije, zmožnosti za ustvarjanje tehnološke družbe, so (Avsec, 

2012; ITEEA, 2007):  

- izvedba procesa oblikovanja in projektiranja, 

- uporaba in vzdrževanje tehnoloških produktov in sistemov ter 

- ocena vpliva produktov in sistemov. 

 

Zadnja kategorija, svet oblikovanja, konstruiranja in projektiranja, pa zajema naslednje 

standarde (Avsec, 2012; ITEEA, 2007):  

- medicinske tehnike in tehnologije, 

- kmetijstvo in povezane biotehnologije, 

- energija, pridobivanje električne energije in okoljske tehnologije, 

- IKT, 

- transport, 

- proizvodne tehnologije in 

- gradbene tehnologije. 

 

Standardi prve kategorije (narava tehnike in tehnologije) poudarjajo, da učenci vedo, kaj 

je tehnologija, spoznajo njene koncepte in povezavo med tehnologijo in drugimi 

področji študija. Standardi druge kategorije (tehnika/tehnologija in družba) zajemajo 

učenčevo spoznavanje uporabe tehnologije v širšem kontekstu, njene vplive na človeško 

družbo in okolje ter vplive družbe na tehnologijo skozi zgodovino. V tretji kategoriji 

(oblikovanje, konstruiranje in projektiranje) se standardi osredotočijo na kognitivno 

razumevanje koncepta oblikovanja, konstruiranja in projektiranja, preko tega se učenci 

srečajo še s procesi pretvorbe ideje v končni izdelek ter s pristopi k reševanju 

problemov v tehnologiji. V četrti kategoriji (zmožnost za ustvarjanje tehnološke družbe) 

se standardi ukvarjajo z razvojem, delovanjem, vzdrževanjem ter upravljanjem 

tehnoloških izdelkov in sistemov. Standardi zadnje kategorije (svet oblikovanja, 



 31 

konstruiranja in projektiranja) pa zajemajo izbiro, uporabo in razumevanje različnih vrst 

tehnologij (Avsec, 2012; ITEA, 2007; Keše, 2016; Pajk, 2018). 

 

3.4  PREGLED STANJA TEHNOLOŠKE PISMENOSTI V 

SLOVENSKIH OŠ 
 

V tem poglavju bomo naredili pregled, kakšna je TP učencev in učiteljev TIT v 

slovenskih OŠ. Meritve TP so bile opravljene z učenci 3. razreda OŠ leta 2013 (Krhin), 

leta 2016 je Keše meril TP učencev 5. in 6. razreda OŠ, pri učencih 9. razreda OŠ je TP 

leta 2012 meril Avsec. Leta 2017 pa je Pajk opravila meritev TP še pri učiteljih TIT 

(Bizjak, 2018).  

 

Meritve TP z učenci 3. razreda OŠ podajo rezultate, da je TP precej nizka. Na področju 

znanja so učenci dosegli 32,9 %, na področju zmožnosti 23,4 %, na področju KRO pa 

kar 40,3 %. Presenetljiv podatek je, da so učenci na dimenziji KRO dosegali višje 

rezultate kot na ostalih dveh dimenzijah. Rezultat pri dimenziji zmožnosti, ki je najnižji, 

pa nam pove, da je reševanje problemov in izvedba naloge najšibkejše področje pri 

učencih 3. razreda (Krhin, 2012; Bizjak, 2018). 

 

O razmeroma nizki TP učencev poroča tudi Keše (2016), ki meri TP v 5. in 6. razredu 

OŠ. Na področju znanja so učenci uspešni v 57,8 %, na področju zmožnosti dosegajo 

32,9 %, najmanj, 18,5 %, pa so učenci dosegli na dimenziji KRO. Ugotavlja, da TP po 

dimenzijah z višjimi kognitivnimi stopnjami pada, in zaključi, da so učenci premalo 

vključeni v raziskovanje in reševanje tehnoloških problemov iz vsakdanjih situacij. 

Razlika v TP se pokaže tudi med razredoma, učenci 5. razreda so dosegali za nekaj 

odstotkov slabše rezultate kot učenci 6. razreda (Keše, 2016; Bizjak, 2018). 

 

Avsec (2012), ki meri TP pri učencih 9. razreda OŠ, prav tako ugotavlja, da je stopnja 

TP teh učencev nizka. Na področju tehnološkega znanja so bili učenci uspešni v 48,7 %, 

na področju zmožnosti 28,9 %, na področju KRO pa 28,1 %. Poudari, da so rezultati na 

dimenzijah zmožnosti in KRO kritični, saj sta slednji ključni za tehniško izobraževanje.  

 

Na TP učencev pa vsekakor vpliva tudi TP učiteljev. To je merila Pajk (2017) in 

izmerila uspešnost učiteljev na področju znanja v 85,45 %, na področju zmožnosti 55,00 
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%, ter na področju KRO 56,67 %. Avtorica ne opazi vpliva spola, delovne dobe, opazi 

pa vpliv samoizobraževanja, lastne motivacije ipd.  

 

Glede na to, da se TP v slovenskem šolstvu razvija pri predmetih tehničnega 

izobraževanja, ki učence pripravlja, da stremijo k uspehu v svetu sodobnih tehnologij, je 

dobro poudariti, da učni načrt za TIT ni v zadostni meri pokrit s STP, prav tako 

nezadovoljivo razvija kompetence, kot sta ekonomska in podjetniška, ne obravnava 

vsebinskih področij, kot na primer zdravstvena tehnologija, biotehnologija, transportna 

in proizvodna tehnologija (Avsec, 2012; Pajk, 2017). 

 

Iz rezultatov omenjenih raziskav lahko vidimo, da so kritične izmerjene vrednosti 

predvsem na komponenti KRO. Razvoj TP s poudarkom na dimenziji KRO pa je 

motivacija tudi za naše delo. Eden izmed načinov razvijanja TP, ki ga bomo vključili v 

izvedbe pouka s pomočjo IKT, je tudi uporaba tehničnih zgodb, ki so opisane v 

naslednjem poglavju. 

 

 

 

3.5 UPORABA TEHNIČNIH ZGODB PREKO IKT PRI SPODBUJANJU 

KRO 
 

IKT se šteje za ključno izobraževalno orodje, zato si vedno bolj prizadevamo, da jih 

uporabimo kot pripomoček pri gradnji znanja učencev (Yang in Wu, 2011). Zaradi 

omogočanja raznolikih dejavnosti v avtentičnih situacijah je IKT orodje, ki nam 

omogoča razvijanje kritičnega mišljenja (Rupnik V., 2010a). Eden možnih načinov 

uporabe IKT z namenom spodbujanja veščin kritičnega mišljenja so tehnične zgodbe. 

To so zgodbe s tehnično vsebino, ki jih učenci dopolnjujejo. Možnih izvedb je več, 

poznamo zgodbo s podanim začetkom, zgodbo s podanim koncem, zgodbo s podanimi 

štirimi ključnimi dejavniki, zgodbo s podanim naslovom ter sestavljanje celote iz slik 

konkretnih ali abstraktnih predmetov.  

 

Pri zgodbi s podanim začetkom učenci glede na prvi del zgodbe ustvarijo nadaljevanje 

in zaključek. Pri tem morajo razumeti in osmišljati pojme, razmišljati o različnih 

možnih interpretacijah dogodkov, argumentirati, uporabljati različne strategije reševanja 

problemov, iskati odgovore na vprašanja, razumeti prebrano, zavzemati različne 
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perspektive pogleda na situacijo. Enak način je pri zgodbi s podanim koncem, kjer 

učenci ustvarijo začetek zgodbe, iščejo razloge za določeno situacijo. Pri zgodbi, kjer so 

podani štirje ključni dejavniki, mora učenec med temi najti povezavo in sestaviti 

zgodbo. Primorani so k razumevanju pojmov, presojanju situacij in osmišljanju. Ob 

sestavljanju zgodbe morajo pojme najprej opredeliti, si zadati smiselne kriterije in 

raziskati različne možnosti interpretiranja pojavov. Podobno je pri zgodbi s podanim 

naslovom; učenci morajo v tem primeru glede na naslov napisati smiselno celoto. Prav 

tako si morajo pri pisanju take zgodbe osmisliti pojme v povezavi z določeno tematiko, 

jih smiselno povezati v celoto, argumentirati in interpretirati. Pri zadnjih dveh 

možnostih (sestavljanje celote) pa iz slik predmetov ali abstraktnih likov sestavijo 

celoto, s tem pravzaprav izvajajo sintezo. Ker sta veščini razmišljanja višjega reda in 

kritično razmišljanje med seboj pogosto povezani z ustvarjalnim razmišljanjem in 

ustvarjalnostjo, bi lahko ustvarjanje zaključkov, uvodov, celih zgodb ali celote 

opredelili tudi kot ustvarjanje (Rupnik V., 2010 a, 2010 b, 2010 c; Brown, 2017; Bizjak, 

2018).  

 

Zgodbe so lahko pripovedovane na tradicionalen način s svinčnikom na papir. Vsekakor 

pa zgodbe, pripovedovane preko IKT, presegajo zmožnosti tradicionalnega 

pripovedovanja. Poleg uporabe različnih veščin razmišljanja se je treba pri 

pripovedovanju zgodb preko IKT ukvarjati še s paleto tehničnih orodij. Takim zgodbam 

lahko dodajamo grafike, zvočne efekte ipd. Na tak način pritegnemo pozornost tako 

ustvarjalcev kot tudi poslušalcev (Yang in Wu, 2011; Bizjak, 2018).  

 

Eden izmed glavnih namenov ustvarjanja zgodb z uporabo IKT je razvijanje veščin 

kritičnega mišljenja. Pet merljivih dimenzij, ki odražajo kritično mišljenje, sta nakazala 

avtorja Yang in Wu (2011), in sicer: postavljanje predpostavk, indukcija, dedukcija, 

razlaga in vrednotenje argumentov. V procesu pripovedovanja in poslušanja zgodb se 

morajo pripovedovalci in poslušalci posluževati prej naštetih elementov KRO, 

pripovedovalci morajo prepričati svoje občinstvo, oboji, tako pripovedovalci kot 

poslušalci, pa morajo zagovarjati svoje argumente, kar so pravzaprav elementi 

kritičnega mišljenja (Yang in Wu, 2011; Bizjak, 2018).  

 

Ob uporabi zgodb pri pouku pravzaprav povezujemo dva predmeta, npr. tehniko in 

umetnost, kar med drugim vpliva na izboljšanje sposobnosti razmišljanja višjega reda, 
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posebej integrirano mišljenje. Kritično mišljenje, miselne veščine višjega reda, 

povezane z ustvarjalnostjo in ustvarjalnim mišljenjem, se še posebej razvijajo ob 

sodelovalnem učenju (Brown, 2017).  

 

 



 35 

3 RAZISKAVA UČINKOV Z IKT PODPRTEGA 

POUKA TIT 
 

V magistrskem delu sta bila uporabljena naslednja raziskovalna metoda in pristop:  

- raziskovalna metoda: deskriptivna in kavzalno kvazieksperimentalna metoda;  

- raziskovalni pristop: kvantitativna raziskava.  

 

4.1 VZOREC 
 

Raziskava temelji na namenskem vzorcu. Pred- in postteste so reševali učenci treh 

oddelkov 6. razreda osnovne šole na območju severne Primorske v mesecu aprilu, maju 

in juniju v šolskem letu 2018/2019. Skupno število učencev, vključenih v raziskavo, je 

50, od tega 22 deklic, kar predstavlja 44 % vzorca, in 28 fantov, to je 56 % vzorca. 

Učencev v eksperimentalni skupini je 26, v kontrolni pa 24. Učenci so v povprečju stari 

od 11 do 12 let. 

 

4.2 ZASNOVA UČNIH PRIPRAV 
 

V empiričnem delu smo zasnovali učne priprave na temo lesnih gradiv z vpeljavo IKT 

pri pouku tehnike in tehnologije (TIT) v 6. razredu osnovne šole (OŠ).  Zasnovali smo 5 

učnih priprav, vsako za po dve šolski uri. Pouk je bil v skladu s temi pripravami izveden 

z eksperimentalno skupino.  

 

4.2.1 IZBIRA APLIKACIJ  
 

Aplikacije, ki smo jih uporabili, smo izbrali iz pedagoškega kolesa, in sicer iz stopnje 

ustvarjanja po Bloomovi taksonomiji.  

 

Seesaw – Aplikacijo Seesaw smo izbrali z namenom, da ustvarimo skupno učilnico, v 

kateri bodo učenci (posamezne skupine) imeli prostor za oddajo svojih izdelkov in 

pregled nad oddanimi izdelki. V aplikaciji ni potrebna registracija z e-poštnim računom, 

ampak se učenci vpišejo s kodo, ki jim jo podamo ob začetku ure. To je bil eden izmed 

glavnih kriterijev pri izbiri aplikacije, ki bo služila kot učilnica, saj se s tem izognemo 

nevšečnostim, kot so pozabljanje gesel ipd. Aplikacijo smo izbrali tudi zaradi 
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učiteljevega pregleda nad izdelki učencev pred objavo le-teh. S tem se izognemo, da bi 

učenci v učilnico oddajali nedokončane izdelke, izdelke z neprimerno vsebino ipd.  

 

Explain Everything (EE) – Aplikacijo EE smo izbrali, saj se nam je zdela primerna za 

delo v paru oz. v skupini, vsak učenec je imel svoj namizni ali tablični računalnik. 

Uporabna se nam zdi predvsem z vidika, da lahko vsak učenec aktivno sodeluje pri 

ustvarjanju izdelka. Aplikacija nam omogoča ustvarjanje interaktivnega izdelka. Na 

izdelek lahko dodajamo fotografije, tekst, videe ipd. Omogoča nam tudi, da naredimo 

predstavitev v video obliki s snemanjem zvoka ipd.   

 

Kine Master – Aplikacija nam omogoča snemanje video vsebin, urejanje videa, 

dodajanje efektov, napisov ipd. Izbrali smo jo zaradi dostopnosti in preglednosti 

uporabniku.  

 

4.2.2 OBRAVNAVANA TEMA – LESNA GRADIVA  
 

Tema, ki smo jo vpeljali v 6. razredu z uporabo IKT, so lesna gradiva. Če si ogledamo 

učni načrt za TIT v 6. razredu, morajo učenci v sklopu te teme osvojiti naslednje učne 

cilje (Papotnik idr., 2011):  

- prepoznajo najpogostejše (domače) vrste lesa in jih ločijo po njihovih 

osnovnih značilnostih in uporabi, opišejo proces pridobivanja in 

predelavo lesa v polizdelke, 

- predstavijo prednosti in slabosti uporabe lesa v primerjavi z drugimi 

gradivi, 

- z ekološkega in gospodarskega vidika razložijo pomen gozda za okolje in 

ljudi, 

- s preizkušanjem ugotovijo lastnosti lesa (gostoto, trdoto, prožnost, 

žilavost, cepljivost …) in razložijo njihov vpliv na uporabnost,  

- ugotovijo povezavo med gostoto in maso lesa,  

- spoznajo oblike in načine spajanja lesnih delov (lepljenje lesa, spajanje z 

žebljanjem, vijačenjem, mozničenjem, spajanje z obliko spojev – pomen 

letnic lesa) in nekatere uporabijo,  

- pripravijo delovni prostor, izberejo ustrezna gradiva za izdelek,  
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- ob uporabi dokumentacije izberejo orodja, pripomočke, stroje in osebna 

zaščitna sredstva za varno delo. 

 

Standardi znanja in minimalni standardi, ki jih morajo učenci doseči tekom obravnave 

te teme (Papotnik idr., 2011): 

- razlikuje najpogostejše vrste lesa po njihovih značilnostih; 

- razvršča polizdelke po njihovi uporabi; 

- opiše pridobivanje lesa in oblike tehničnega lesa; 

- utemelji prednosti in slabosti uporabe lesa pred drugimi gradivi; 

- razloži fizikalne in mehanske značilnosti preizkušancev; 

- z gospodarskega in ekološkega vidika razloži vpliv gozda na okolje; 

- ustrezno uporabi pripomočke, orodje in stroje za izdelavo predmeta. 

 

4.2.2.1 UČNA PRIPRAVA 1 – UVOD, SPOZNAVANJE LESNIH GRADIV 

 

V prvem sklopu (2 učni uri) so v uvodu učenci rešili predtest TP, za kar so imeli na 

voljo 30 minut, vendar je večina učencev rešen test oddala po 20 minutah reševanja. 

Nato smo 15 minut posvetili spoznavanju aplikacij Seesaw in EE (priloga 9.1). 

 

Izobraževalni cilji (I), ki naj bi jih učenci pri tej uri dosegli so: 

- I1: Prepoznajo najpogosteje (domače) vrste lesa. 

- I2: Drevesne vrste razdelijo v 2 skupini glede na njihove značilnosti. 

- I3: Opišejo proces pridobivanja lesa. 

- I4: Z ekološkega in gospodarskega vidika razložijo pomen gozda za 

okolje in ljudi.  

- I5: S pomočjo IKT na spletu samostojno poiščejo informacije o 

drevesnih vrstah, delitvi in njihovih značilnostih ter o pridobivanju 

drevesnih vrst. 

- I6: Informacije oblikujejo v izdelke v aplikacijah Seesaw in EE. 

 

Pri načrtovanju učne ure smo se osredotočili na to, da učenci osvojijo uporabo aplikacij 

ob ustvarjanju izdelkov z vsebino o lesnih gradivih. Upoštevali smo smernice SAMR 

modela in izvedli uro na stopnji zamenjave (uporaba tehnologije brez dodane 

vrednosti), saj je bil cilj te ure, da se učenci spoznajo z aplikacijama. Brskanje po 
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učbeniku smo zamenjali z brskanjem po spletu, zapisovanje v zvezke pa smo zamenjali 

z izdelavo izdelka v aplikaciji EE. Učenci so morali biti pri izbiranju informacij pozorni 

na to, ali je informacija prava, ko so našli dve (na videz) različni informaciji o eni stvari, 

so morali kritično premisliti, katera je resnična.  

 

Uro smo v vseh treh skupinah izpeljali brez večjih posebnosti. V eni izmed skupin me je 

presenetila nespretnost učencev pri rokovanju z IKT. V preostalih dveh skupinah je bilo 

nekaj učencev, ki so IKT uporabljali skoraj brez težav, bili pa so tudi v teh dveh 

skupinah učenci, ki jim je rokovanje z IKT predstavljalo težavo. So pa tudi ti učenci 

hitro osvojili delo z IKT.  

 

V prvi uri se je kazala velika motiviranost učencev za delo. Ko smo z učenci evalvirali 

njihove izdelke, so pri tem aktivno sodelovali s predlogi za spreminjanje izdelkov, 

dodajanje informacij itd.  

 

4.2.2.2 UČNA PRIPRAVA 2 – VRSTE LESA IN NJIHOVE LASTNOSTI 

 

V 3. in 4. šolski uri so učenci uporabili znanje od prejšnjega srečanja, in sicer znanje o 

drevesnih vrstah. Pri tej uri so učenci iskali informacije o lesnih vrstah in njihovih 

lastnostih (priloga 9.2).  

 

Izobraževalni cilji (I), ki naj bi jih učenci pri tej uri dosegli, so bili sledeči:  

- I1: Prepoznajo najpogostejše (domače) vrste lesa, jih ločijo po njihovih 

značilnostih in uporabi. 

- I2: Opišejo vrste lesa ter njihove lastnosti. 

- I3: Predstavijo prednosti in slabosti uporabe lesa v primerjavi z drugimi 

gradivi. 

- I4: S pomočjo tabličnih računalnikov na spletu samostojno poiščejo 

informacije o drevesnih vrstah ter njenih značilnostih in lastnostih.  

- I5: Informacije oblikujejo v izdelke v aplikaciji Seesaw. 

 

Pri učni uri smo si prizadevali, da učenci z brskanjem po spletu samostojno poiščejo 

informacije, pri tem so morali paziti in se odločati, katere izmed dobljenih informacij 

uporabiti, da bodo v izdelku zajete bistvene informacije. Po SAMR modelu smo uro 
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izvedli na stopnji zamenjave in obogatitve. Tablični računalniki so služili kot pomoč za 

iskanje informacij (zamenjava), na koncu ure pa so učenci izdelke povezali v skupen 

izdelek (obogatitev). 

 

Učno enoto smo izpeljali v vseh treh skupinah brez večjih posebnosti ali težav. Pri 

ugotavljanju dodeljene vrste lesa učenci niso imeli težav. V začetku so začeli z 

ugotavljanjem tako, da so v iskalnik zapisali vrsto lesa in njihov les primerjali s sliko, ki 

so jo našli. Nekateri pari so potem ugotovili, da bo pot iskanja hitrejša, če poiščejo vir, v 

katerem je opisanih več vrst lesa, in njihov les primerjali s slikami. S tem pa so dobili 

tudi informacije, ki so jih potem lahko vključili v izdelek. Problem, ki se je pojavljal 

večkrat v vsaki skupini, je bil ta, da so učenci v izdelek zapisovali preveč informacij, 

praktično vse, kar so našli na spletu. Pri tem sem jih opozorila, naj v izdelek ne 

vpisujejo informacij, ki nam nič ne povedo. Tokrat so učenci izdelke zaradi tehničnih 

težav na tabličnih računalnikih izdelali v aplikaciji Seesaw, kjer so imeli sicer manj 

možnosti za oblikovanje izdelka, aplikacija ni dopuščala vstavljanja slik v izdelek, zato 

so učenci z risanjem poskušali predstaviti strukturo lesa. 

 

4.2.2.3 UČNA PRIPRAVA 3 – PREIZKUŠANJE LASTNOSTI LESA 

 

V 5. in 6. učni uri smo se v uvodu z učenci pogovorili o lastnostih lesa, zakaj je dobro, 

da jih poznamo, ter kako bi izvedeli, kakšne lastnosti imajo te vrste lesa, ki smo jih pri 

prejšnji uri spoznali (priloga 9.3). 

 

Učni cilji, ki naj bi jih učenci pri tej uri dosegli, so bili sledeči:  

- I1: Naštejejo osnovne lastnosti, ki določajo lesne vrste (gostota, trdota, 

trdnost, cepljivost, prožnost, žilavost itd.) 

- I2: S pomočjo IKT na spletu poiščejo informacije o preizkusih lastnosti 

lesa (gostota, trdota, upogibna trdnost) in zasnujejo izvedbo preizkusov. 

- I3: S preizkušanjem ugotavljajo lastnosti lesa (gostoto, trdoto, upogibno 

trdnost) in razložijo njihov vpliv na uporabnost. 

- I4: Ugotovijo povezavo med gostoto in maso lesa.  

- I5: Preizkušance lesnih vrst (smreka, lipa, hrast, bukev, javor, oreh) 

razvrstijo po gostoti (od tistega z najmanjšo do tistega z največjo 
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gostoto), po trdoti (od najmehkejšega do najtršega) in po upogibni 

trdnosti (v dve skupini – nizka in visoka upogibna trdnost).  

- I6: Glede na ugotovljene lastnosti izberejo primerno vrsto lesa in 

dopolnijo tehnično zgodbo. 

 

Pri učni uri smo si prizadevali, da bi učenci z iskanjem informacij na spletu zasnovali 

preizkus glede na razpoložljive pripomočke. Glede na SAMR model smo bili v delu 

iskanja in zasnove preizkusov na stopnji obogatitve. Prav tako smo zajeli stopnjo 

obogatitve, ko so učenci s pomočjo fotografij na tabličnem računalniku razvrščali 

preizkušance glede na upogibno trdnost. Pri zapisu zaključka tehnične zgodbe pa smo 

bili na stopnji zamenjave, saj so učenci pri tej nalogi IKT uporabili namesto svinčnika 

in papirja. Z vidika, da ima učitelj v učilnici dostop do vseh zapiskov učencev, pa smo 

zajeli tudi stopnjo novega pristopa. 

 

V vseh treh razredih smo učno enoto izpeljali, kot je bilo načrtovano. Učenci so imeli 

nekaj težav z iskanjem informacij o preizkušanju lastnosti, vendar so z malo pomoči 

učiteljice bili na pravi poti pri iskanju informacij. Pričakovala sem več težav z 

razumevanjem posamezne lastnosti, vendar so te hitro osvojili. Pri samem preizkušanju 

so bili učenci zelo motivirani, saj jih je zanimalo, na katero mesto se bo uvrstila vrsta 

lesa, ki so jo preizkušali. Pri evalvaciji izvedbe preizkusov so učenci aktivno sodelovali, 

podajali predloge uporabe določene lesne vrste, se med seboj dopolnjevali. V tem delu 

ure se je razvil pogovor med učenci glede uporabe določene vrste. Pri učencih sem pri 

podajanju razlogov zasledila uporabo kritičnega mišljenja. Učence, ki jih tema 

pogovora ni pritegnila, sem poskušala vključiti v pogovor z vprašanji, kaj sami mislijo o 

tem, kaj bi sami uporabili pri izdelavi določenega predmeta ipd. Ti učenci so tudi v 

zadnjem delu ure pri pisanju tehnične zgodbe imeli krajše zaključke, nepodprte z razlogi 

ali pa so uporabili neprave informacije.  

 

4.2.2.4 UČNA PRIPRAVA 4 – LESNI POLIZDELKI 

 

V 7. in 8. učni uri smo z učenci v začetku ponovili znanje o prerezih debla, nato pa 

nadaljevali s snovjo o polizdelkih (priloga 9.4). 

 

Izobraževalni cilji (I), ki naj bi jih učenci pri tej uri dosegli, so bili sledeči:  
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- I1: Opišejo predelavo lesa v polizdelke.  

- I2: Ločijo različne polizdelke in jih znajo poimenovati.  

- I3: Na spletu poiščejo informacije o polizdelkih in te informacije strnejo 

v izdelek. 

 

Pri učni uri smo si prizadevali, da bi učenci izboljšali veščine brskanja po spletu, 

izdelovanja skupnega izdelka v aplikaciji EE ter uporabo aplikacije Seesaw. Dejavnosti 

skozi večji del ure smo preoblikovali tako, da brez uporabe tabličnih računalnikov taka 

izvedba ne bi bila mogoča. Glede na SAMR model smo dosegali stopnjo spremembe.  

 

Učenci so pri uri aktivno sodelovali, za iskanje informacij pa jih je najbolj motiviralo, 

ker niso vedeli, kaj pomeni polizdelek. Njihovi odgovori so bili, da je to izdelek, ki še ni 

popolnoma dokončan ali da je to pol izdelka. Pomen so iskali neposredno iz besede. Ko 

so ugotovili, da ne vedo, kaj so polizdelki, so bili zagnani za iskanje informacij o tem. 

Preden smo nadaljevali, so imeli še nalogo, da na spletu izvedo, kaj so polizdelki. Tako 

smo odgovor hitro dobili in lahko nadaljevali z uro. Z nalogo v zadnjem delu, ko so 

morali poimenovati vse polizdelke v zbirki, so ponovili znanje, ki so ga pri uri pridobili, 

poleg tega pa jim je to koristilo tudi v nadaljevanju pri izdelovanju izdelkov.  

 

4.2.2.5 UČNA PRIPRAVA 5 – POSTOPKI OBDELAVE LESA 

 

V zadnjih učnih urah v tem sklopu smo z učenci predelali še obdelovalne postopke lesa. 

Učenci so v dveh skupinah posneli video o obdelovalnem postopku žaganja in vrtanja 

(priloga 9.5). 

 

Izobraževalni cilji (I), ki naj bi jih učenci pri tej uri dosegli, so bili sledeči:  

- I1: Spoznajo obdelovalne postopke lesa (žaganje, vrtanje, spajanje). 

- I2: Spoznajo in uporabijo oblike in načine spajanja lesnih delov 

(lepljenje, žebljanje, vijačenje, mozničenje). 

- I3: Pripravijo delovni prostor, izberejo pravilna orodja, pripomočke, 

stroje in osebna zaščitna sredstva za varno delo.  

- I4: Z uporabo aplikacije KineMaster posnamejo video na temo 

obdelovalnih postopkov in ga objavijo na YouTube. 
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Prizadevali smo si, da bi učenci osvojili program za snemanje video vsebin in urejanje 

le-teh. Z izvedbo ure na ta način smo po SAMR modelu presegli stopnjo spremembe in 

se povzpeli vse do stopnje novega pristopa, saj so morali učenci pri uri posneti in urediti 

video vsebino in jo naložiti na YouTube tako, da so jo lahko videli samo posamezniki z 

URL-naslovom. 

 

Učenci so bili za snemanje videa zelo zainteresirani. Že pri načrtovanju so si sami 

razdelili vloge režiserja, igralca in snemalca. Na koncu so skupaj uredili video. Pred 

snemanjem videa smo se sprehodili v delavnico in spoznali orodja in stroje, obnovili 

varnost v delavnici. Spoznali smo postopke žaganja, vrtanja, brušenja in spajanja 

(žebljanje, mozničenje, lepljenje itd.). Glede na opremljenost šolske delavnice s stroji 

(vibracijska žaga in stebelni vrtalni stroj) so učenci snemali video z vsebino žaganja in 

vrtanja. Pri tem so morali zajeti zarisovanje, varnosti, pripravo delovnega mesta in delo 

s strojem. Učenci so nalogo uspešno izpeljali, način dela jih je še dodatno motiviral za 

iskanje čim bolj uporabnih informacij o določenem postopku na spletu.  

 

4.3  OPIS INSTRUMENTARIJA 

 
Pred vpeljavo snovi o lesnih gradivih v 6. razredu so učenci obeh skupin 

(eksperimentalne in kontrolne) rešili predtest tehnološke pismenosti, po izvedbi petih 

srečanj po dve šolski uri so vsi učenci rešili še posttest tehnološke pismenosti.  

 

4.3.1 TEST TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 
  

Test TP sestavlja 24 vprašanj, povzetih iz testnih baterij, ki sta jih sestavila Avsec 

(2012) in Keše (2016).  Vprašanja v testnih baterijah obeh avtorjev so uvrščena v pet 

kategorij STP, in sicer: narava tehnike in tehnologije, tehnika in družba, oblikovanje in 

projektiranje, zmožnosti za ustvarjanje tehnološke družbe ter svet oblikovanja, 

konstruiranja in projektiranja. Prav tako so vprašanja razvrščena (enakomerno) v 

dimenzije TP, in sicer znanje, zmožnosti ter kritično mišljenje in sposobnost odločanja 

(priloga 9.6). 

 

Pri sestavljanju testa TP, ki smo ga uporabili v naši raziskavi, smo bili pozorni, da so 

bila vprašanja enakomerno vzeta iz petih kategorij standardov TP, vprašanja prav tako 
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enakomerno pokrivajo vse tri dimenzije TP, in sicer je v testu po 8 vprašanj vsake 

dimenzije. 

 

Vprašanja so izbirnega tipa s 4 ali 5 podanimi možnimi odgovori, izmed katerih učenec 

izbere najbolj pravilen odgovor. Pri vprašanjih, ki preverjajo dimenzijo kritičnega 

mišljenja in sposobnosti odločanja, učenec najprej izbere in obkroži najbolj pravilen 

odgovor, nato pa iz prav tako že podanih predlogov še razlog. 

 

Učenci so poleg pole z vprašanji in podanimi odgovori prejeli polo, na kateri so 

obkrožali odgovore (priloga 9.7). Njihove odgovore smo točkovali s točkama 0 

(napačno) ali 1 (pravilno). Pri vprašanjih, ki se nanašajo na dimenzijo kritičnega 

mišljenja in sposobnosti odločanja, so morali, kot omenjeno, učenci obkrožiti dve 

postavki, in sicer: najbolj pravilen odgovor in razlog. Ta vprašanja smo točkovali z 1 

(pravilno), če sta bili pravilno obkroženi obe postavki, oziroma z 0 (napačno), če ni bila 

pravilno obkrožena nobena postavka oziroma le ena od njih.  

 

4.3.1.1 ZANESLJIVOST POSTTESTA 

 

Zanesljivost nam pove, če lahko pri ponovni uporabi testa dobimo enake podatke. 

Podatek o zanesljivosti posttesta smo dobili z izračunom koeficienta Cronbach α. 

Vrednost tega koeficienta se giblje med 0 in 1, nam pa sporoča, da je instrument bolj 

zanesljiv, ko je vrednost koeficienta blizu 1. Test je zanesljiv, če je vrednost koeficienta 

Cronbach α > 0,6. 

 

Rezultati kažejo, da je posttest TP navkljub majhnemu vzorcu dobro zanesljiv, saj je 

vrednost Cronbach α = 0,767. 

 

Zanesljivost smo zaradi kompleksne strukture TP preverili še z intraklasnim 

korelacijskim koeficientom (ICC), katerega vrednost za naš primer znaša 0,839. Kako 

zanesljiv je test glede na ICC koeficient, si ogledamo v lestvici:  

a) ICC koeficient < 0,5 – slaba zanesljivost; 

b) 0,5 < ICC koeficient < 0,75 – zmerna zanesljivost;  

c) 0,76 < ICC koeficient < 0,9 – dobra zanesljivost;  

d) ICC koeficient > 0,9 – odlična zanesljivost.  
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Vrednost ICC koeficienta za posttest TP predstavlja dobro zanesljivost.  

 

4.3.1.2 DISKRIMINATIVNOST POSTTESTA 

 

Diskriminativnost testa smo preverili z izračunom koeficienta Ferguson δ. Vrednost 

koeficienta variira med 0 in 1. Višja, kot je vrednost, bolj je test diskriminativen. Da 

lahko rečemo, da je test diskriminativen, mora biti vrednost Ferguson δ večja od 0,9. V 

našem primeru je vrednost koeficienta Ferguson δ za posttest TP enaka 0,958.  

 

4.3.1.3 TEŽAVNOST TESTNIH POSTAVK 

 

Med pomembne dejavnike analize testnih postavk spada težavnost p. Težavnost testne 

postavke določimo glede na vrednost p, in sicer je testna postavka (Avsec, 2012):  

 

a) zelo težka:  p < 0,10; 

b) težka: 0,10 < p < 0,30; 

c) srednja: 0,30 < p < 0,70; 

d) lahka: 0,70 < p < 0,90; 

e) zelo lahka: p > 0,90. 

 

Če pogledamo težavnost posameznih testnih postavk posttesta TP v preglednici 4.1, 

ugotovimo, da so veljavne vse postavke (p > 0), težavnost p testnih postavk se giblje 

med vrednostma 0,08 in 0,78. Torej je težavnost postavk od lahkih do težkih. Precej 

izstopa testna postavka TPP8 z vrednostjo p = 0,08. Postavka meri sposobnost KRO, 

kar pomeni, da so imeli učenci, ki so imeli izkušnje s pojavom, prednost pri reševanju, 

saj je to področje specifično za razumevanje, je pa bila kljub temu postavka težka za vse 

reševalce (Avsec, 2012).  

 
Preglednica 3.1: Težavnost p testnih postavk posttesta TP 

 

Testna 

postavka 

Težavnost 

p 

Standardni 

odklon 

Testna 

postavka 

Težavnost 

p 

Standardni 

odklon 

TPP1 0,78 0,418 TPP13 0,44 0,501 

TPP2 0,36 0,485 TPP14 0,24 0,431 

TPP3 0,40 0,495 TPP15 0,42 0,499 
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TPP4 0,58 0,499 TPP16 0,28 0,454 

TPP5 0,52 0,505 TPP17 0,34 0,479 

TPP6 0,62 0,490 TPP18 0,32 0,471 

TPP7 0,34 0,479 TPP19 0,24 0,431 

TPP8 0,08 0,274 TPP20 0,34 0,479 

TPP9 0,46 0,503 TPP21 0,18 0,388 

TPP10 0,54 0,503 TPP22 0,22 0,418 

TPP11 0,72 0,453 TPP23 0,46 0,503 

TPP12 0,74 0,443 TPP24 0,24 0,431 

 

 

4.3.1.4  DISKRIMINATIVNOST (OBČUTLJIVOST) TESTNIH POSTAVK 

 

Eden izmed dejavnikov analize testnih postavk je tudi diskriminativnost r (ali 

občutljivost) testnih postavk. Ta nam pove, v kolikšni meri testna postavka razlikuje 

med testiranci glede na lastnost, ki jo meri celoten test. Torej se med dobre testne 

postavke uvrščajo tiste postavke, ki so jih uspešno rešili boljši testiranci, ne pa tudi 

testiranci, ki so v celoti dosegli slabši rezultat (Avsec, 2012).  

 

Diskriminativnost r testne postavke je definirana kot (Avsec, 2012): 

 

a) neznatna: 0 < r < 0,10; 

b) nizka: 0,10 < r < 0,25; 

c) srednja: 0,25 < r < 0,5; 

d) visoka: 0,5 < r < 0,8; 

e) zelo visoka: 0,8 < r. 

 

Preglednica 4.2 prikazuje diskriminativnost posamezne postavke r. Vidimo lahko, da je 

pri vseh postavkah diskriminativnost pozitivna, to pomeni, da merijo, kar smo hoteli 

meriti (Avsec, 2012). Občutljivost postavk je v večini srednja in nizka, izstopajo pa 

postavke TPP6, ki ima občutljivost neznatno, postavki TPP17 in TPP20 pa visoko. 

Postavka TPP6 meri zmožnosti, po težavnosti pa spada med srednje težke postavke (p = 

0,62). Postavka TPP17 meri KRO, TPP20 pa zmožnosti, po težavnosti obe prav tako 

spadata med srednje težke postavke (p = 0,34). Zmožnosti in KRO sta za razliko od 
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znanja večkrat povezani z dejavniki, kot so opazovanje, izkustveno učenje, spremljanje, 

enkratno dejanje ipd., in lahko zaradi tega tudi slabši učenci kakšno postavko rešijo 

bolje od boljših, če ti niso bili deležni te izkušnje (Avsec, 2012).  

 

 
Preglednica 3.2: Diskriminativnost r testnih postavk posttesta TP 

 

Testna 

postavka 

Diskriminativnost 

r 

Testna 

postavka 

Diskriminativnost 

r 

TPP1 0,274 TPP13 0,379 

TPP2 0,300 TPP14 0,116 

TPP3 0,242 TPP15 0,350 

TPP4 0,152 TPP16 0,499 

TPP5 0,494 TPP17 0,576 

TPP6 0,044 TPP18 0,291 

TPP7 0,264 TPP19 0,308 

TPP8 0,311 TPP20 0,553 

TPP9 0,169 TPP21 0,182 

TPP10 0,146 TPP22 0,492 

TPP11 0,287 TPP23 0,367 

TPP12 0,323 TPP24 0,172 

 

 

4.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
 

 

Učenci treh 6. razredov OŠ so bili razdeljeni v dve skupini; v prvi skupini je bil pouk 

izveden z vpeljavo IKT, v drugi skupini pa je bil pouk izveden na tradicionalen način. 

Prva skupina je bila torej eksperimentalna, druga pa kontrolna. Pred vpeljavo teme o 

lesnih gradivih smo v obeh skupinah izvedli predtest TP, sledilo je 5 srečanj po 2 šolski 

uri, kjer so učenci spoznavali snovi o lesu, po koncu smo izvedli še posttest TP.  

 

Pri vseh raziskovalnih stopnjah smo upoštevali etični vidik, torej od načrtovanja 

raziskave do pisanja poročila. Držali smo se temeljnih etičnih načel, ki so temelj vsake 

raziskave. 
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4.5  STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 
 

Zbrani podatki so bili obdelani s pomočjo statističnega programa SPSS. Uporabljena je 

bila osnovna deskriptivna in inferenčna statistika. Pri obdelavi podatkov smo izračunali 

frekvence (f), odstotke (%), povprečne vrednosti ( ) in standardni odklon (s). 

Ustreznost merskih karakteristik instrumentarija smo preverili z mero zanesljivosti – 

Cronbach (α). Homogenost varianc smo preverjali z Levenovim testom. Statistično 

pomembne razlike med skupinami in meritvami smo preverili s pomočjo t-testa in 

enosmerne analize variance in kovariance. Pri statističnem sklepanju o pomembnosti 

statističnih razlik smo upoštevali tudi velikost učinka (parcialni η2  ali Cohen d). Mere 

učinka  parcialni η2  se oceni kot šibek (od 0,01 do 0,059), zmeren (od 0,06 do 0,14) ali 

močan (nad 0,14) (Cohen idr., 2003).  
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5 REZULTATI  
 

V tem poglavju bo predstavljena analiza rezultatov, in sicer nivo TP v 6. razredu OŠ, 

vpliv uporabe IKT na TP učencev in razlike med spoloma glede na prirastek TP v 

eksperimentalni skupini.  

 

5.1 NIVO TP V 6. RAZREDU OŠ PRED IN PO IZVEDBI POUKA TIT Z 

VPELJAVO IKT 
 

Skupno število možnih točk na predtestu TP je bilo 24, kar predstavlja 100 %. TP 

učencev 6. razreda OŠ kot celota in po posamezni dimenziji TP je prikazana v spodnji 

preglednici 5.1. 

 

Preglednica 5.1: TP učencev pred izvedbo pouka z vpeljavo IKT, kjer pomeni  – 

aritmetična sredina in s – standardni odklon 

 

Tehnološka pismenost  [%] s [%] 

TP – celotna 35,00 8,71 

TP – znanje 49,00 15,53 

TP – zmožnosti 37,25 14,39 

TP – KRO 18,75 10,79 

 

Iz podatkov, prikazanih v preglednici 5.1, vidimo, da je povprečno število doseženih 

odstotnih točk pri merjenju celotne TP na predtestu TP za N = 50 učencev  = 35,00 %, 

ob odklonu s = 8,71 % in z vrednostjo standardne napake aritmetične sredine  = 

1,23 %. Grafična porazdelitev točk je prikazana v sliki 5.1. Minimalno število odstotnih 

točk, ki so jih učenci dosegli pri merjenju celotne TP, je min = 16,67 %, največje število 

odstotnih točk pa je max = 58,33 %. Na sliki 5.1 lahko vidimo, da je porazdelitev rahlo 

asimetrična, vrednost g3 = 0,252 %, je pozitivno asimetrična, kar pomeni, da je večja 

gostitev rezultatov pri manjših vrednostih oziroma je več učencev dosegalo nižje 

rezultate. Sploščenost porazdelitve g4 = –0,045 %, nam pove, da je porazdelitev bolj 

sploščena od normalne, na kar vpliva tudi vrednost standardnega odklona s = 8,71 % 

(Avsec, 2012). 
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Slika 5.1: Porazdelitev odstotnih točk pri merjenju TP učencev 6. razreda OŠ pred 

izvedbo pouka z vpeljavo IKT (N = 50) 

 

Znanje na predtestu TP. Pri merjenju tehnološkega znanja je za N = 50 učencev 

povprečno število doseženih odstotnih točk  = 49,00 %, ob odklonu s = 15,53 % in z 

vrednostjo standardne napake aritmetične sredine  = 2,20 %. Grafična porazdelitev 

odstotnih točk je prikazana na sliki 5.2.  

 

Minimalno število odstotnih točk, ki so jih učenci dosegli pri TP – znanje, je  

min = 25,00 %, največje število odstotnih točk pa je max = 78,50 %. Na sliki 5.2 lahko 

vidimo, da je porazdelitev rahlo asimetrična, vrednost g3 = 0,423 % je pozitivno 

asimetrična, kar pomeni, da je večja gostitev rezultatov pri manjših vrednostih oziroma 

je več učencev dosegalo nižje rezultate. Sploščenost porazdelitve g4 = –0,047 % nam 

pove, da je porazdelitev bolj sploščena od normalne, na kar vpliva tudi vrednost 

standardnega odklona s = 15,53 %, ki nam pove, kako so vrednosti odstotnih točk 

razpršene okoli . 
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Slika 5.2: Porazdelitev odstotnih točk TP – znanje učencev 6. razreda OŠ pred 

izvedbo pouka z vpeljavo IKT (N = 50) 

 

Zmožnosti na predtestu TP. Pri merjenju tehnoloških zmožnosti je povprečno število 

doseženih odstotnih točk za N = 50 učencev  = 37,25 %, ob odklonu s = 14,39 % in z 

vrednostjo standardne napake aritmetične sredine  = 2,04 %. Grafična porazdelitev 

odstotnih točk je prikazana v sliki 5.3. 

 

Minimalno število odstotnih točk, ki so jih učenci dosegli pri merjenju tehniških 

zmožnosti, je min = 12,50 %, največje število odstotnih točk pa je max = 75,00 %. Na 

sliki 5.3 lahko vidimo, da je porazdelitev rahlo asimetrična, vrednost g3 = 0,625 % je 

pozitivno asimetrična, kar pomeni, da je večja gostitev rezultatov pri manjših vrednostih 

oziroma je več učencev dosegalo nižje rezultate. Sploščenost porazdelitve g4 = 0,066 % 

nam pove, da je porazdelitev bolj koničasta od normalne, na kar vpliva tudi vrednost 

standardnega odklona s = 14,39 % (Avsec, 2012). 
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Slika 5.3: Porazdelitev odstotnih točk TP – zmožnosti učencev 6. razreda OŠ pred 

izvedbo pouka z vpeljavo IKT (N = 50) 

 

KRO na pred testu TP. Pri merjenju TP na komponenti KRO je povprečno število 

doseženih odstotnih točk za N = 50 učencev  = 18,75 %, ob odklonu s = 10,79 % in z 

vrednostjo standardne napake aritmetične sredine  = 1,53 %. Grafična porazdelitev 

odstotnih točk je prikazana v sliki 5.4. 

 

Minimalno število odstotnih točk, ki so jih učenci dosegli pri merjenju tehniških 

zmožnosti, je min = 0,00 %, največje število odstotnih točk pa je max = 50,00 %. Na 

sliki 5.4 lahko vidimo, da je porazdelitev rahlo asimetrična, vrednost g3 = 0,595 % je 

pozitivno asimetrična, kar pomeni, da je večja gostitev rezultatov pri manjših vrednostih 

oziroma je več učencev dosegalo nižje rezultate. Sploščenost porazdelitve g4 = 0,429 % 

nam pove, da je porazdelitev bolj koničasta od normalne, na kar vpliva tudi vrednost 

standardnega odklona s = 10,79 % (Avsec, 2012). 
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Slika 5.4: Porazdelitev odstotnih točk TP – KRO učencev 6. razreda OŠ pred 

izvedbo pouka z vpeljavo IKT (N = 50) 

 

Po izvedbi pouka TIT z vpeljavo IKT smo izvedi še posttest TP, na katerem je bilo prav 

tako mogoče doseči 24 točk (100 %). TP učencev 6. razreda OŠ kot celota in po 

posamezni dimenziji je prikazana v spodnji preglednici 5.2.  

 

Preglednica 5.2: TP učencev po izvedbi pouka z vpeljavo IKT, kjer pomeni x – 

aritmetična sredina in s – standardni odklon 

 

Tehnološka pismenost  [%] s [%] 

TP – celoten 41,08 18,25 

TP – znanje 45,50 22,18 

TP – zmožnosti 38,00 22,01 

TP – KRO 29,75 23,54 

 

 

Iz podatkov, prikazanih v preglednici 5.2, razberemo, da je povprečno število doseženih 

odstotnih točk pri merjenju celotne TP za N = 50 učencev  = 41,08 %, ob odklonu s = 
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18,25 % in z vrednostjo standardne napake aritmetične sredine SEx = 2,58 %. Grafična 

porazdelitev točk je prikazana v sliki 5.5. 

 

 

Slika 5.5: Porazdelitev odstotnih točk pri merjenju TP učencev 6. razreda OŠ po 

izvedbi pouka z vpeljavo IKT (N = 50) 

 

Na sliki 5.5 lahko vidimo, da je porazdelitev rahlo asimetrična, vrednost g3 = 0,713 % je 

pozitivno asimetrična, kar pomeni, da je večja gostitev rezultatov pri manjših vrednostih 

oziroma je več učencev dosegalo nižje rezultate. Sploščenost porazdelitve g4 = 0,313 % 

nam pove, da je porazdelitev bolj koničasta od normalne, na kar vpliva tudi vrednost 

standardnega odklona s = 18,25 %. 

 

Znanje na posttestu TP. Pri merjenju tehnološkega znanja na posttestu je za N = 50 

učencev povprečno število doseženih odstotnih točk  = 55,50 %, ob odklonu s = 22,18 

% in z vrednostjo standardne napake aritmetične sredine  = 3,14 %. Grafična 

porazdelitev doseženih odstotnih točk je prikazana na sliki 5.6, kjer lahko vidimo, da je 

porazdelitev rahlo asimetrična, skoraj normalna, vrednost g3 = 0,046 %. Je pozitivno 

asimetrična (g3 > 0), kar pomeni, da je malo večja gostitev rezultatov pri manjših 

vrednostih oziroma je več učencev dosegalo nižje rezultate. Sploščenost porazdelitve g4 
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= –0,742 % nam pove, da je porazdelitev bolj sploščena od normalne, na kar vpliva tudi 

vrednost standardnega odklona s = 22,18 %. 

 

Slika 5.6: Porazdelitev odstotnih točk TP – znanje učencev 6. razreda OŠ po 

izvedbi pouka z vpeljavo IKT (N = 50) 

 

Zmožnosti na posttestu TP. Pri merjenju tehnoloških zmožnosti je povprečno število 

doseženih odstotnih točk za N = 50 učencev  = 38,00 %, ob odklonu s = 22,01 % in z 

vrednostjo standardne napake aritmetične sredine  = 3,11 %. Grafična porazdelitev 

odstotnih točk je prikazana v sliki 5.7. Porazdelitev je rahlo asimetrična, vrednost g3 = 

0,848 % je pozitivno asimetrična, kar pomeni, da je večja gostitev rezultatov pri 

manjših vrednostih oziroma je več učencev dosegalo nižje rezultate. Sploščenost 

porazdelitve g4 = 0,857 % nam pove, da je porazdelitev bolj koničasta od normalne, na 

kar vpliva tudi vrednost standardnega odklona s = 22,01 % (Avsec, 2012). 
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Slika 5.7: Porazdelitev odstotnih točk TP – zmožnosti učencev 6. razreda OŠ po 

izvedbi pouka z vpeljavo IKT (N = 50) 

 

KRO na posttestu TP. Pri merjenju TP na komponenti KRO je povprečno število 

doseženih odstotnih točk za N = 50 učencev  = 29,75 %, ob odklonu s = 23,54 % in z 

vrednostjo standardne napake aritmetične sredine  = 3,33 %. Grafična porazdelitev 

odstotnih točk je prikazana v sliki 5.8. Porazdelitev je rahlo asimetrična, vrednost g3 = 

0,624 %, kar pomeni, da je porazdelitev pozitivno asimetrična oziroma da je večja 

gostitev rezultatov pri manjših vrednostih. Sploščenost porazdelitve g4 = –0,186 % nam 

pove, da je porazdelitev bolj sploščena od normalne, na kar vpliva tudi vrednost 

standardnega odklona s = 23,54 % (Avsec, 2012). 
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Slika 5.8: Porazdelitev odstotnih točk TP – KRO učencev 6. razreda OŠ po izvedbi pouka 

z vpeljavo IKT (N = 50) 

 

Ob primerjavi rezultatov pred- in posttesta TP je vidno, da se povprečno število 

odstotnih točk razlikuje tako na TP – celotna kot na vseh treh dimenzijah TP. To 

potrdimo z izvedbo T-testa za parno primerjavo, katerega vrednost je statistično 

pomembna (t = 2,99; df = 23; P = 0,007 < 0,05). Povprečno število točk, ki so jih učenci 

dosegli na predtestu TP, se statistično pomembno razlikuje od povprečnega števila točk, 

ki so jih dosegli na posttestu TP. 

 

5.2 VPLIV UPORABE IKT PRI POUKU TIT NA TP 
 

Proučujemo, kako uporaba IKT v eksperimentalni skupini vpliva na razlike v TP med 

skupinama. Analizirali bomo razliko v celotni TP ter po posamezni dimenziji TP. 

Učencev v eksperimentalni skupini je bilo 26 (52 %), v kontrolni skupini pa 24 (48 %), 

torej skupno N = 50. Prirastek TP učencev v celoti kot tudi po njenih dimenzijah smo 

izračunali kot: 

    En. (1) 
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Preglednica 5.3: Povprečna vrednost prirastka ( ) in standardni odklon (s) za 

celotno TP in njene dimenzije glede na skupino (eksperimentalna in kontrolna) 

 

Komponenta TP Skupina  [%] s [%] 

TP – celotna 
kontrolna –14,44 22,24 

eksperimentalna 27,71 25,39 

TP – znanje 
kontrolna –27,57 74.29 

eksperimentalna 27,37 45,72 

TP – zmožnosti 
kontrolna –25,79 43,60 

eksperimentalna 14,30 51,54 

TP – KRO 
kontrolna –8,97 21,28 

eksperimentalna 31,45 26,14 

 

Med skupinama razlike v prirastkih obstajajo (preglednica 5.3), v nadaljevanju 

preverimo še učinek skupine na prirastek TP.  

 

Preglednica 5.4: Učinki prirastkov med skupinama, kjer je P – statistična 

pomembnost, df – prostostne stopnje, SS – vsota kvadratov tipa III, F – razmerje 

med dvema ocenama variance, η2 – mera velikosti učinka 

 

Prirastek SS df s2 F P η2 

TP – celotna 22178,84 1 22178,84 38,729 0,000 0,447 

TP – znanje 37671,38 1 37571,38 10,091 0,003 0,174 

TP – zmožnosti 20065,64 1 20065,64 8,747 0,005 0,154 

TP – KRO  20394,25 1 20394,25 35,608 0,000 0,426 

 

Na osnovi primerjave aritmetičnih sredin prirastka TP – celotne med skupinama 

ugotovimo, da obstajajo statistično pomembne razlike med eksperimentalno in 

kontrolno skupino, kjer sta statistika F = 38,729 in statistična pomembnost P = 0,000 < 

0,05. Učinek skupine na TP – celotno je velik (η2 = 0,447) (preglednica 5.4). Prav tako 

je na dimenzijo TP – znanje, kjer sta statistika F = 10,091 in statistična pomembnost P = 

0,003 < 0,05, učinek skupine velik (η2 = 0,174). Učinek skupine na TP – zmožnosti, kjer 

sta statistika F = 8,747 in statistična pomembnost P = 0,005 < 0,05, je velik (η2 = 
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0,154). Za TP – KRO, kjer sta statistika F = 35,608 in statistična pomembnost P = 0,000 

< 0,05, je učinek prav tako velik (η2 = 0,426). 

 

Slika 5.9: Graf prikazuje razliko v TP na pred- in posttestu v posamezni skupini 

 

Zaključimo lahko, da skupina oz. eksperiment, ki smo ga izvajali pozitivno vpliva tako 

na TP – celotno kot na posamezne dimenzije TP, saj je učinek pri vseh velik. Učenci v 

eksperimentalni skupini so dosegli večje prirastke v primerjavi s kontrolno skupino, ki 

je tako na TP – celotna kot na vseh treh posameznih dimenzijah nazadovala. To 

prikazuje tudi zgornja slika 5.5. Moder graf prikazuje prirastek kontrolne skupine, ki je 

negativen,  = –14,44 % (s = 22,24; N = 24), medtem ko zelen graf prikazuje 

spremembo TP v eksperimentalni skupini, kjer je  = 27,71 (s = 25,39, N = 26). 

Nazadovanje kontrolne skupine tako na celotni TP kot na njenih dimenzijah je 

presenetljivo, so pa rezultati posledica nezainteresiranosti učencev, neresnosti pri 

reševanju posttesta TP in pomanjkanja motivacije. Slabe rezultate lahko pripišemo tudi 

temu, da so postteste učenci reševali v mesecu juniju, ko so se učencem že zaključila 

ocenjevanja in so v tem obdobju njihova motivacija le poletne počitnice. 
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5.3 VPLIV SPOLA NA PRIRASTEK TP V EKSPERIMENTALNI 

SKUPINI 

 

Raziskujemo razliko med spoloma v doseganju stopnje TP v eksperimentalni skupini. 

Analizirali bomo razliko v celotni TP ter po posameznih dimenzijah TP. V 

eksperimentalni skupini je bilo 26 učencev, od tega 12 deklet (46,15 %) in 14 fantov 

(53,85 %).  

 

Preglednica 5.5: Povprečna vrednost prirastka ( ) in standardni odklon (s) za 

celotno TP in njene dimenzije glede na spol 

 

Komponenta TP Spol  [%] s [%] 

TP – celotna 
ženski 41,53 27,94 

moški 15,87 15,87 

TP – znanje 
ženski 45,97 39,90 

moški 11,43 45,61 

TP – zmožnosti 
ženski 31,67 54,84 

moški –0,59 45,24 

TP – KRO 
ženski 42,26 31,05 

moški 22,19 17,26 

 

Med spoloma razlike v prirastkih TP obstajajo (preglednica 5.5), v nadaljevanju 

preverimo še velikost učinka spola na prirastek TP.  

 

Preglednica 5.6: Učinki prirastkov med spoloma, kjer je P – statistična 

pomembnost, df – prostostne stopnje, SS – vsota kvadratov tipa III, F – razmerje 

med dvema ocenama variance, η2 – mera velikosti učinka 

 

Prirastek SS df s2 F P η2 

TP – celotna 4253,99 1 4253,99 8,61 0,007 0,264 

TP – znanje 7710,32 1 7710,32 4,15 0,053 0,148 

TP – zmožnosti 6718,27 1 6718,28 2,70 0,113 0,101 

TP – KRO  2604,43 1 2604,43 4,32 0,049 0,153 
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Levenov test je pokazal enake variance čez skupine po dimenzijah TP in lahko 

analiziramo varianco s pomočjo multivariatnega testa MANOVA (preglednica 5.6), 

medtem ko variance čez skupine za TP – celotna niso homogene (F = 10,432; p = 0,004 

< 0,05). Za ugotavljanje učinka med skupinami uporabimo asimptotični t-test 

neodvisnih vzorcev (t = 2,816, df = 16,839, p = 0,012). Velikost učinka izračunamo s 

pomočjo koeficienta Cohen d = 1,37, kar predstavlja zelo velik učinek.  

 

Ugotovimo, da spol statistično značilno vpliva na TP – celotna. Učinek je velik. V 

skupini učenk se tako na celotni TP kot pri KRO opazi statistično (P < 0,05) večji 

prirastek kot pri fantih. To lahko pripišemo interesu za delo z lesom pa tudi vpliv 

obiskovanja neobveznega izbirnega predmeta tehnika, ki ga je večina učenk obiskovala 

v 4. in 5. razredu. Slabše rezultate v skupini fantov, ki vplivajo na manjši prirastek na 

celotni TP in tudi na ostalih dimenzijah, pa lahko pripišemo tudi neresnosti pri 

reševanju posttesta.  
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6  DISKUSIJA 
 

V tem poglavju bo narejen pregled, v kolikšni meri smo v magistrskem delu dosegli 

zastavljene cilje od C1 do C5 in odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja od 

RV1 do RV3.  

 

C1: Opredeliti informacijsko-komunikacijsko tehnologijo v izobraževanju ter 

opisati pedagoško kolo in SAMR model.  

 

IKT v izobraževanju smo predstavili v drugem poglavju magistrskega dela. Navedli 

smo razloge, zakaj je IKT smiselno uporabljati pri pouku in kdaj je vključevanje IKT v 

pouk smiselno. Osredotočiti se moramo na proces izobraževanja ter izobraževalne cilje, 

ne le na to, kaj tehnologija zmore. Podali smo tudi smernice Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport ter 28 referenčnih parametrov, s katerimi so opredeljene. 

V nadaljevanju smo opisali pedagoško kolo, njegovo zgodovino, delovanje in merila 

izbiranja aplikacij. Na delovanje pa vpliva tudi SAMR model, ki je predstavljen v 

zadnjem delu drugega poglavja. 

 

C2: Opredeliti tehnološko pismenost s poudarkom na komponenti kritičnega 

razmišljanja in sposobnosti odločanja.  

 

V tretjem poglavju smo predstavili TP, opisali, kaj to sploh je, in predstavili tri 

dimenzije, ki jo določajo, in sicer znanje, zmožnosti ter kritično razmišljanje in 

sposobnost odločanja, predstavljene so tudi glavne značilnosti, ki naj bi jih tehnološko 

pismena oseba imela. Slednja dimenzija, kritično mišljenje, je v poglavju 3.2 opisana 

podrobneje, narejen je pregled različnih definicij kritičnega mišljenja, predstavljene so 

tudi štiri področja veščin kritičnega misleca. Opisali smo standarde TP in naredili 

pregled stanja TP v Sloveniji, ki pa je zaskrbljujoče. Opisali smo tudi enega izmed 

uporabljenih načinov spodbujanja KRO, in sicer tehnične zgodbe, pripovedovane preko 

IKT.  

 

C3: Zasnovati in izpeljati z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo podprt 

pouk vsebine lesnih gradiv v 6. razredu osnovne šole. 
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V poglavju 4.2 smo najprej opisali izbiro aplikacij, pri čemer smo si pomagali s 

pedagoškim kolesom, predstavljenim v poglavju 2.1, opisali smo obravnavano temo 

lesna gradiva ter določili učne cilje, standarde ter minimalne standarde znanja, katere 

smo si prizadevali doseči tekom obravnave teme. Za tem smo opisali vsako od petih 

učnih priprav in evalvirali izvedbo.  

 

C4: Določiti test za merjenje tehnološke pismenosti učencev 6. razreda osnovne 

šole.  

 

V poglavju 4.3 je narejen opis instrumentarija, to je testa tehnološke pismenosti. Test 

TP sestavlja 24 vprašanj, izvzetih iz že obstoječih testnih baterij, ki sta jih sestavila 

Avsec (2012) in Keše (2016). Pri izbiranju vprašanj smo se osredotočili na STP in na 

dimenzije TP. Naredili smo pregled zanesljivosti posttesta TP in ugotovili, da je glede 

na vrednost Cronbach α (= 0,767) posttest zanesljiv, prav tako je test diskriminativen 

(Ferguson δ = 0,958). Določili smo tudi težavnost in diskriminativnost testnih postavk. 

 

C5: Analizirati in kritično ovrednotiti vključitev informacijsko-komunikacijske 

tehnologije v pouk tehnike in tehnologije za izboljšanje veščin kritičnega mišljenja.  

 

Rezultati raziskave so predstavljeni v poglavju 5. Glede na rezultate TP, ki so jih 

učenci, gledano celotno, dosegali na pred- in posttestu TP, se je TP učencev izboljšala. 

Po pregledu rezultatov glede na eksperimentalno in kontrolno skupino pa ugotovimo, da 

je eksperimentalna skupina, v kateri smo v pouk vpeljali IKT, napredovala tako na 

celotni TP kot tudi na področjih posamezne dimenzije, medtem ko je kontrolna skupina 

nazadovala. Prirastek TP eksperimentalne skupine na celotni TP je  = 27,71 %, 

medtem ko je ta v kontrolni skupini negativen (  = –14,44 %). Rezultati so podobni na 

ostalih dimenzijah.  

 

Vpeljava IKT v pouk TIT je glede na rezultate pred- in posttesta TP pozitivno vplivala, 

eksperimentalna skupina je napredovala na področju vseh treh dimenzij, predvsem na 

področju dimenzije KRO, kjer je eksperimentalna skupina napredovala za kar 31,45 % 

(kontrolna skupina pa nazadovala za 8,97 %). Zaključimo lahko, da je vpeljava IKT v 

pouk TIT pozitivno vplivala na celotno TP učencev, predvsem pa na KRO. Presenetili 

so nas rezultati kontrolne skupine, ki je na področju vseh treh dimenzij, tudi na celotni 
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TP, nazadovala. Slabe rezultate lahko pripišemo neresnosti učencev pri reševanju 

posttesta, in času reševanja, saj so učenci posttest reševali v mesecu juniju.  

 

Podajamo tudi odgovore na raziskovalna vprašanja (RV): 

 

RV1: Kakšen je nivo tehnološke pismenosti v 6. razredu osnovne šole gledano v 

celoti in po posamezni dimenziji tehnološke pismenosti? 

 

Glede na rezultate pred- in posttesta TP, predstavljene v poglavju 5.1, ugotovimo, da je 

TP učencev 6. razreda še vedno nizka. Na predtestu TP je povprečno število doseženih 

odstotnih točk na področju celotne TP 35 %. Iz grafa na sliki 5.1 vidimo, da so 50 ali 

več odstotkov na predtestu dosegli le štirje učenci, najboljši je dosegel 58,33 %. Na 

posttestu so učenci v celoti dosegali povprečno 6,08 % več kot na predtestu, je pa v tem 

primeru število učencev, ki so na testu dosegali več kot 50 odstotnih točk, naraslo, 

najboljši učenec je dosegel okoli 90 %.  

 

Glede na posamezno dimenzijo so učenci na predtestu najboljše rezultate dosegli na 

dimenziji znanja, in sicer 49 %, najslabše pa na področju dimenzije KRO, in sicer 18,75 

%. Na področju dimenzije zmožnosti pa so v povprečju dosegli 37,25 %. Na posttestu 

so v povprečju največ odstotnih točk zbrali na področju znanja (  = 45,5 %), najmanj na 

področju KRO (  = 29,75 %), na področju zmožnosti pa 38 %.  

 

Zaključimo lahko, da je tehnološka pismenost učencev 6. razreda šibka, posvetiti bi se 

morali predvsem izboljšanju na področju KRO.  

 

RV2: Ali uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije pri pouku tehnike in 

tehnologije vpliva na tehnološko pismenost učencev? Če da, kakšen je učinek 

gledan v celoti in po posamezni dimenziji tehnološke pismenosti?  

 

Vpliv uporabe IKT pri pouku TIT na TP učencev je opisan v poglavju 5.2. Iz 

preglednice 5.3 v tem poglavju je hitro razvidno, da vpliv je, saj je prirastek TP v 

kontrolni skupini tako na celotni TP kot tudi na posamezni dimenziji negativen, v 

eksperimentalni skupini pa je pozitiven. Na področju celotne TP je razlika v povprečni 

vrednosti odstotnih točk med eksperimentalno in kontrolno skupino 42,15 %, tudi 
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učinek skupine na TP je velik, saj je izmerjena vrednost η2 = 0,447. Glede na 

posamezno komponento, je razlika prirastka med skupinama v znanju kar 54,94 %, prav 

tako je učinek skupine na TP znanje velik, η2 = 0,174. Na področju zmožnosti je razlika 

v prirastku 40,09 %, na področju KRO pa 40,42 %. Tudi na področju teh dveh dimenzij 

je učinek velik (zmožnosti: η2 = 0,154, KRO: η2 = 0,426). Kontrolna skupina je povsod 

nazadovala, najbolj na komponenti znanja, najmanj pa, presenetljivo, na komponenti 

KRO. Eksperimentalna skupina je na področju vseh treh dimenzij napredovala, najbolj 

na komponenti KRO, najmanj pa na komponenti zmožnosti.  

 

Z izvedbo pouka z uporabo IKT smo dosegli namen, ki je bil vplivati na kritično 

mišljenje učencev. Prav tako je napredek viden na dimenziji zmožnosti, vendar je tukaj 

najmanjši, zato bi bilo dobro v nadaljevanju dati poudarek tudi na razvoj teh veščin. 

 

RV3: Ali obstajajo razlike med spoloma glede na prirastek tehnološke pismenosti v 

eksperimentalni skupini? Če da, kakšne so te razlike? 

 

Vpliv spola na prirastek TP v eksperimentalni skupini je ugotovljen v poglavju 5.3. 

Ugotovimo, da spol vpliva na TP učencev. V skupini učenk se tako na celotni TP kot na 

vseh treh dimenzijah pojavi večji prirastek kot pri učencih. Učenke na področju celotne 

TP v povprečju dosegajo prirastek 41,53 %, medtem ko so fantje v povprečju 

napredovali za 15,87 %. Prav tako na področju dimenzije znanja učenke dosegajo višje 

povprečno število odstotnih točk (  = 45,97 %) kot učenci (  = 11,43 %), na dimenziji 

zmožnosti so učenke napredovale za 31,67 %, medtem ko so učenci nazadovali za 0,59 

%. Prav tako se je razlika v prirastku med spoloma pokazala tudi na dimenziji KRO. 

Učenke so na tem področju napredovale za 42,26 %, učenci pa za 22,19 %.  
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7 ZAKLJUČEK 

 

Tekom pisanja magistrskega dela lahko ugotovimo, da je razvijanje tehnološke 

pismenosti dandanes zelo pomembno. Pri pouku lahko uporabljamo ogromno že 

poznanih načinov za razvijanje le-te, s preizkušanjem vedno novih pa lahko odkrijemo 

tudi še nepoznane pristope, ki učence spodbudijo k razvoju celotne TP. Poudariti 

moramo, da je v veliki večini to odvisno od učitelja, od njegove pripravljenosti in 

interesa. Res je, da učitelju zasnova priprav na tak način vzame več časa, potrebnega je 

več truda in volje, pa vendar je na koncu rezultat tak, kot bi si ga želeli. Pomembno je 

zavedanje, da danes priprava učencev na življenje od učitelja zahteva več. Za razvoj 

učencev na vseh področjih jih je potrebno pri pouku aktivno vključevati.  

 

Ugotovili smo, da je uporaba IKT pri pouku TIT pozitivno vplivala na razvoj 

tehnološke pismenosti učencev, predvsem na razvoj kritičnega mišljenja. Možnost za 

nadaljnje delo z učenci bi bila dati večji poudarek na razvoj celotne TP, predvsem pa na 

komponenti KRO in zmožnosti, saj so na slednji učenci najmanj napredovali.   

 

Pozitiven vpliv uporabe IKT pri pouku smo opazili tako pri samostojnem kot pri 

skupinskem delu, saj je vsak posameznik aktivno iskal informacije, prispeval k izdelavi 

izdelka tako individualno kot v skupini. Za skupinsko delo, kjer vsak učenec uporablja 

svoj tablični računalnik, se je kot zelo uporabna izkazala aplikacija Explain Everything. 

Najbolje se je izkazala oblika dela v skupinah, saj je vsak učenec poskrbel za svoj 

doprinos k izdelku.  

 

Preko magistrskega dela želimo prispevati k boljšemu poznavanju problematike stanja 

TP v Sloveniji, pa tudi predstaviti možne načine za izboljšanje tega stanja. Pomembno 

je, da se zavedamo, da TP postaja vse bolj pomembna za naše življenje. Od TP 

posameznika je odvisna kvaliteta njegovega življenja, kako se bo znašel v svetu, 

polnem tehnologij, od ravni TP pa je nenazadnje odvisna tudi zaposljivost. 

 

Opravljeno raziskavo bi bilo smiselno izvesti na večjem vzorcu, pri tem bi dali večji 

poudarek na razvoj celotne TP, ne le na dimenziji KRO. Prav tako bi bilo smiselno 

vključiti IKT pri več predmetih čez celo šolsko leto, saj bi tako prihranili na času, ki bi 
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ga drugače namenili spoznavanju aplikacij in na splošno delu s tabličnimi ali osebnimi 

računalniki. Prav tako bi se lahko osredotočili ne le na razvoj TP, temveč tudi na razvoj 

ostalih kompetenc. Smiselno bi bilo raziskati odnos učencev do TIT in preučiti vpliv 

odnosa na prirastek TP. V primeru rezultatov, ki bi kazali pozitiven vpliv takega načina 

dela na tehnološko pismenost pa tudi na ostale kompetence, bi lahko spodbudili več 

učiteljev k takemu načinu dela.  
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9 PRILOGE 
9.1 Učna priprava 1 
 

I. SPLOŠNI EVIDENČNI PODATKI  

 

Izvajalec: Patricija Bizjak 

Razred: 6. a, 6. b, 6. c 

Predmet: Tehnika in tehnologija  

Učna tema: Lesna gradiva 

Učna enota: Uvod – spoznavanje lesnih gradiv 

 

II. OPERATIVNI CILJI DIDAKTIČNE ENOTE  

 

Izobraževalni cilji 

Učenci: 

I1: prepoznajo najpogosteje (domače) vrste lesa, 

I2: drevesne vrste razdelijo v 2 skupini, glede na njihove značilnosti, 

I3: opišejo proces pridobivanja lesa, 

I4: z ekološkega in gospodarskega vidika razložijo pomen gozda za okolje in 

ljudi, 

I5: s pomočjo IKT na spletu samostojno poiščejo informacije o drevesnih vrstah, 

delitvi in njihovih značilnostih ter o pridobivanju drevesnih vrst, 

I6: informacije oblikujejo v izdelke v aplikacijah Seesaw in EE. 

 

Vzgojni cilji 

Učenci: 

V1: razvijajo sposobnost poslušanja, 

V2: razvijajo sposobnost samostojnega dela in dela v paru, 

V3: razvijejo pozitiven odnos do tehnike in tehnologije. 

  

Psihomotorični cilji 

Učenci: 

P1: razvijajo sposobnost samostojnega/kritičnega razmišljanja. 

 

Standardi in minimalni standardi znanja 

Učenci: 

 S1: utemeljijo prednosti in slabosti uporabe lesa pred drugimi gradivi, 

M1: razlikujejo najpogostejše vrste lesa po njihovih značilnostih, 

 M2: opišejo pridobivanje lesa. 

 

Cilji (izobraževalni/standardi) iz predhodnih razredov ali preteklih učnih ur 

Učenci: 

C1: prepoznajo najpogostejše drevesne in grmovne vrste, ki rastejo v ožjem 

okolju (po listih, cvetovih in plodovih), 

C2: prepoznajo les najpogostejših drevesnih vrst v ožjem okolju. 

 

 

 

 



 II 

III. MIKROARTIKULACIJA DIDAKTIČNE ENOTE 

 

Tip učne ure:  obravnava nove učne snovi 

Učne oblike:  frontalna, delo v paru 

Učne metode:  metoda pridobivanja podatkov, metoda pogovora 

Strategija pouka:  uporaba spleta za iskanje informacij 

Delovne tehnike:  iskanje informacij, ustvarjanje predstavitve 

Novi pojmi in posplošitve:  / 

Učila/pripomočki:  tablični računalniki  

 

  

Literatura:   

 

Za učitelja: 

 

[1] Ž. Medved in ostali, Prava tehnika 6 – učbenik za tehniko in tehnologijo v 6. 

razredu osnovne šole (Ljubljana, Rokus Klett, 2018). 

[2] A. Papotnik in ostali, Učni načrt – Tehnika in tehnologija (Ljubljana, 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, 2011). 

[3] M. Eckhard in ostali, Lesarski priročnik (Ljubljana, DZS, 2008). 

[4] M. Geršak, Les in tvoriva (Sp. Gameljne, Samozaložba M. Geršak, 2018). 

[5] I. Leban, Domače lesne vrste (Škofja Loka, Srednja lesarska šola, 2008). 

[6] Seesaw 

[https://play.google.com/store/apps/details?id=seesaw.shadowpuppet.co.classroo

m] 

[7] ExplainEverything 

[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.explaineverything.explainev

erything]  

 

 

IV. POTEK UČNE URE 

 

0 Test TP (30 min) 

 

Pozdravljeni. Preden začnemo z obravnavo snovi o lesu in lesnih gradivih, boste 

odgovorili na vprašanja v testu tehnološke pismenosti. Za reševanja testa imate na voljo 

30 minut. Vsako vprašanje pozorno preberite in nato izberite najbolj pravilen odgovor. 

Pri nekaterih vprašanjih morate poleg odgovora izbrati tudi razlog za izbrani odgovor. 

 

Učenci samostojno rešujejo test TP.  

 

1 Delitev lesa 

 

1.1 Motivirati (15 min) 

 

Preden se lahko lotimo izdelovanja izdelkov iz lesa, moramo vedeti, od kod in kako ga 

dobimo, kakšne vrste lesa poznamo, kako jih delimo. Lesene izdelke uporabljamo za 

različne potrebe, zato je dobro poznati tudi njegove lastnosti ipd.  

Danes bomo raziskali, kako les pridobivamo, kako da delimo in katere drevesne vrste 

poznamo. Za iskanje informacij boste uporabljali splet, informacije boste strnili v 

https://play.google.com/store/apps/details?id=seesaw.shadowpuppet.co.classroom
https://play.google.com/store/apps/details?id=seesaw.shadowpuppet.co.classroom
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.explaineverything.explaineverything
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.explaineverything.explaineverything
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izdelke ('plakate') v aplikaciji Explain Everything. Ko izdelke dokončate, jih boste 

oddali v spletni učilnici Seesaw. 

Danes in v naslednjih urah boste delo opravljali v paru, tako da se kar razdelimo (če je v 

skupini neparno število učencev, nastane 1 trojica). 

 

Učenci se razdelijo v pare (oz. trojice). 

 

Podam vsa navodila in napotke za uporabo aplikacije Seesaw ter aplikacije Explain 

Everything (priloga V.1). 

 

Učenci sledijo navodilom za uporabo aplikacij. Te jim podam ustno, istočasno pa na 

platno tudi projiciram postopek prijave ter način za ustvarjanje v aplikaciji (priloga 

V.1). 

 

1.2 Raziskovati (15 min) 

 

Sedaj se boste lotili raziskovanja. Poiskati morate potrebne informacije, s katerimi boste 

preko izdelave predstavitve v aplikaciji Explain Everything izpolnili kar naloga (vidna v 

učilnici Seesaw) od vas zahteva.  

 

Primer navodil v učilnici najdejo v prilogi V.2. Učenci v parih /trojicah v spletu iščejo 

informacije, uporabne obdržijo, jih strnejo v predstavitev. 

 

1.3 Pojasniti (5 min) 

 

Sedaj bom pristopila do vsakega para. Povedali mi boste, do katerih informacij ste že 

prišli, katerih informacij ne najdete ipd.  

 

Medtem ko učenci urejajo informacije, pristopim do vsake skupine, mi povedo, do 

katerih informacij so prišli, jaz pa jih po potrebi usmerim, jim dam namige za iskanje.  

 

1.4 Izdelovati (15 min) 

 

V aplikaciji Explain Everything izdelate plakat, kot naloga od vas zahteva. Pri 

oblikovanju predstavitve uporabljajte čim več slikovnih gradiv. Bodite čimbolj izvirni.  

 

Učenci v aplikaciji izdelujejo predstavitev z informacijami (priloga V.3). 

 

1.5 Evalvirati (10 min) 

 

Sedaj prosim prvi par, da predstavi ugotovitve, ob tem naj par pokaže tudi svoj izdelek. 

Ostali pozorno poslušajte. Ko bo zaključil s predstavitvijo, boste imeli možnost 

podajanja komentarjev. 

 

Učenca predstavita svoje ugotovitve (priloga V.3), ostali poslušajo in ob koncu 

dopolnijo ali popravijo njune ugotovitve. Pogovorimo se o uspešnosti dela vsakega 

para. 
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V. PRILOGE 

 

V.1 Navodila za uporabo aplikacij Seesaw in Explain Everything 

 

Seesaw 

 

VPIS: Ko odprete aplikacijo, se vam prikaže možnost vpisa, tam izberemo možnost: I'm 

a Student.  

 

 
 

Na naslednjem koraku vtipkate kodo, ki vam jo projiciram na platno. Ko kodo vtipkate, 

pritisnete gumb Go.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prikaže se vam seznam imen, na katerem poiščete svoje in se prijavite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 V 

Odpre se vam (zaenkrat še prazna) učilnica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVNOSTI V APLIKACIJI:  V učilnici sem vam pripravila navodila za naloge, ki 

jih morate pri uri opraviti. S klikom na zavihek Activities se vam prikažejo vse 

zahtevane naloge. Preberite, kaj od vas naloga zahteva, in se lotite izdelovanja.  

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

ODDAJA IZDELKA: Ko nalogo opravite, izdelek oddate v učilnici s klikom na gumb 

Add. Tam izberete, da oddajate povezavo (Link), jo prilepite in s klikom na kljukico 

oddajo zaključite.  
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Explain Everything 

 

V učilnici Seesaw je ob navodilu naloge povezava do aplikacije Explain Everything. S 

klikom na aplikacijo se vam odprejo različne možnosti vpisa, vi boste vtipkali kodo, ki 

vam jo bom pokazala (vsaka skupina dobi svojo kodo).  

 

 
 

 

 

Ko se vam 'bela tabla' odpre, imate na levi strani razvrščena orodja (svinčnik, flomaster, 

radirka, orodje za pisanje, premikanje itd.). V spodnjem levem kotu imate orodje za 

približevanje in oddaljevanje, v spodnjem desnem kotu pa imate možnost dodajanja 

'listov'. Vi boste na vsak list posebej naredili posamezno nalogo. 

 

 
 

V.2 Primer navodil naloge 

 

Pridobivanje lesa, delitev lesa in drevesne vrste 

Na spletu poišči informacije o tem, po kakšnem postopku se les pridobiva, v katere 

skupine les delimo ter katere drevesne vrste poznamo. V aplikaciji Explain Everything 

izdelaj predstavitev, nato pa povezavo do izdelka oddaj tukaj.  

Predstavitev naj zajema grafiko (napise, slike), lahko pa vključiš tudi zvok.  

 

 

orodja 

Približevanje 

Dodajanje listov 
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V.3 Primer pričakovanega izdelka 
 

Pridobivanje lesa 

Pridobivanje lesa se začne s tem, da revirni gozdar v gozdu odkaže drevje, ki je 

primerno za posek. Sledi sečnja in spravilo lesa do gozdne ceste, kjer se les razžaga na 

sortimente. Tam les s hidravličnim dvigalom les natovorijo na tovornjake, ti pa 

odpeljejo do žag, kjer poteka primarna predelava lesa (v deske, biomaso itd.). 

 
 

 

Delitev lesa 

Les delimo med iglavce in listavce. Med iglavce spadajo bor, jelka, smreka, macesen 

ipd., med listavce pa hrast, bukev, jesen, brest, topol, kostanj, vrba, gaber, lipa, breza 

itd. Poleg glavne razlike (iglice in listi), pa je v principu les listavcev trši od lesa 

iglavcev (z izjemami).  
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Drevesne vrste 

(Opisane so vsaj tri vrste listavcev in tri vrste iglavcev) 

 

Smreka je mehak les belo rumene barve. V Sloveniji je zelo razširjena drevesna vrsta. 

Uporablja se kot furnir, vezane plošče, pohištvo, gradbeni les itd.  

 

Jelka je prav tako kot smreka mehak les, belo rumene barve. Prav tako jo najdemo v 

slovenskih gozdovih. Les jelke se uporablja za furnir, pohištvo, gradbeni les, opaže itd.  

 

Macesen je srednje trd do trd les rdečkasto rumene barve. V Sloveniji ga najdemo v 

višje ležečih gozdovih. Uporablja se za furnir, pohištvo, okna, vrata, stopnice itd.  

 

Bukev je zelo trd les, rumenkasto rjave barve. V Sloveniji je bukev najbolj razširjen 

listavec. Uporablja se za furnir, vezane plošče, pohištvo, parket, iverne plošče itd.  

 

Hrast je trd les, svež je rumenkasto bele barve, sčasoma potemni do sive. V Sloveniji je 

hrast dokaj razširjena vrsta. Uporablja se za vrata, okna, parket, pohištvo, v 

ladjedelništvu itd. 

 

Lipa je mehak les, rumenkaste barve. Je med najbolj razširjenimi drevesnimi vrstami v 

Sloveniji. Uporablja se za rezbarjenje, umetniške predmete, svinčnike itd.  
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9.2 Učna priprava 2 
 

I. SPLOŠNI EVIDENČNI PODATKI  

 

Izvajalec: Patricija Bizjak 

Razred: 6. a, 6. b, 6. c 

Predmet: Tehnika in tehnologija 

Učna tema: Lesna gradiva 

Učna enota: Vrste lesa in njihove lastnosti 

 

II. OPERATIVNI CILJI DIDAKTIČNE ENOTE  

 

Izobraževalni cilji 

Učenci: 

I1: prepoznajo najpogostejše (domače) vrste lesa, jih ločijo po njihovih 

značilnostih in uporabi, 

I2: opišejo vrste lesa ter njihove lastnosti, 

I3: predstavijo prednosti in slabosti uporabe lesa v primerjavi z drugimi gradivi, 

I4: s pomočjo tabličnih računalnikov na spletu samostojno poiščejo informacije 

o drevesnih vrstah ter njenih značilnostih in lastnostih, 

I5: informacije oblikujejo v izdelke v aplikaciji Seesaw. 

 

Vzgojni cilji 

Učenci: 

V1: razvijajo sposobnost poslušanja, 

V2: razvijajo sposobnost samostojnega dela in dela v paru.  

  

Psihomotorični cilji 

Učenci: 

P1: razvijajo sposobnost samostojnega/kritičnega razmišljanja. 

 

Standardi in minimalni standardi znanja 

Učenci: 

M1: razlikujejo najpogostejše vrste lesa po njihovih značilnostih, 

 M2: opišejo pridobivanje lesa in oblike tehničnega lesa. 

 

Cilji (izobraževalni/standardi) iz predhodnih razredov ali preteklih učnih ur 

Učenci: 

C1: prepoznajo najpogostejše drevesne in grmovne vrste, ki rastejo v ožjem 

okolju (po listih, cvetovih in plodovih), 

C2: prepoznajo les najpogostejših drevesnih vrst v ožjem okolju. 

 

III. MIKROARTIKULACIJA DIDAKTIČNE ENOTE 

 

Tip učne ure:  obravnava nove učne snovi 

Učne oblike:  frontalna, delo v paru 

Učne metode:  metoda pridobivanja podatkov, metoda pogovora 

Strategija pouka:  uporaba spleta za iskanje informacij 

Delovne tehnike:  iskanje informacij, ustvarjanje predstavitve 

Novi pojmi in posplošitve:  / 



 X 

Učila/pripomočki:  tablični računalniki 

Gradiva (materiali):  primeri lesov (bukev, smreka, hrast, lipa, javor, oreh) 

 

 

Literatura:   

 

Za učitelja: 

 

[1] Ž. Medved in ostali, Prava tehnika 6 – učbenik za tehniko in tehnologijo v 6. 

razredu osnovne šole (Ljubljana, Rokus Klett, 2018). 

[2] A. Papotnik in ostali, Učni načrt – Tehnika in tehnologija (Ljubljana, 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, 2011). 

[3] M. Eckhard in ostali, Lesarski priročnik (Ljubljana, DZS, 2008). 

[4] M. Geršak, Les in tvoriva (Sp. Gameljne, Samozaložba M. Geršak, 2018). 

[5] I. Leban, Domače lesne vrste (Škofja Loka, Srednja lesarska šola, 2008). 

[6] Seesaw 

[https://play.google.com/store/apps/details?id=seesaw.shadowpuppet.co.classroo

m] 

[7] ExplainEverything 

[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.explaineverything.explainev

erything]  

[8] M. Hartman–Jug, Naravoslovje s poznavanjem blaga: kemično, tekstilno in 

tehnično področje (Ljubljana, DZS, 1997). 

 

IV. POTEK UČNE URE 

 

1 Vrste lesa in njihove lastnosti  

 

1.1 Motivirati (10 min) 

 

Pozdravljeni. Pri prejšnjih dveh urah TIT smo spoznali aplikaciji Seesaw in Explain 

Everything. V slednji ste že ustvarili predstavo o tem, kako les pridobivamo in delitev 

lesa/dreves v dve skupini, pri tem pa ste našteli tudi  najpogostejše drevesne vrste, ki jih 

poznamo. 

Danes bo vsaka skupina dobila določeno vrsto lesa, za katero boste morali po spletu 

poiskati informacije o značilnostih lesa te drevesne vrste. V nadaljevanju boste 

zasnovali postopek preizkušanja lastnosti te vrste lesa, ki vam je bila določena. V 

Seesaw učilnici vas že čakajo navodila za delo.  

 

Učenci si razdelijo tablične računalnike in se z geslom, ki jim ga narekujem, vpišejo v 

aplikacijo Seesaw. Preberejo navodila za delo (priloga V.1).  

Razdelim jim po 2 kosa lesa določene vrste, s katerima si bodo pomagali pri 

ugotavljanju te vrste pa tudi pozneje pri opisovanju. 

 

1.2 Raziskovati (25 min) 

 

Najprej boste s pomočjo spleta poskušali ugotoviti, katero vrsto lesa sem vam dala. Ko 

boste ugotovili, dvignite roko in bom prišla preverit, če je vaša ugotovitev pravilna.  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=seesaw.shadowpuppet.co.classroom
https://play.google.com/store/apps/details?id=seesaw.shadowpuppet.co.classroom
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.explaineverything.explaineverything
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.explaineverything.explaineverything
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Medtem ko učenci ugotavljajo, katero vrsto lesa imajo, spremljam njihov napredek, po 

potrebi jih usmerjam. 

 

Sedaj boste o vrsti lesa, ki vam je bila dodeljena, poiskali informacije, kot jih navodila 

od vas zahtevajo. Uporabite splet. Ob tem bodite pozorni na to, katerim informacijam 

lahko verjamete in katerim ne ter katere informacije so za nas pomembne, nepomembne 

pa izločite.  

 

Učenci v parih/trojicah v spletu iščejo informacije, uporabne obdržijo in jih strnejo v 

predstavitev. V tem času sem učencem ves čas dostopna za vprašanja, ki se jim porodijo 

ob iskanju informacij. 

 

1.3 Pojasniti (5 min) 

 

V nadaljevanju bom pristopila do vsakega para oz. skupine. Poročali mi boste, do 

katerih informacij ste že prišli, kje se vam porajajo vprašanja, katerih informacij ne 

najdete ipd. 

 

Preko pogovora z vsako skupino poskusimo odpraviti nejasnosti in odgovoriti na 

vprašanja, ki se jim porodijo. V primeru, da pri iskanju ne gredo v pravo smer, jih 

poskusim usmeriti pri iskanju. 

 

1.4 Izdelovati (25 min) 

 

V učilnici Seesaw po predlogi izdelate predstavitev vrste lesa (priloga V.2). Pri 

oblikovanju predstavitve uporabljajte čim več slikovnih gradiv. Uporabite res samo 

informacije, ki nam kaj povedo, za nas neuporabnih informacij v izdelkih ne 

uporabljajte.  

 

Učenci v aplikaciji izdelujejo predstavitev z informacijami (pričakovani izdelek skupine 

priloga V.3). Tudi v tem času sem učencem na voljo za pomoč.  

 

1.5 Evalvirati (25 min) 

 

Za konec bo vsak par predstavil glavne značilnosti vrste lesa, ki jo je opisal. Nato bomo 

vaše izdelke združili v skupno videopredstavitev lesnih vrst.  

 

Učenci v parih predstavijo glavne značilnosti lesa, njihov izdelek je v času predstavitve 

projiciran na platno.  

Vse izdelke učencev prenesemo na en tablični računalnik, te skupaj združijo v 

videopredstavitev vseh lesnih vrst, predstavitvi dodajo naslovno besedilo ter zvok.  

 

Za konec mi povejte, zakaj les kljub temu, da danes poznamo umetne snovi, kovine itd., 

še vedno uporabljamo za veliko izdelkov? (Zaradi značilnosti in lastnosti lesa.) Katere 

izdelke pa danes v večini najdemo lesene? (Pohištvo, glasbila, ostrešja itd.) Les je 

danes še vedno v uporabi za izdelavo večine glasbil, ostrešij, pohištva, kot jamarski les 

itd. K temu pripomore več med seboj povezanih dejavnikov, npr. izgled, obstojnost, 

cena, lastnosti lesa (trdnost, gostota itd.), možnosti oblikovanja itd.  

 

Pogovorimo se o prednostih, ki jih ima les v primerjavi z drugimi gradivi.  
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Kljub vsem prednostim, ki jih ima les, pa za nekatere izdelke uporabljajo druge 

materiale. Naštejte nekaj izdelkov, ki jih ne izdelujejo (več) iz lesa. (Pribor, posode, 

mostovi, avtomobili in ostala prevozna sredstva, pnevmatike itd.) Za te naštete res 

uporabljajo kovine in umetne snovi. Za izdelavo naštetih predmetov lesa načeloma ne 

uporabljamo, saj so zaradi obstojnosti, cene in ostalih značilnosti in lastnosti bolj 

primerne kovine, umetne snovi in drugi materiali.  

 

Pogovorimo se o slabostih lesa v primerjavi z drugimi gradivi. 

 

V. PRILOGE 

 

V.1 Navodila za delo 

Vrste in lastnosti lesa  

Kaj veš o vrstah in lastnostih lesa?  

S pomočjo spleta poskušaj ugotoviti, katera vrsta lesa ti je bila dodeljena, nato predstavi 

to vrsto lesa (kako jo prepoznamo ipd.) in zapiši glavne značilnosti in lastnosti lesa 

(barva, uporaba, gostota, trdota ipd.). Pri opisovanju lastnosti lesa ne zapisuj številčnih 

vrednosti.  

V.2 Predloga 
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V.3 Pričakovan izdelek  
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9.3 Učna priprava 3 
 

I. SPLOŠNI EVIDENČNI PODATKI  

 

Izvajalec: Patricija Bizjak 

Razred: 6. a, 6. b, 6. c 

Predmet: Tehnika in tehnologija 

Učna tema: Lesna gradiva 

Učna enota: Preizkušanje lastnosti lesnih gradiv 

 

II. OPERATIVNI CILJI DIDAKTIČNE ENOTE  

 

Izobraževalni cilji 

Učenci: 

I1: naštejejo osnovne lastnosti, ki določajo lesne vrste (gostota, trdota, trdnost, 

cepljivost, prožnost, žilavost itd.), 

I2: s pomočjo IKT na spletu poiščejo informacije o preizkusih lastnosti lesa 

(gostota, trdota, upogibna trdnost) in zasnujejo izvedbo preizkusov, 

I3: s preizkušanjem ugotavljajo lastnosti lesa (gostoto, trdoto, upogibno trdnost) 

in razložijo njihov vpliv na uporabnost, 

I4: ugotovijo povezavo med gostoto in maso lesa, 

I5: preizkušance lesnih vrst (smreka, lipa, hrast, bukev, javor, oreh) razvrstijo po 

gostoti (od najmanj gostega do najgostejšega), po trdoti (od najmehkejšega do 

najtršega) in po upogibni trdnosti (v dve skupini – nizka in visoka upogibna 

trdnost), 

I6: glede na ugotovljene lastnosti izberejo primerno vrsto lesa in dopolnijo 

tehnično zgodbo.  

 

Vzgojni cilji 

Učenci: 

V1: razvijajo sposobnost poslušanja, 

V2: razvijajo sposobnost samostojnega dela in dela v paru.  

  

Psihomotorični cilji 

Učenci: 

P1: razvijajo sposobnost samostojnega/kritičnega razmišljanja. 

 

Standardi in minimalni standardi znanja 

Učenci: 

 S1: razložijo fizikalne in mehanske značilnosti preizkušancev. 

 

Cilji (izobraževalni/standardi) iz predhodnih razredov ali preteklih učnih ur 

Učenci: 

C1: prepoznajo les najpogostejših drevesnih vrst v ožjem okolju. 

 

III. MIKROARTIKULACIJA DIDAKTIČNE ENOTE 

 

Tip učne ure:  obravnava nove učne snovi 

Učne oblike:  frontalna, delo v skupini, delo v paru, individualno delo 

Učne metode:  metoda pridobivanja podatkov, metoda pogovora 
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Strategija pouka:  preizkušanje lastnost lesnih vrst 

Delovne tehnike:  iskanje informacij, načrtovanje in izvedba preizkusov 

Novi pojmi in posplošitve:  gostota, trdota, upogibna trdnost 

Učila/pripomočki:  tablični računalniki 

 

 

Orodja, naprave in stroji  

Naprave:   naprava za preizkušanje trdote (cev, utež s konico),                        

tehtnica 

Gradiva (materiali):  2 x preizkušanec 150 x 20 x 4 mm, 2 x preizkušanec 50 x 

50 x 10 mm vsake lesne vrste (lipa, smreka, bukev, javor, 

hrast, oreh) 

 

 

Literatura:   

 

Za učitelja: 

 

[1] Ž. Medved in ostali, Prava tehnika 6 – učbenik za tehniko in tehnologijo v 6. 

razredu osnovne šole (Ljubljana, Rokus Klett, 2018). 

[2] A. Papotnik in ostali, Učni načrt – Tehnika in tehnologija (Ljubljana, 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, 2011). 

[3] M. Eckhard in ostali, Lesarski priročnik (Ljubljana, DZS, 2008). 

[4] M. Geršak, Les in tvoriva (Sp. Gameljne, Samozaložba M. Geršak, 2018). 

[5] I. Leban, Domače lesne vrste (Škofja Loka, Srednja lesarska šola, 2008). 

[6] Seesaw 

[https://play.google.com/store/apps/details?id=seesaw.shadowpuppet.co.classroo

m] 

[7] ExplainEverything 

[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.explaineverything.explainev

erything]  

[8] M. Hartman–Jug, Naravoslovje s poznavanjem blaga: kemično, tekstilno in 

tehnično področje (Ljubljana, DZS, 1997). 

 

IV. POTEK UČNE URE 

 

1 Izvedba preizkusov 

 

1.1 Motivirati (5 min) 

 

Preden se lahko lotimo izdelovanja izdelkov iz lesa, moramo poznati njihove lastnosti. 

S poznavanjem le-teh nam je omogočena bolj premišljena izbira lesa za določen 

izdelek. Katere lastnosti poznate? (Trdnost – upogibna, tlačna, natezna, gostota, trdota, 

prožnost, žilavost, cepljivost itd.)  

 

Učenci odgovorijo na vprašanje, če podajo odgovor v smislu: lomljivost, da se ne vdira 

ipd., jih pri tem popravim in povemo, da je to npr.: upogibna trdnost, trdota ipd. 

 

Poznamo kar nekaj lastnosti, ki določajo les. Mi bomo v današnji uri naredili preizkuse 

treh lastnosti, in sicer: gostota, trdota in upogibna trdnost. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=seesaw.shadowpuppet.co.classroom
https://play.google.com/store/apps/details?id=seesaw.shadowpuppet.co.classroom
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.explaineverything.explaineverything
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.explaineverything.explaineverything
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1.2 Raziskovati (10 min)  

 

Sedaj boste v treh skupinah na spletu poiskali informacije o izvedbi preizkusov gostote, 

trdote in upogibne trdnosti. Poizvedeti morate, kaj določena lastnost sploh pomeni, in 

glede na to (tudi s pomočjo podatkov na spletu) podajte idejo, kako bi preizkus izvedli. 

Za to imate 10 minut časa, potem pa boste sošolcem predstavili izvedbo preizkusa.  

 

Učence razdelim v tri skupine. Ena od skupin bo iskala informacije o gostoti, druga o 

trdoti in tretja o upogibni trdnosti. Med iskanjem informacij pristopim do vsake skupine 

in jih po potrebi usmerim pri iskanju. Vsaki skupini tudi povem, katere pripomočke 

imajo na voljo za izvedbo preizkusa, s čimer jih usmerim tudi pri načrtovanju izvedbe.  

 

1.3 Pojasniti (5 min) 

 

Vsaka skupina predstavi dodeljeno lastnost in razloži izvedbo preizkusa (primer 

predstavitev v prilogi V.1).  

 

 Skupine predstavijo izvedbo preizkusa, po potrebi dopolnim navodila za izvedbo 

poskusa. Po končani predstavitvi učenci (z mojo pomočjo) tudi demonstrirajo preizkus. 

 

1.4 Izdelovati (25 min) 

 

Sedaj vam bom razdelila preizkušance. Vsaka skupina dobi preizkušance ene lesne vrste 

(tiste, o kateri ste v prejšnji uri iskali informacije). Ko preizkus opravite, preizkušanec 

pustite na mizi, kjer se preizkus izvaja.  

 

Pri preizkušanju (računanju) gostote na listek poleg vašega preizkušanca zapišete 

dobljeno vrednost. Vsaka naslednja skupina svoj preizkušanec postavi levo, če je 

gostota manjša, oziroma desno, če je gostota večja. S tem bomo že sproti dobili 

razporeditev lesnih vrst po gostoti (od tistih z najmanjšo do tistih z največjo gostoto).  

 

Pri preizkušanju trdote preizkušance prav tako razvrščate, tokrat glede na velikost 

vdrtine. Ker boste preizkus izvajali na dveh preizkušancih (prečni in vzdolžni prerez), 

morate pri razvrščanju upoštevati oba.  

 

Pri preizkušanju upogibne trdnosti pa bomo imeli tablični računalnik, s katerim bomo 

pri določeni obremenitvi preizkušanec fotografirali. Na koncu bomo fotografije 

primerjali in vrste lesa razvrstili v dve skupini, in sicer v eno skupino vrste z nizko 

upogibno trdnostjo, v drugo pa tiste z visoko upogibno trdnostjo.   

 

Vsaka skupina izvede vse tri preizkuse, pri tem preizkušance razvršča glede na gostoto 

in trdoto. Po potrebi učencem pomagam.  

 

1.5 Evalvirati (15 min) 

 

Zberimo se pri mizi, kjer se je izvajal preizkus gostote. Preglejte, če so vrste lesa 

pravilno razvrščene po gostoti glede na zapisane vrednosti.  
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Učenci skupaj pregledajo razvrstitev preizkušancev. Pri tem se pogovorimo, na kaj 

vpliva gostota pri izdelavi izdelkov (teža predmeta ipd.). 

 

Sedaj boste s tabličnim računalnikom v aplikaciji Seesaw fotografirali razvrščene 

preizkušance in jih boste poimenovali. 

 

Učenci opravijo dano nalogo, tako da ima vsaka skupina v svoji učilnici (na aplikaciji) 

shranjeno razvrstitev.  

 

Premaknimo se k mizi, kjer ste izvajali preizkus trdote. Prav tako kot prej tudi sedaj 

preglejte razvrstitev preizkušancev. Tudi sedaj v aplikacijo Seesaw objavite fotografijo 

s pripisanimi imeni vrst.  

 

Učenci skupaj razvrstijo preizkušance in v aplikacijo Seesaw objavijo fotografijo z 

razvrščenimi preizkušanci. Pri tem se pogovorim, na kaj vpliva trdota pri izdelavi 

izdelkov ('občutljivost' lesa na zunanje sile ipd.). 

 

Ostala nam je še miza, kjer ste preizkušali upogibno trdnost. Preglejte fotografije vseh 

preizkušancev med preizkusom in jih na mizi razvrstite v dve skupini, in sicer med tiste, 

ki imajo nizko upogibno trdnost (preizkušanci so se bolj upognili), in med tiste, ki imajo 

visoko upogibno trdnost (preizkušanci, ki so se manj upognili). Tudi te preizkušance 

boste fotografirali, dopisali vrsto lesa in objavili v aplikaciji.  

 

Na platno projiciramo narejene fotografije, učenci skupaj ocenjujejo in razvrstijo vrste 

lesa v dve skupini. Pri tem se pogovorimo, na kaj vpliva upogibna trdnost pri izdelavi 

izdelkov.  

Primeri fotografij priloga V.4. 

 

2 Dokončanje zgodbe 

 

V učilnici Seesaw imate med aktivnostmi že novo nalogo. Dokončati morate zgodbo. 

Pri tem si seveda pomagate z znanjem, ki smo ga danes osvojili, lahko pa si pomagate 

tudi z gradivom, ki ste si ga shranili v aplikacijo, razvrščeni preizkušanci pa bodo do 

konca ure razvrščeni na mestih, kjer smo izvajali preizkuse.  

 

Učenci preberejo navodilo, nato pa dokončajo zgodbo (priloga V.2). Pri odločitvah 

morajo upoštevati več dejavnikov hkrati (lastnosti lesa). Ves čas imajo v učilnici na 

voljo preizkušance, razporejene glede na lastnosti. Pričakovan konec zgodbe je v 

prilogi V.3. 

 

 

V. PRILOGE 

 

V.1 Primeri predstavitev izvedbe preizkusov 

 

Gostota: Gostota lesa nam pove, kakšno maso ima vrsta lesa glede na prostornino. 

Označimo jo z grško črko sigma (ρ).  

Za preizkus gostote bomo potrebovali tehtnico, ravnilo, kalkulator. Preizkušanec najprej 

stehtamo (v gramih), nato še izmerimo in izračunamo njegovo prostornino (V = a*b*c). 
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Ko imamo oba podatka (masa in prostornina), lahko izračunamo gostoto po formuli: ρ = 

m/V [g/cm3]. 

 

Trdota: Trdota lesa je lastnost, ki pove, kakšen odpor nudi površina lesa na neko silo 

drugega telesa, s katero delujemo na to površino.  

Za preizkus trdote bomo potrebovali cev, po kateri bomo spuščali utež z 'zašiljeno' 

konico. Glede na to, kako velika vdolbina bo nastala na preizkušancu, bomo lahko 

preizkušance razvrstili po trdoti. Preizkus bomo izvedli na preizkušancu s prečnim 

prerezom in na preizkušancu z vzdolžnim prerezom.  

 

Upogibna trdnost: Trdnost lesa je lastnost, ki pove, koliko obremenitve les prenese, 

preden se deformira oz. zlomi. Trden les prenese veliko obremenitev preden se zlomi, 

šibak les pa ne prenese velikih obremenitev.  

Za preizkus upogibne trdnosti bomo potrebovali dve kladi, s katerima bomo 

preizkušanec na dveh straneh podprli, uteži (približno 3 kg) in ravnilo, s katerim bomo 

merili upogib.  

Pozorni moramo biti na razmak med kladama. Ta mora biti vseskozi enak. Ko 

preizkušanec obtežimo z utežmi, izmerimo, za koliko milimetrov se bo ta upognil. 

 

V.2 Zgodba s podanim začetkom 

 

Mizar Miha je dobil naročilo za izdelavo prenosne lesene stopnice. Stranka je izrazila 

željo, da bi imela stopnica izgled smrekovega lesa. Ko se je Miha lotil načrtovanja 

stopnice, je ugotovil, da smrekov les ni najboljša izbira za izdelavo stopnic, ker ... 

 

V.3 Pričakovan zaključek zgodbe 

 

… je les smreke mehak in bi se na njem poznala vsaka praska. Bolj primeren za 

izdelavo prenosne stopnice bi bil les javorja, saj je les prav tako svetle barve kot 

smreka, poleg tega pa ima nizko oz. srednjo gostoto, kar je pri prenosni stopnici 

pomembno, in visoko trdoto, torej je les odporen proti praskam ipd. Les ima tudi 

sorazmerno visoko upogibno trdnost, kar mizarju omogoči, da uporabi za stopnico 

tanjšo desko in s tem še zmanjša težo izdelka.  

 

V.4 Razvrščeni preizkušanci glede na lastnosti (gostota, trdota, upogibna trdnost) 
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9.4  Učna priprava 4 
 

I. SPLOŠNI EVIDENČNI PODATKI  

 

Izvajalec: Patricija Bizjak 

Razred: 6. a, 6. b, 6. c 

Predmet: Tehnika in tehnologija 

Učna tema: Lesna gradiva 

Učna enota: Lesni polizdelki 

 

II. OPERATIVNI CILJI DIDAKTIČNE ENOTE  

 

Izobraževalni cilji 

Učenci: 

I1: opišejo predelavo lesa v polizdelke, 

I2: ločijo različne polizdelke in jih znajo poimenovati, 

I3: na spletu poiščejo informacije o polizdelkih in te informacije strnejo v 

izdelek. 

 

Vzgojni cilji 

Učenci: 

V1: razvijajo sposobnost poslušanja, 

V2: razvijajo sposobnost samostojnega dela in dela v paru.  

  

Psihomotorični cilji 

Učenci: 

P1: razvijajo sposobnost samostojnega/kritičnega razmišljanja. 

 

Standardi in minimalni standardi znanja 

Učenci: 

 M1: razvrščajo polizdelke po njihovi uporabi. 

 

Cilji (izobraževalni/standardi) iz predhodnih razredov ali preteklih učnih ur 

Učenci: 

C1: prepoznajo les najpogostejših drevesnih vrst v ožjem okolju. 

 

III. MIKROARTIKULACIJA DIDAKTIČNE ENOTE 

 

Tip učne ure:  obravnava nove učne snovi 

Učne oblike:  frontalna, delo v skupini, delo v paru, individualno delo 

Učne metode:  metoda pridobivanja podatkov, metoda pogovora 

Strategija pouka:  iskanje informacij o polizdelkih 

Delovne tehnike:  iskanje informacij 

Novi pojmi in posplošitve:   

Učila/pripomočki:  tablični računalniki 

 

 

Orodja, naprave in stroji  

Gradiva (materiali):  Gradiva iz škatle (vezana plošča, bukove letve, smrekove 

letve, lipov in hrastov les), lesni polizdelki (vezana 
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plošča, panelna plošča, iverna plošča, furnir, vlaknena 

plošča) 

 

 

Literatura:   

 

Za učitelja: 

 

[1] Ž. Medved in ostali, Prava tehnika 6 – učbenik za tehniko in tehnologijo v 6. 

razredu osnovne šole (Ljubljana, Rokus Klett, 2018). 

[2] A. Papotnik in ostali, Učni načrt – Tehnika in tehnologija (Ljubljana, 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, 2011). 

[3] M. Eckhard in ostali, Lesarski priročnik (Ljubljana, DZS, 2008). 

[4] M. Geršak, Les in tvoriva (Sp. Gameljne, Samozaložba M. Geršak, 2018). 

[5] I. Leban, Domače lesne vrste (Škofja Loka, Srednja lesarska šola, 2008). 

[6] Seesaw 

[https://play.google.com/store/apps/details?id=seesaw.shadowpuppet.co.classroo

m] 

[7] ExplainEverything 

[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.explaineverything.explainev

erything]  

[8] M. Hartman-Jug, Naravoslovje s poznavanjem blaga: kemično, tekstilno in 

tehnično področje (Ljubljana, DZS, 1997). 

 

 

IV. POTEK UČNE URE 

 

1 Prerezi in debelitev lesa 

 

1.1 Motivirati (5 min) 

 

Kar nekaj lastnosti lesa smo že spoznali. Pri prejšnji uri smo preizkušali lastnosti lesa na 

preizkušancih določenih drevesnih vrst. Ali obstaja možnost, da bi preizkus opravili na 

dveh preizkušancih iste vrste in bi dobili različne rezultate? (Ja.) Res je. Rezultati se 

sicer ne bi drastično razlikovali, vsekakor pa na lastnost preizkušanca vpliva, kje je 

drevo raslo, kdaj je bilo posekano, iz katerega dela debla je preizkušanec dobljen in še 

veliko dejavnikov, ki vplivajo na lastnosti lesa. Danes si bomo podrobneje ogledali 

prečni prerez debla, možnosti razreza hlodovine, govorili bomo o lesnih polizdelkih …   

Prereze lesa ste že spoznali pri naravoslovju, zato jih bomo samo ponovili. Kakšen je 

vzdolžni prerez? (Prerez čez središče hloda vzporeden z osjo drevesa, vzporeden z 

letnicami.) Ja, res je, kaj pa prečni prerez? (Prerez, ki ga dobimo, če deblo prerežemo 

pravokotno na drevesno os, pravokotno na letnice.) Poleg teh dveh pa poznamo še 

tangencialni prerez. Kakšen je pa ta? (Tangencialni prerez dobimo s prerezom debla 

vzporedno na os drevesa in ne po sredini debla.) Tako je.  

 

Učenci odgovarjajo na vprašanja in jih zastavljajo. 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=seesaw.shadowpuppet.co.classroom
https://play.google.com/store/apps/details?id=seesaw.shadowpuppet.co.classroom
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.explaineverything.explaineverything
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.explaineverything.explaineverything
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1.2 Raziskovati (7 min)  

 

Če hlod prečno prerežemo, lahko na površini tega prereza vidimo nepravilne krožnice, 

ene so temnejše, druge svetlejše. Sedaj boste imeli 10 minut, da boste s pomočjo 

tabličnih računalnikov in spleta raziskali informacije, ki jih morate vpisati v nalogi, ki 

vas že čaka v učilnici Seesaw (navodila so v prilogi V.1). 

 

Učenci na spletu poiščejo informacije.  

 

1.3 Pojasniti (3 min) 

 

V času vašega raziskovanja bom prišla do vsakega para in mi boste poročali o že 

dobljenih informacijah oziroma o tem. katerih informacij ne uspete najti.  

 

Skupine mi poročajo, katere informacije so že našli in z iskanjem katerih imajo težave. 

V tem primeru jih usmerim pri iskanju. 

 

1.4 Izdelovati (5 min) 

 

Sedaj boste dobljene informacije uporabili pri izpolnitvi naloge.  

 

Učenci dopolnijo sliko. Primer pričakovanega izdelka je v prilogi V.2. 

 

2 Lesni polizdelki 

 

2.1 Motivirati 

 

Ali mi zna kdo povedati, kaj so polizdelki? (To so proizvodi, ki še niso dokončani in so 

namenjeni predelavi v nadaljnjih obdelovalnih procesov.) Tako je. Med lesne 

polizdelke uvrščamo žagan les, to so tramovi, plohi, deske in letve. Te se razlikujejo 

glede na uporabo in glede na dimenzije. Potem poznamo pa še vezane plošče, panelne 

plošče, furnirje, vlaknene plošče, iverne plošče in plošče z usmerjenim iverjem (OSB 

plošče, LSB plošče). 

 

Z učenci se pogovorimo o lesnih polizdelkih. Učenci odgovarjajo na vprašanja in 

aktivno sodelujejo v pogovoru. Na voljo sem jim za dodatna vprašanja. 

 

2.2 Raziskovati  

 

Sedaj boste v parih raziskali kaj več o dodeljeni vrsti polizdelka (vezana plošča, panelna 

plošča, furnir, iverna plošča, vlaknena plošča). Najprej o tej vrsti poiščete čim več 

informacij, potem pa se sprehodite po razredu in delavnici ter poiščite vsaj en kos 

dodeljenega polizdelka, ga fotografirate s tabličnim računalnikom in ob fotografiji 

zapišete pomembne lastnosti (dobro je, da se na fotografiji vidi te lastnosti, zaradi 

katerih je ta polizdelek drugačen od drugih).  

 

Učenci v parih po spletu poiščejo informacije o dodeljenem polizdelku. 
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2.3 Pojasniti 

  

Med vašim raziskovanjem sem vam na voljo za vprašanja.  

 

V času, ko učenci iščejo informacije o polizdelkih, pridem do vsake skupine, predstavijo 

mi informacije, ki so jih že našli. Pogovorimo se o tem, katere informacije so za nas 

pomembne in katerih ne potrebujemo. Po potrebi jih usmerim pri iskanju informacij. 

 

2.4 Izdelovati 

 

Ko imate zbrane potrebne informacije in fotografijo, to strnite v izdelek. Za to uporabite 

aplikacijo Explain Everything, vsi boste delali v en dokument, vendar vsaka skupina na 

svoj 'list'. 

 

Dobljene informacije strnejo v izdelek, kjer zapišejo samo najpomembnejše informacije. 

Nato v razredu in delavnici poiščejo primer polizdelka, ga fotografirajo in dodajo v 

izdelek. 

 

Za konec boste skupaj ustvarili videopredstavitev polizdelkov, jo shranili in naložili v 

učilnico Seesaw.  

 

Vsi učenci skupaj ustvarijo videopredstavitev polizdelkov, dodajo zvok, zvočne efekte. 

Ko zaključijo video, oddajo v učilnico Seesaw. 

 

Za konec boste iz vaših zbirk na mizo zložili vse lesne polizdelke, ki so v škatli, jih 

fotografirali in ob vsak polizdelek zapisali njegovo ime. Vse to naložite v učilnico 

Seesaw.  

 

Učenci iz škatel z gradivi na mizo zložijo vse lesne polizdelke, ki jih imajo. 

Fotografirajo in na fotografijo z orodjem v učilnici Seesaw dopišejo imena polizdelkov 

(priloga V.3). 

 

V. PRILOGE 

 

V.1 Navodila naloge 

 

Na spletu poišči informacije o prerezu debla in na sliki poimenuj, kar je označeno.  
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V.2 Pričakovan izdelek 1 

 

 
 

V.3 Pričakovan izdelek 2 
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9.5 Učna priprava 5 
 

I. SPLOŠNI EVIDENČNI PODATKI  

 

Izvajalec: Patricija Bizjak 

Razred: 6 .a, 6. b, 6. c 

Predmet: Tehnika in tehnologija 

Učna tema: Lesna gradiva 

Učna enota: Obdelovalni postopki lesa 

 

II. OPERATIVNI CILJI DIDAKTIČNE ENOTE  

 

Izobraževalni cilji 

Učenci: 

I1: spoznajo obdelovalne postopke lesa (žaganje, vrtanje, spajanje), 

I2: spoznajo in uporabijo oblike in načine spajanja lesnih delov (lepljenje, 

žebljanje, vijačenje, mozničenje), 

I3: pripravijo delovni prostor, izberejo pravilna orodja, pripomočke, stroje in 

osebna zaščitna sredstva za varno delo, 

I4: z uporabo aplikacije KineMaster posnamejo video na temo obdelovalnih 

postopkov in ga objavijo na YouTube. 

 

Vzgojni cilji 

Učenci: 

V1: razvijajo sposobnost poslušanja, 

V2: razvijajo sposobnost samostojnega dela in dela v paru.  

  

Psihomotorični cilji 

Učenci: 

P1: razvijajo sposobnost samostojnega/kritičnega razmišljanja. 

 

Standardi in minimalni standardi znanja 

Učenci: 

 M1: ustrezno uporabijo pripomočke, orodja in stroje za izdelavo predmeta. 

 

Cilji (izobraževalni/standardi) iz predhodnih razredov ali preteklih učnih ur 

Učenci: 

C1: prepoznajo les najpogostejših drevesnih vrst v ožjem okolju. 

 

III. MIKROARTIKULACIJA DIDAKTIČNE ENOTE 

 

Tip učne ure:  obravnava nove učne snovi 

Učne oblike:  frontalna, delo v skupini, delo v paru, individualno delo 

Učne metode:  metoda pridobivanja podatkov, metoda pogovora 

Strategija pouka:  iskanje informacij o polizdelkih 

Delovne tehnike:  iskanje informacij, načrtovanje in izvedba preizkusov 

Novi pojmi in posplošitve:   

Učila/pripomočki:  tablični računalniki 
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Orodja, naprave in stroji  

Naprave in stroji: stebelni vrtalni stroj, vibracijska žaga, tračni brusilnik 

Pripomočki in orodja:  kladiva, pile,  

Gradiva (materiali):  vezana plošča 

 

 

Literatura:   

 

Za učitelja: 

 

[1] Ž. Medved in ostali, Prava tehnika 6 – učbenik za tehniko in tehnologijo v 6. 

razredu osnovne šole (Ljubljana, Rokus Klett, 2018). 

[2] A. Papotnik in ostali, Učni načrt – Tehnika in tehnologija (Ljubljana, 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, 2011). 

[3] M. Eckhard in ostali, Lesarski priročnik (Ljubljana, DZS, 2008). 

[4] M. Geršak, Les in tvoriva (Sp. Gameljne, Samozaložba M. Geršak, 2018). 

[5] I. Leban, Domače lesne vrste (Škofja Loka, Srednja lesarska šola, 2008). 

[6] Seesaw 

[https://play.google.com/store/apps/details?id=seesaw.shadowpuppet.co.classroo

m] 

[7] ExplainEverything 

[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.explaineverything.explainev

erything]  

[8] M. Hartman–Jug, Naravoslovje s poznavanjem blaga: kemično, tekstilno in 

tehnično področje (Ljubljana, DZS, 1997). 

 

 

IV. POTEK UČNE URE 

 

1 UVAJANJE 

 

Pri obdelovanju lesnih gradiv uporabljamo različne postopke. Če se spomnimo, katere 

obdelovalne postopke smo že spoznali pri obdelavi papirnih gradiv, katerega od teh bi 

lahko uporabili pri obdelavi lesa? (Lepljenje.) Ja, res je. To je eden izmed postopkov 

spajanja lesa. Poznamo pa še vijačenje, mozničenje in žebljanje.  

Kateri postopek bi v primerjavi s papirjem uporabili namesto striženja in rezanja? 

(Žaganje.) Tako je. Poznamo žaganje pa še vrtanje, skobljanje, brušenje itd.  

 

Sedaj se bomo sprehodili v delavnico in pregledali orodja in načine uporabe le-teh.  

 

Učenci odgovarjajo na vprašanja in jih zastavljajo. Nato se sprehodimo v delavnico, 

kjer je orodje že v naprej pripravljeno. Prikažemo postopke spajanja (lepljenje, 

žebljanje, mozničenje in vijačenje). Ogledamo si še ostala orodja (pile, brusilni papir 

ipd.). Ob ogledu strojev in naprav (stebelni vrtalni stroj, vibracijska žaga, tračni 

brusilnik) ponovimo še varno delo, obvezno varnostno opremo (zaščitna očala, zaščitna 

halja, zaščita za lase – kapa ali elastika). Pri stebelnem vrtalnem stroju pogledamo še 

svedre, razliko med svedrom za les in svedrom za kovino. 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=seesaw.shadowpuppet.co.classroom
https://play.google.com/store/apps/details?id=seesaw.shadowpuppet.co.classroom
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.explaineverything.explaineverything
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.explaineverything.explaineverything
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2 USVAJANJE 

 

Sedaj se boste razdelili v dve skupini. Vsaka od skupin bo posnela video z aplikacijo 

KineMaster, in sicer ena na temo žaganja, druga na temo vrtanja. Prikazati morate 

prenos mer iz načrta na obdelovanec, priprave delovnega mesta, opisati morate pravilno 

izbiro svedra oz. žaginega lista itd. Najprej načrtujte, kako bo snemanje potekalo, lahko 

si razdelite vloge snemalca, režiserja, igralca ipd., potem pa se lotite snemanja in 

obdelave. Ko bo video dokončan, ga boste naložili na YouTube. Pri tem bodite pozorni, 

da boste nastavili dostop do videa samo z URL-naslovom. 

 

Učenci v skupinah načrtujejo potek snemanja video vsebine. Potrebne informacije lahko 

poiščejo na spletu ali v učbeniku. Jaz sem jim na voljo za vprašanja. Med načrtovanjem 

grem do vsake skupine, predstavijo mi načrt in plan dela. Po potrebi jih opozorim na 

manjkajoče pomembne informacije.  

Skupine se nato lotijo snemanja videa. Ko posnamejo vse potrebno, v aplikaciji 

KineMaster video še uredijo, mu dodajo napise, zvočne efekte ipd. Na koncu video še 

naložijo na YouTube. 

 

3 PONAVLJANJE 

 

Ko bo video naložen na YouTube, povezavo do njega prilepite v učilnico Seesaw.  

 

Učenci povezavo do video posnetka objavijo v učilnici, nato pa si oba videoposnetka 

skupaj ogledamo. Po ogledu videov se skupaj še pogovorimo in ponovimo pomembne 

postopke (prenos mer, zaščitna oprema, priprava delovnega mesta itd.). 
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9.6  Test tehnološke pismenosti  
 

V spodnji testni poli je 24 vprašanj. Pozorno preberi vsako vprašanje posebej in ob tem 

izberi najbolj pravilen odgovor. Pri tem ne obkrožuj odgovorov na testni poli, ampak na 

dodatnem listu za odgovore. Pri vprašanjih, ki zahtevajo dodatno pojasnilo, obkroži 

najbolj pravilen odgovor in najbolj primeren razlog. Na voljo imaš 30 minut časa. 

  

1. (2.1) Kaj uporabljamo za zadovoljitev človeških potreb in želja?  

 

A. Inženirske vede. 

B. Matematiko. 

C. Tehnologijo. 

D. Naravoslovje. 

 

2. (16.1) 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. 

 

3. (20.1) Zakaj je včasih uvajanje in učinkovita raba izobraževalne tehnologije 

v šolah vprašljiva?  

 

A. Ker ni na voljo vsakomur. 

B. Ker je neodvisna. 

C. Ker je draga. 

D. Ker ne izboljša sveta.  
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4. (24.2) Ogrevanje na trdna lesna goriva … 

 

A. je drago. 

B. onesnažuje okolico. 

C. povzroča izsekavanje gozdov, usedanje površja in erozijo tal.  

D. nima regulacije izgorevanja. 

E. zahteva več vzdrževanja kotelne naprave. 

 

 

5. (44.2) V gozdu podirajo bukve. Za uspešno in varno podiranje dreves 

morajo uporabiti _________________ žago in imeti s seboj 

____________________. 

 

A. električno motorno / čelado in varnostne hlače. 

B. bencinsko motorno / čelado, varnostne hlače, bencin. 

C. krožno / varnostne hlače in agregat. 

D. tračno / čelado, bencin in agregat. 

E. cepilnik dreves / čelado, varnostne hlače, agregat. 

 

6. (33.2) Tehnična dokumentacija, ki vsebuje podatke o izdelovalnih postopkih 

je 

 

A. delavniška risba. 

B. tehnološki list. 

C. sestavna risba. 

D. tehnična risba. 

E.  montažna risba. 

 

7. (22.2) Pripravljamo tehnološki list. Na kaj ne smemo pozabiti? 

 

A. Skico. 

B. Načrt.  

C. Tehnološke postopke. 

D. Vrednotenje. 

E. A. + B. + C. 
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8. (24.3) Pri testiranju mosta nismo bili zadovoljni s kvaliteto lesa. Katero 

vrsto lesa bi izbrali za gradnjo lesenega mosta? 

 

 Vrsta lesa:  Razlog: 

A. Macesen.  1. Mehkoba lesa in trajnost. 

B. Smreka.  2. Belo rumenkasta barva. 

C. Bukev.   3. Elastičnost, obstojnost, lepota. 

D. Jesen.   4. Trdota in belkasta barve. 

E. Balza.   5. Teža, trdota in žilavost. 

 

 

 

 

9. (53.1) Kateri izmed spodaj naštetih izdelkov ni iz oplemenitenega lesa? 

 

A. Lepljen les. 

B. Plošče iz furnirjev. 

C. Panelne plošče (kombinirane). 

D. Tesani les. 

 

10. (25.1) Katero varnostno navodilo je potrebno upoštevati pri menjavi 

žaginega lista na stroju? 

 

A. Urejena okolica. 

B. Uporaba ustreznih delovnih oblačil in rokavic. 

C. Uporaba ustreznega orodja za menjavo. 

D. Izklop stroja iz omrežne napetosti. 

 

11. (33.1) 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. 
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12. (20.1) Kako se imenuje postopek, s katerim po načrtu sestavimo dele v 

končni izdelek? 

 

A. Grafično oblikovanje. 

B. Testiranje. 

C. Vrednotenje sestave. 

D. Izdelava. 

 

13. (77.1) Proizvodni proces, ki zajema rezanje, brušenje ali drobljenje 

materiala za ustvarjanje oblike se imenuje … 

 

A. litje. 

B. proizvodnja. 

C. mehanska obdelava. 

D. preoblikovanje. 

 

14. (47.2) Pri sestavljanju notranjega predala na sliki nazadnje montiramo … 

A. stranico 1 in vodila 5. 

B. stranici 1 in 4. 

C. stranico 4 in dno predala 6 

D. stranico 4 ali 1 in vodila 5. 

E. dno predala 6 in vodila 5. 

 

15. (30.3) Katero tehnologijo obdelave izberemo za izdelavo predmeta zunanjih 

dimenzij 80 mm x 35 mm x 20 mm, podanega na sliki v narisu, ki ga nato še 

pobarvamo? 

A. A1-B2-C1-D1-E1 

B. A1-B2-C2-D2-E2 

C. A2-B2-C2-D3-E1 

D. A3-B2-C3-D3-E2 

E. A3-B2-C1-D2-E1 
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16. (2.3) Pri žaganju z motorno rezljačo imamo težave, saj je žaganje zelo 

počasno, obtem se pa obdelovanec tudi žge. Kaj je vzrok in kaj bomo 

naredili? 

17. (32.3) Iz vezane plošče pravokotne oblike debeline 12 

mm želimo narediti osnovno ploščo nepravilnih 

oblik za obešalnik, na katerega bomo kasneje 

montirali še obešala in okraske iz mavca. S čim bi jo 

najhitreje natančno izrezali? 

 

 Orodje:              Razlog: 

A. Motorna bencinska žaga.  1. Zelo velika varnost. 

B. Električna motorna rezljača. 2. Zelo hitro žaganje. 

C. Lisičji rep.    3. Zelo fino žaganje. 

D. Krožna žaga. 4. Natančno žaganje zaradi premikanja 

obdelovanca.           

E. Fina ročna žaga.   5. Poceni rešitev. 

 

 

 

 

 

Vzrok:   Kaj bomo naredili?  

A. Nepravilen izbor lista 

(pregrobi zobje). 

 1. Ne smemo nadaljevati z žaganjem. 

B. Obdelovanec prehitro 

potiskamo k žagi. 

 2. Zamenjati žagin list – namestiti bolj 

grobega. 

C. Nepravilen izbor lista 

(prefini zobje). 

 3. Nadaljevati žaganje na krožni žagi. 

D. Obdelovanec premočno 

potiskamo k žagi. 

 4. Zamenjati žagin list – izbrati bolj finega. 

E. Nepravilen izbor žage.  5. Žagali bolj z občutkom. 
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18. (9.3) Pri rezanju profila iz 10 mm masivnega bukovega lesa na vibracijski 

žagi poči žagin list. Rezervnega lista istega tipa ni na 

razpolago, imamo le še grobi žagin list za les in fini za kovino. 

Ali se lahko nadaljuje z žaganjem z drugim žaginim listom? 

A. Ne, potrebno je kupiti nov list.  

B. Da, lahko se uporabi žagin list za kovino in poveča se hitrost rezanja.  

C. Ne, poskuša se popraviti zlomljen žagin list.  

D. Da, vzame se grobi žagin list za les in zmanjša se hitrost (frekvenca) 

lista. 

E. Sploh ni pomembno, kakšen je žagin list.   

 

19.  (22.3) 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. 

 

20. (33.2) S čim strojno naredimo luknjo za tečaje z ravnim dnom na sliki, ki 

ima premer 30 mm? 

 

A. Z navadnim lesnim svedrom. 

B. S kačastim svedrom. 

C. Z grčarjem (Forstnerjev sveder). 

D. S svedrom za opaže. 

E. S šilom. 

 

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. (16.2) Na šolskem vrtalnem stroju smo v bukovo desko debeline 20 mm 

naredili izvrtino Φ 30 mm, globine 18 mm. S čim? 

 

A. S svedrom za les. 

B. S svedrom za kovino.  

C. Z vbodnim žaginim listom. 

D. Z rezkalnim svedrom. 

E. S kronskim žaginim listom. 

 

22. (7.2) Katero orodje in material bi uporabil za spajanje dveh kosov lesa z 

vijačenjem? 

 

A. Lesni vijak in kladivo. 

B. Žebelj, lepilo in kladivo. 

C. Lesni vijak, moznik in vrtalni stroj. 

D. Žebelj, izvijač, vrtalni stroj. 

E. Lesni vijak, vrtalni stroj, izvijač. 

 

23. (45.3) Pri konstrukciji ostrešja 

ugotovimo, da se je ob pretežkem 

snegu en tram ostrešja (špirovec) 

preveč upognil. Kaj naredimo? 

 

 

 

Razlog:  

A. Zamenjamo tram. 

B. Ne naredimo nič. 

C. Vzporedno vstavimo dodatni tram. 

D. Na delu upogiba pritrdimo/zabijemo 

desko. 

E. Odstranimo snegobrane s strehe. 

1. Damo močnejši tram (večji 

prerez). 

2. Ker je les upogljiv. 

3. Prevzame del bremena. 

4. Bo bolj togo. 

5. Sneg hitreje zdrsne s strehe.  

 

 



 XXXIV 

24. (57.3) V proizvodnji otroških igral, ki jih bodo postavili v urbanem naselju, 

se odločajo o zaščiti lesa za daljšo življenjsko dobo. S čim naj igrala 

zaščitijo? 

 

Zaščita:    Razlog: 

A. Lak. 

B. Lazurni premaz.  

C. Živa barva.  

D. Nežna barva. 

E. Temeljni premaz. 

1. Nima nobenega od znakov za 

nevarnost. 

2. Naredi neprodušno skorjo, ki preprečuje 

prehod vlage. 

3. 3. Premaz prodre v les, pore na površini 

ostanejo odprte in tako omogočajo 

izmenjavo vlage med lesom in okolico. 

4. 4. Lep videz. 

5. 5. 2. + 3. 
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9.7 Pola za odgovore 
 

Geslo: __________   Razred: ______  Skupina: ______ Starost: ______ Spol:   M    Ž 

 

Navodilo: Pozorno preberi vsako vprašanje (VP) na testni poli in ob tem izberi najbolj 

pravilen odgovor. Odgovore obkroži v spodnji tabeli! 

 

VP. ODGOVOR RAZLOG VP. ODGOVOR RAZLOG 

1. A   B   C   D   13. A   B   C   D  

2. A   B   C   D  14. A   B   C   D    E  

3. A   B   C   D  15. A   B   C   D    E  

4. A   B   C   D   E  16. A   B   C   D   E 1   2   3   4   5 

5. A   B   C   D   E  17. A   B   C   D   E 1   2   3   4   5 

6. A   B   C   D   E  18. A   B   C   D   E  

7. A   B   C   D   E  19. A   B   C   D   E 1   2   3   4   5 

8. A   B   C   D   E 1   2   3   4   5 20. A   B   C   D   E  

9. A   B   C   D  21. A   B   C   D   E  

10. A   B   C   D  22. A   B   C   D   E  

11. A   B   C   D  23. A   B   C   D   E 1   2   3   4   5 

12. A   B   C   D  24. A   B   C   D   E 1   2   3   4   5 

 

 

 

 


