Pri neobveznem izbirnem predmetu
ZAKAJ IZBRATI
NEOBVEZNI IZBIRNI
PREDMET
TEHNIKA?
Zato ker:

učenci:


spoznajo namen in pomen tehničnih predmetov,



opazujejo in ugotavljajo lastnosti gradiv,



ob izdelavi izdelkov (papirna gradiva, les,

Neobvezni
izbirni predmet
TEHNIKA

umetne snovi) pridobivajo znanje in razvijajo ročne spretnosti,

 predmet TEHNIKA ponuja veliko možnosti
za kreativnost učencev,

 izdelajo uporabne, zabavne izdelke,



ugotavljajo prednosti in slabosti idej),

 želimo, da bi bili naši učenci tudi kasneje
domiselni in praktični pri opremljanju svoje-



načrtujejo potek dela, izberejo gradiva,
orodje in stroje s katerimi varno izdeluje-

ga doma,

jo predmete,

 si pri tem predmetu zelo razvijajo ročne
spretnosti,

oblikujejo ideje za svoj izdelek (ob tem



krepijo pozitivno samopodobo,



razvijajo sposobnost opazovanja in pred-

 želimo, da nekateri med njimi najdejo tudi
izziv v tehniških poklicih. Nekateri poklici

stavljanja tehničnih pojavov in naprav,

so zelo iskani in so zato smiselna odločitev
glede na situacijo v državi.



upoštevajo pravila varnosti pri delu,



ob delu gojijo sodelovanje v skupini,
odgovornost, ekonomičnost ter natančnost in red.

Vzeto iz: http://pixabay.com/en/chairs-wooden-furniture-brown-575873/
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Vsebina neobveznega

Kako se bodo izvajali neob-

izbirnega predmeta

vezni izbirni predmeti?

TEHNIKA:

V šolskem letu 2014/15 bodo šole lahko ponujale pet neobveznih izbirnih predmetov, in sicer: računalništvo, šport,



papirna gradiva,



les

umetnost, tehniko in tuji jezik. Učenci bodo imeli možnost
izbrati neobvezni izbirni predmet, ni pa nujno, da si ga
sploh izberejo. Če se učenec odloči za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta, ga mora obiskovati do konca
šolskega leta in pri tem predmetu bo tudi ocenjen. Učenec



umetne snovi,

si lahko vsako leto izbere poljuben neobvezni izbirni predmet, čeprav priporočamo, da zaradi nadgradnje znanja



konstrukcije,

obiskuje vsa tri leta isti predmet. Neobvezni izbirni predmet
obsega 35 šolskih ur na leto.



izbirne vsebine.

Neobvezni izbirni predmeti se bodo izvajali v 4., 5. in 6.
razredu.
V prehodnem obdobju, od septembra 2014, se bo neobvez-

Vzeto iz: http://www.flickr.com/photos/geishaboy500/100043

ni izbirni predmet izvajal le v 4. razredu. Od septembra
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2015 bodo šole ponujale neobvezne izbirne predmete v 4.
in 5. razredu. Od septembra 2016 bodo šole ponujale in
izvajale neobvezne izbirne predmete v vseh treh razredih
(4., 5. in 6. razred) drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja.

