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V naslednjem desetletju grozi zlom 
osnovnošolskega, srednješolskega in 
terciarnega izobraževanja 

• Kakovost izvedbe tehniškega in naravoslovnega izobraževanja je 
ogrožena. 

 

• Ogroža jo pričakovano in napovedano pomanjkanje ustrezno 
izobraženih učiteljev tehnike in tehnologije (TIT) in naravoslovnih 
predmetov v osnovnih šolah. 



Upokojevanje OŠ učiteljev TIT: Rast generacij: 



* Porast diplomantov zaradi izteka univerzitetnega (predbolonjskega) 
študija. Rdeča puščica na grafu označuje trend upada števila 
diplomantov, ki ga prepoznavamo iz trenutnega vpisa v programa 
UM in UL. 



* Rdeča puščica na grafu označuje trend upada 
števila diplomantov, ki ga prepoznavamo iz 
trenutnega vpisa v programov UM in UL in 
interesa za omenjeni študij med mladimi. 

Podobna je projekcija na celotnem 
področju naravoslovja, matematike in 
tehnike (NARMATEH): 



Rezultati PISA in TIMSS 2015! 

• Kako dolgo bomo uživali slavo? 



Da bi preprečili zlom osnovnošolskega, srednješolskega in 

terciarnega izobraževanja na področju tehnike, je 

potrebno ukrepati TAKOJ! 



Predlagane rešitve (za MIZŠ) 

• (že v letu 2017 razpisati) kadrovske štipendije za vzpodbujanje mladih za 
poklic učiteljev predmeta TIT; 
 

• financiranje študijskih programov za dokvalifikacijo in prekvalifikacijo za 
poučevanje tehnike; 

 

• zagotovitev financiranja ukrepov za povečanje promocije tehnike med 
mladimi; 
 

• zagotovitev ustreznih materialnih in kadrovskih pogojev na ustreznih 
Oddelkih UM in UL, ki bodo omogočili izvedbo programov v skladu z 
deklariranimi cilji izobraževanja za 21 stoletje. 
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