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POVZETEK 

 

V diplomskem delu je prikazano neformalno vključevanje staršev v pouk gospodinjstva in 

ostale dejavnosti, ki potekajo v okviru tega predmeta. Gospodinjstvo je namreč predmet, 

katerega znanje je uporabno v vsakodnevnem življenju, zato bi bilo vanj smiselno vključiti 

tudi starše. V teoretičnem delu diplomske naloge je predstavljena zakonodaja na področju 

sodelovanja šole s starši in pri predmetu gospodinjstvo. Izpostavljene so neformalne oblike 

sodelovanja šole in staršev ter prednosti, ki jih takšno sodelovanje prinaša vsem udeleženim. 

Orisanih je tudi nekaj ovir, ki onemogočajo partnerski odnos med šolo in starši. Z empiričnim 

delom sem raziskala neformalno vključevanje staršev v pouk gospodinjstva in v ostale 

dejavnosti, ki potekajo v okviru tega predmeta. Glavni cilj raziskave je bil ugotoviti, ali 

učitelji gospodinjstva pri pouku oziroma v okviru tega predmeta uporabljajo neformalne  

oblike sodelovanja s starši, ali se neformalne oblike sodelovanja s starši pri pouku 

gospodinjstva večkrat pojavijo v petem ali šestem razredu ter ali jih uporabljajo več učitelji 

razrednega pouka ali učitelji gospodinjstva. Ugotovitve kažejo, da učitelji gospodinjstva v 

zelo majhni meri uporabljajo neformalne oblike sodelovanja s starši v povezavi s predmetom 

gospodinjstvo. Razlog temu je tudi strokovna neusposobljenost učiteljev, ki poučujejo 

gospodinjstvo. Strokovno nepoznavanje področja, ki ga učitelj poučuje je še ena izmed ovir, 

ki preprečuje kakovostno sodelovanje s starši. 

 

 

Ključne besede: neformalno sodelovanje, gospodinjstvo, učitelji gospodinjstva, starši, ovire 

  



 

 

ABSTRACT 

The thesis shows the informal involvement of parents in the teaching of home economics and 

other activities that take place within the context of this subject. Home economics teaches a 

lot of skills and knowledge that is useful in everyday life, so it would be wise to include 

parents. Presented in the theoretical part of the thesis is the legislation on cooperation with 

schools and parents on the subject of home economics. Emphasized are the informal 

cooperation of the school and the parents and the benefits that such participation brings to all 

involved. Outlined are also some barriers that prevent partnerships between the school and 

parents. With empirical work I explored the informal involvement of parents in teaching 

home economics and other activities that take place within the context of this subject. The 

main objective of the study was to determine whether home economics teachers in the 

classroom or in the context of this subject are using informal forms of cooperation with 

parents, whether informal forms of cooperation with parents in teaching home economics 

occur more frequently in the fifth or sixth grade, and whether they are used more frequently 

by class teachers or home economics teachers. The findings suggest that home economics 

teachers use informal forms of cooperation with parents only to a small extent. The 

inadequate understanding of the field the teacher is teaching is another barrier that prevents 

good cooperation with parents. 

 

 

Keywords: informal cooperation, home economics, home economics teachers, parents, 

barriers 
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1 UVOD 
 

V zadnjih letih se razvijajo predvsem neformalne oblike sodelovanja šole in staršev kot 

posledica bolj razvejane komunikacije, zavedanja odgovornosti in sproščenih odnosov. Starši 

so v šolo vabljeni ob različnih priložnostih, kot so odprte učne ure, vključeni so lahko v 

različne projekte, se vključujejo v zbiralne akcije ali vodijo interesne dejavnosti itd. 

(Velkavrh, 2008b). Takšno sodelovanje pozitivno vpliva na razvoj, motivacijo in uspeh otroka 

v šoli ter odnos do nje, koristi takega sodelovanja pa se kažejo tudi pri starših, učiteljih in pri 

delu šole nasploh (Šteh in Mrvar, 2011). 

 

Sodelovanje šole s starši pri predmetu gospodinjstvo ni posebej opredeljeno. V Učnem načrtu 

za gospodinjstvo (2011) je le nakazano formalno sodelovanje šole s starši, kar lahko 

razberemo iz navedka, da je preverjanje znanja pri gospodinjstvu povratna informacija za 

učenca, učitelja in starše. Ker pa moramo gospodinjstvo razumeti kot celovito uporabo 

pridobljenega znanja v vsakodnevnem življenju posameznika in pomeni povezavo med teorijo 

in prakso (Koch, 2002), bi bilo smiselno v pouk gospodinjstva oziroma v dejavnosti, ki 

potekajo v okviru tega predmeta, vključiti tudi starše.    

 

V teoretičnem delu diplomske naloge bom predstavila zakonodajo na področju sodelovanja 

šole s starši in raziskala, kako je takšno sodelovanje opredeljeno pri predmetu gospodinjstvo. 

Izpostavila bom neformalne oblike sodelovanja šole in staršev ter prednosti, ki jih takšno 

sodelovanje prinaša vsem udeleženim. Orisala bom tudi nekaj ovir, ki onemogočajo partnerski 

odnos med šolo in starši. 

 

Z empiričnim delom želim raziskati neformalno vključevanje staršev v pouk gospodinjstva in 

v ostale dejavnosti, ki potekajo v okviru tega predmeta. Predvsem me zanima, ali učitelji 

gospodinjstva pri pouku ali v okviru tega predmeta uporabljajo neformalne oblike 

sodelovanja s starši. V kolikor takšnih oblik sodelovanja ne uporabljajo, me zanima, kaj je 

razlog temu in ali si želijo v prihodnje vključiti v pouk gospodinjstva neformalno sodelovanje 

s starši. Ugotoviti želim tudi, ali se neformalne oblike sodelovanja s starši pri pouku 

gospodinjstva večkrat pojavijo v petem ali šestem razredu ter ali jih uporabljajo več učitelji 

razrednega pouka ali učitelji gospodinjstva. Raziskala bom tudi, pri poučevanju katerih 

modulov učitelji gospodinjstva po navadi vključijo starše ter kakšne oblike neformalnega 
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sodelovanja pri tem uporabijo, ali sodelovanje prispeva k boljši učni uspešnosti učencev pri 

gospodinjstvu, ali so učitelji zadovoljni s pogostostjo vključevanja staršev v pouk 

gospodinjstva in ali se s sodelovanjem staršev pri pouku gospodinjstva viša zanimanje 

učencev za predmet. Zanima me tudi, če na sodelovanje s starši vpliva razredništvo in okolje, 

v katerem se nahaja šola, na kateri poučujejo učitelji gospodinjstva.  
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2 OSNOVNOŠOLSKI PREDMET GOSPODINJSTVO 
 

Gospodinjstvo je osnovnošolski predmet, ki pokriva več disciplin družboslovnega in 

naravoslovnega področja. Predmet pomaga razumeti vlogo posameznika in družine oziroma 

gospodinjstev v družbi. Pouk gospodinjstva je usmerjen k razmišljanju o povezujočih 

problemih časa in vključevanju v reševanje vprašanj posameznika, družine in družbe. Učenci 

pri predmetu gospodinjstvo pridobivajo znanja, veščine in spretnosti za čim bolj gospodarno 

izrabo virov v naravi in družbi, potrebnih za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb 

(Učni načrt Gospodinjstvo, 2011).  

 

Po Koch (2002) moramo gospodinjstvo razumeti kot celovito uporabo pridobljenega znanja v 

vsakodnevnem življenju posameznika in pomeni povezavo med teorijo in prakso ter zajema 

razumevanje povezav med naravo in kulturo, domom in družbo, vsakodnevnimi 

obremenitvami in odgovornostjo.  

 

Vsebine predmeta gospodinjstvo so usmerjene na pridobivanje osnovnih znanj, spretnosti in 

veščin učencev o hrani, prehrani in zdravju, pripravi hrane, osebnih financah, družinski 

ekonomiki, potrošniški vzgoji, tekstilu in oblačenju ter bivanju in okolju. Predmet se izvaja v 

štirih učnih modulih, ki pa so naslednji: Ekonomika gospodinjstva, Tekstil in oblačenje, 

Hrana in prehrana ter Bivanje in okolje (Učni načrt Gospodinjstvo, 2011). 

 

 

2.1 Poučevanje gospodinjstva 
 

Odredba o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli (2011) narekuje, kdo 

lahko poučuje obvezni predmet gospodinjstvo. In sicer je lahko učitelj gospodinjstva v petem 

razredu, kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka oz. kdor je končal 

magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) 

ali razredni pouk. Učitelj gospodinjstva v petem razredu je lahko tudi, kdor je končal 

univerzitetni študijski program gospodinjstva oz. magistrski študijski program druge stopnje 

poučevanje, smeri predmetno poučevanje – gospodinjstvo. V šestem razredu je učitelj 

gospodinjstva lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gospodinjstva ali 
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magistrski študijski program druge stopnje poučevanje, smeri predmetno poučevanje – 

gospodinjstvo (prav tam). 

 

Kot pravi Koch (2002), stroka na področju gospodinjstva zaznava problem, ki predstavlja 

oviro v praksi in je povezan z dopuščanjem možnosti, da predmet izvajajo strokovno 

neusposobljeni oziroma tisti, ki gospodinjstva kot stroke in akademske discipline sploh ne 

poznajo. 

 

 

3 SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI 
 

 
3.1 Zakonska podlaga sodelovanja med šolo in starši 
 

Lepičnik Vodopivec (2012) navaja, da Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja (1996) in Zakon o osnovni šoli (1996) opredeljujeta sodelovanje šole s starši ter 

njihove pravice in dolžnosti. Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

(1996) se predstavniki staršev vključujejo v svet javne šole, katerega naloga je imenovanje 

oziroma razrešitev ravnatelja šole, sprejemanje programa šole in sprejemanje letnega 

delovnega načrta ter poročil o njegovi uresničitvi, o izobraževalni problematiki ter odločanje 

o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli. 

 

Po Zakonu o osnovni šoli (1996) šola z letnim delovnim načrtom določi vsebino, obseg in 

razporeditev vzgojno-izobraževalnega dela in drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim 

načrtom in obseg, vsebine in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih šola izvaja. 

Prav tako šola v letnem delovnem načrtu opredeli tudi oblike sodelovanja s starši. 
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3.2 Sodelovanje med šolo in starši pri predmetu gospodinjstvo 
 

V zadnjih letih povezovanje s starši pridobiva na veljavi, saj njihovo vključevanje obsega 

vrsto različnih pomoči šoli. Pri nas starši s šolo sodelujejo formalno in neformalno ter 

učiteljem stojijo ob strani in se sistematično vključujejo v delo v okviru učnega načrta z 

namenom, da bi otroci bolje in lažje napredovali (Velkavrh, 2008a). 

 

Učni načrt za gospodinjstvo (2011) sodelovanja s starši posebej ne opredeljuje. V poglavju 

Preverjanje in ocenjevanje znanja veljavnega Učnega načrta za gospodinjstvo (2011), je 

preverjanje znanja povratna informacija za učenca, učitelja in starše. Učitelji staršem sproti 

posredujejo povratne informacije na govorilnih urah in roditeljskih sestankih o učenčevem 

zanju, vedenju, odnosu do šole, spoštovanju pravil, sodelovanju v oddelčni skupnosti itd. 

(Krek in Metljak, 2011). Prav tako tudi starši učiteljem posredujejo tekoče informacije, ki bi 

lahko vplivale na učenčevo delovanje v šoli (prav tam). 

 

 

3.3 Pomen skupnega sodelovanja 
 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011) je posebej opredeljeno načelo sodelovanja šole 

s starši, ki pravi, da je za doseganje optimalnega razvoja učencev nujno sodelovanje šole s 

starši. Šola mora s starši doseči soglasje o temeljnih ciljih vzgojno-izobraževalnega dela in 

dogovor, da si bodo za dosego teh ciljev prizadevali vsi (Krek in Metljak, 2011). Kalin (2009) 

ugotavlja, da je eden izmed temeljev sodelovanja šole s starši zavest o koristi in potrebnosti 

takšnega sodelovanja. Lampret Senčič in Josipović (2006) dodajata, da je pri tem pomembno, 

da si oboji prizadevajo za vsestransko oblikovanje otrokove osebnosti, uspešno napredovanje, 

zdrav razvoj in učinkovito pripravo na življenje. Učitelj, ki svoje pozornosti ne namenja tudi 

sodelovanju s starši, ne more intenzivno sodelovati pri oblikovanju otrokove osebnosti, saj 

poudarja predvsem izobraževalne vsebine. 
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Kalin idr. (2009) ugotavljajo pozitivne učinke dobrega sodelovanja med učitelji in starši na 

otoke oziroma njihovo učenje, razvoj in vedenje, ki kažejo, da: 

• učenci težijo k temu, da bi dosegli več, ne glede na ekonomsko, socialno, kulturno 

poreklo ali izobrazbo staršev; 

• po Wherry (v Kalin idr., 2009) učenci na sploh dosegajo boljše rezultate, boljši so 

končni uspehi in na splošno je v razredu višja stopnja pozornosti pri pouku; 

• učenci imajo pogosteje domače naloge; 

• učenci se pogosteje vključujejo v interesne dejavnosti, ki jih ponuja šola, in v 

izvenšolske organizirane dejavnosti; 

• ti učenci pogosteje prevzemajo odgovornosti, povezane s šolsko in oddelčno 

skupnostjo; 

• v šoli izbirajo zahtevnejše predmete in programe; 

• ti učenci imajo manj disciplinskih kazni; 

• učenci, katerih starši sodelujejo s šolo, imajo manj problemov v primerjavi z učenci, 

katerih starši se ne vključujejo v šolsko življenje; 

• skladno z zvišanjem participacije staršev in dvigom splošnega uspeha ter 

napredovanja učenca se zmanjšuje uporaba drog, alkohola, kriminala ter druge oblike 

asocialnega vedenja med adolescenti; 

• učenci, katerih starši se vključujejo v šolsko življenje, se izogibajo rizičnemu in 

nevarnemu obnašanju. Seveda obstajajo tudi izjeme, ki pa so bolj osamljeni primeri 

oziroma spodrsljaj in je malo verjetnosti, da bo učenec tako nepremišljeno vedenje 

ponavljal. 

 

Šteh in Mrvar (2011) ugotavljata, da kakovostno sodelovanje med šolo in starši pozitivno 

vpliva tudi na družino oziroma starše: le-ti dobijo v šoli zamisli, kako otroku pomagati doma, 

so samozavestnejši glede pomoči otroku pri učenju, se bolj zavzemajo za otroka in ga 

podpirajo, izboljšajo se medosebni odnosi in komunikacija v družini, starši spoznajo 

delovanje šole in vzgojno-izobraževalne programe ter imajo nasploh pozitivnejši odnos do 

šole in učiteljev.  
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3.4 Partnerstvo v sodelovanju med starši in učitelji 
 

Resman (1992) ugotavlja, da lahko v medsebojnem sodelovanju učitelji in starši vzpostavijo 

dva temeljna odnosa, in sicer klientskega, kjer je eden izmed udeležencev postavljen v 

podrejeni položaj, ali pa partnerskega, kjer ob medsebojnem spoštovanju različnosti učitelji in 

starši razvijejo enakopravno sodelovanje. Danes se poudarja, naj učitelji in starši predvsem 

postajajo partnerji in ne več klienti. S tem se spreminjajo tudi oblike, metode in vsebine dela s 

starši, kar vpliva na formalno organiziranost in razvijanje neformalnih odnosov med šolo in 

starši.  

 

Devjak in Berčnik (2009) partnerstvo opredeljujeta kot aktivno sodelovanje staršev in 

učiteljev pri postavljanju in doseganju ciljev.  

 

Maleš (v Intihar, 2002a) partnerstvo med učitelji in starši opredeljuje kot odnos, v katerem: 

• si enakopravno delijo informacije, cilje in obveznosti, ki so vezane na vzgojno-

izobraževalno delo, 

• imajo aktivno vlogo pri vzpodbujanju otrokovega razvoja, 

• so odgovorni za otrokov učno-vzgojni uspeh, 

• imajo določene pravice in dolžnosti. 

 

Po Bryan in Henry (2011) partnerstvo pomeni, da si šola, učenci in njihovi starši delijo 

odgovornost za vizijo, cilje in rezultate partnerstva. V partnerskih odnosih učitelji smatrajo 

starše kot enakopravne in dragocene strokovnjake na področju izobraževanja otrok ter jim 

dajo priložnost za skupno oblikovanje programov. Epstein (2010) pravi, da partnerji 

prepoznajo skupne interese in odgovornosti do otrok ter skupaj sodelujejo pri novih 

programih in priložnostih za učence. Glavni razlog za ustvarjanje tovrstnih partnerstev je 

pomoč otrokom v šoli. S tem, ko se vzpostavi partnerstvo med šolo in starši, se ustvari tudi 

skrbno okolje za učence. 

 

Bryan in Henry (2011) dodajata, da so bogata in učinkovita partnerstva zgrajena na temeljih 

skupnih načel in vrednot, ki omogočajo dobro sodelovanje med partnerji, vodijo k večji 

uspešnosti in dostopnosti za učence in njihove starše. V skrbni šolski skupnosti udeleženci 
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nenehno delajo na tem, da izboljšajo naravo in rezultate partnerstva ter partnerski odnos 

gradijo na spoštovanju in zaupanju (Epstein, 2010). 

 

Različne raziskave (npr. Epstein, 2010; Ferlazzo & Hammond, 2009; Pescaru, 2010) 

potrjujejo, da aktivno vključevanje staršev v šolo učencem prinese neposredno korist in boljše 

rezultate. Kljub številnim dokazom o pozitivnem učinku partnerstva na učence pa se določene 

šole še vedno branijo sodelovanja s starši (Pescaru, 2010). 

 

 

4 FORMALNE IN NEFORMALNE OBLIKE SODELOVANJA 
ŠOLE S STARŠI 
 

Tako pri nas kot tudi drugje v razvitem svetu se spodbujajo različni načini sodelovanja šole s 

starši, ki se udejanjajo formalno in neformalno (Intihar, 2002b; Velkavrh, 2008b). 

Intenzivnost in kakovost sodelovanja je zelo različna, v vsakem primeru pa je učitelj tisti, ki v 

šoli prvi naveže stik s starši in z njimi vzpostavi most zaupanja (Intihar, 2002b). 

 

Kalin idr. (2009) ugotavljajo, da s tem, ko formalne oblike sodelovanja dopolnjujemo z 

vzpostavljanjem individualnih in neformalnih oblik sodelovanja, upoštevamo potrebe po 

vzpostavljanju stikov z vsakim staršem. Danes nas s strokovnega vidika bolj zanimajo 

neformalne oblike sodelovanja, ki pa so rezultat potreb in subjektivnih spoznanj učiteljev in 

staršev, torej temeljijo na notranji motivaciji učiteljev in staršev. Kalin (2009) dodaja, da so 

neformalna srečanja lahko tudi dober začetek kakovostnejšega formalnega sodelovanja med 

šolo in starši. 

 

 

4.1 Formalne oblike sodelovanja s starši 
 

Formalne oblike sodelovanja s starši so zakonsko določene in predstavljajo pravno možnost, 

katere namen je zagotoviti staršem dostop do informacij o otrokovem delu in napredovanju  v 

šoli (Kalin, 2009; Kalin idr., 2009). Pri tem se vzpostavlja formalna kultura komuniciranja, 

katere namen pa ni vzpostavljanje bližine med učitelji in starši. Je le okvir, ki omogoča razvoj 
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kulture sodelovanja, kar pa pomeni vzpostavljanje zaupanja in zbliževanja med šolo in 

domom oziroma učitelji in starši (Kalin, 2009). 

 

Formalne oblike sodelovanja s starši so sledeče. 

 

Svet šole 

Svet javne osnovne šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov 

delavcev šole in trije predstavniki staršev. Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri 

leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma (Zakon o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 1996).  

Svet staršev 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev. Slednji je 

sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 

roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Svet staršev predlaga 

nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje 

mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu, 

razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe 

staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole 

in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi (Zakon o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja, 1996). 

 

Roditeljski sestanki 

Roditeljski sestanek je temeljna oblika sodelovanja s starši, ki je namenjena obravnavi 

skupnih vprašanj s področja vzgoje in izobraževanja. Za izvedbo dobrega roditeljskega 

sestanka sta pomembni ustrezna izbira tem in pripravljenost učitelja. Običajno je njegov 

namen posredovanje informacij, ki zajemajo vse udeležence (Lipičnik Vodopivec, 2012). 

Čadež (2003) navaja, da na prvem roditeljskem sestanku učitelji staršem posredujejo potrebne 

informacije o življenju in delu v oddelku. Učitelji se s starši dogovorijo o načinu sodelovanja 

in sprejmejo stališča in sklepe, ki so sprejemljivi za vse udeležence. Na naslednjem 

roditeljskem sestanku učitelj posreduje informacije o napredku in težavah, ki zadevajo vse 

učence. S pomočjo staršev učitelj poišče možnost za rešitev problemov, ki so se pojavili. 
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Govorilne oziroma pogovorne ure 

Govorilne oz. pogovorne ure so najpogostejše oblike sodelovanja med vzgojitelji in starši in 

so del učiteljeve obveze. Običajno gre za eno uro tedensko, ki jo učitelj časovno sam 

razporedi in objavi, namenjena pa je staršem. Med starši je ta oblika navadno tudi najbolj 

obiskana, saj dobijo informacije o svojem otroku (Lipičnik Vodopivec, 2012). Po Čadež 

(2003) so govorilne ure oblika individualnega razgovora s starši o otrokovih dejavnostih, 

uspehih in težavah. Prav je, da učitelj povabi starše na govorilne ure, če ima otrok težave. 

Temu sledi skupno oblikovanje individualne strategije učne pomoči, ki pa je učinkovita le s 

sodelovanjem vseh vpletenih – učencev, staršev in učiteljev. 

 

 

4.2 Neformalne oblike sodelovanja s starši 
 

Velkavrh (2008a) ugotavlja, da se v zadnjih letih razvijajo predvsem neformalne oblike 

sodelovanja šole in staršev kot posledica bolj razvejane komunikacije, zavedanja 

odgovornosti in sproščenih odnosov.  

 

Po Kepec (2002) so pri nas najpogostejše oblike neformalnega sodelovanja šole in staršev 

naslednje: 

• dan odprtih vrat (odprte učne ure, odprta vrata šole, starši predstavljajo itd.), 

• sodelovanje staršev na razstavah in šolskih prireditvah, 

• vključevanje staršev v projekte, 

• sodelovanje in pomoč staršev v delovnih in zbiralnih akcijah na šoli, 

• obiski staršev pri pouku, 

• dnevi dejavnosti s starši, 

• starši vodijo interesne dejavnosti, 

• svetovanje staršem za kvalitetnejšo pomoč otroku doma. 

 

Vse naštete oblike neformalnega sodelovanja s starši se lahko pripravijo na različnih ravneh, 

in sicer na ravni šole, na ravni posamezne stopnje šolanja (razredna ali predmetna), na ravni 

paralelk istega razreda ali le na ravni posameznega oddelka (Kepec, 2002). Organiziramo jih 

lahko v času pouka ali po pouku (Čadež, 2003). 
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Strojin (1992) navaja, da so zaželeni pogosti, manj formalni stiki s šolo, kjer se učitelji 

obračajo na starše, da sodelujejo po svojih zmožnostih v šolskih aktivnostih. Aktivno 

vključevanje staršev v vzgojno-izobraževalne dejavnosti je promocija šole, hkrati pa tudi 

dobra motivacija za učitelje, starše in učence za še boljše sodelovanje in iskanje novih idej v 

skupnem ustvarjanju (Intihar, 2000).  

 

Čadež (2003) navaja, da so manj formalna oblika sodelovanja s starši razna skupna srečanja, 

ki jih učitelji organizirajo, da bi: 

• pokazali različne oblike dejavnosti, ki jih izvajajo, 

• spoznali starše učencev tudi manj uradno, 

• izmenjali izkušnje in izkoristili znanja učencev, 

• omogočili bolj sproščeno komunikacijo,  

• se prijetno družili in sprostili. 

 

V nadaljevanju so skupaj z opisi podane različne oblike neformalnega sodelovanja s starši. 

 

Vključevanje v pouk 

Jensen in Jensen (2011) ugotavljata, da je smiselno starše vpeljati v različne naloge povezane 

s poukom. Učitelji si lahko pomagajo s posameznimi starši pri pripravah oziroma načrtovanju 

učnih ur. Kepec (2002) pravi, da se je pri načrtovanju pouka potrebno dogovoriti o ciljih, 

vsebinah, dejavnostih, metodah in oblikah sodelovanja v učnem procesu. Starši lahko k pouku 

prihajajo kot opazovalci, spremljevalci učnega procesa, kot učiteljevi sodelavci in kot 

instruktorji posameznim učencem. Na ta način spoznajo delo svojega otroka v skupini, 

njegove reakcije v različnih situacijah, odnos do izpolnjevanja nalog in odnosov do svojih 

vrstnikov in učitelja. Čadež (2003) opozarja, da je lahko prisotnost staršev v vlogi opazovalca 

za učence moteča, zato se vedejo drugače kot običajno. Machen, Wilson in Notar (2005) na 

podlagi raziskav ugotavljajo, da je vključitev staršev v pouk pomembno sporočilo za otroke. S 

tem namreč pokažejo, da jim je mar za njihov uspeh, otroci pa postanejo bolj motivirani in 

samozavestni za učenje, dvigne pa se tudi njihov učni uspeh.  
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Interesne dejavnosti in delavnice s starši 

Šola ponuja bogato paleto interesnih dejavnosti, ki jih večinoma vodijo učitelji, po nekaterih 

šolah pa se kot mentorji uveljavljajo tudi starši (Kepec, 2002). Lipičnik Vodopivec (2012) 

pravi, da so pobudniki različnih delavnic lahko učitelji ali starši, ki izrazijo željo po takšnem 

sodelovanju. Učitelji lahko starše vključijo v popoldanske delavnice, kjer skupaj z njimi in 

otroki delajo domače naloge ali pa organizirajo različne dejavnosti, pri katerih se učijo novih 

spretnosti, ki pa niso njuno povezane s poukom (Čadež, 2003; Jensen in Jensen, 2011).  

 

Vključevanje v projekte 

Lipičnik Vodopivec (2012) ugotavlja, da so starši pogosto le udeleženci na sklepnih 

predstavitvah projektov, lahko pa so prav oni pobudniki različnih projektov, ki svoje ideje in 

zamisli za sodelovanje izrazijo prek svojih otrok ali osebno na katerem od (ne)formalnih 

srečanj v šoli. Čadež (2003) meni, da nam starši lahko pomagajo pri nabavi materialov, 

raziskovanju, morda se ukvarjajo prav z dejavnostjo, ki je predmet projekta. Prav je, da 

pridobimo podporo staršev, če želimo, da projekt uspe, saj otroci ne morejo sami tako dobro 

raziskati stvari, če so prepuščeni sami sebi.  

 

Sodelovanje v delovnih in zbiralnih akcijah 

Kepec (2002) navaja, da so delovne akcije lahko širše ali ožje zasnovane, glede na to se vanje 

vključuje večje ali manjše število razredov, učencev in staršev. Šola lahko starše povabi k 

sodelovanju ob urejanju šolske okolice, ob urejanju šolskih prostorov, ob zbiranju odpadnih 

snovi. Čadež (2003) kot primer skupne akcije navaja spodbujanje učencev k ločenemu 

zbiranju odpadkov, kjer je šola brez podpore staršev nemočna. 

 

Dnevi dejavnosti 

Kepec (2002) ugotavlja, da so na različnih dnevih dejavnosti pogosti sodelavci tudi starši. Na 

dnevih dejavnosti, ki se večinoma dogajajo zunaj šolskega prostora, starši ne skrbijo le za 

varnost svojih otrok, so tudi vodje nekaterih dejavnosti, ki jih glede na dogovor z učiteljem 

izvajajo tudi na terenu. Dnevi dejavnosti povezujejo različna predmetna področja in so zaradi 

interdisciplinarnosti možnosti za sodelovanje staršev in šole zelo pestre in raznovrstne. Starši 

sodelujejo v različnih oblikah dejavnosti, tako na športnih, na naravoslovnih, na kulturnih in 

na tehniških dnevih. Starši sodelujejo z različnimi nalogami, in sicer lahko vodijo eno od 
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dejavnosti (delavnico) v okviru dneva, lahko so izvajalci celotnega dneva, spremljevalci ali 

organizatorji dneva dejavnosti.  

 

Izleti  

Učitelji imajo običajno preveč učencev, da bi jih lahko sami odpeljali na izlet, saj normativ 

predvideva 15 učencev na enega spremljevalca. Temu se lahko izognemo tako, da s seboj 

povabimo tudi starše ali stare starše. Kadar izlet organiziramo izven časa pouka, je zaželeno, 

da se ga udeležijo vsi starši. Cilji takšnih izletov so: sprostitev, medsebojno spoznavanje in 

druženje izven šole (Čadež, 2003). 

 

Piknik 

Čadež (2003) ugotavlja, da je zelo primeren način druženja in sodelovanja s starši lahko tudi 

piknik, vendar samo, ko učitelj starše dobro pozna. Je najbolj neformalna oblika sodelovanja 

in kot taka je lahko problematična, v kolikor se sodelujoči ne poznajo ali ne ujamejo. Učitelj 

je tisti, ki organizira in koordinira pripravo nanj. Lipičnik Vodopivec (2012) navaja, da piknik 

zajema vrsto zanimivih dejavnosti v naravi, kot so šport, ples in zabavne igre. 

 

Dan odprtih vrat 

Kepec (2002) in Čadež (2003) kot eno izmed neformalnih oblik sodelovanja navajata dan 

odprtih vrat. Pri tem ravnatelj, učiteljski tim ali učitelj na šoli določi vsebino in predvideno 

obliko dneva odprtih vrat šole. Vsebine takega dne so lahko najpogostejši ali najučinkovitejši 

model učenja ali poučevanja. Tako vsebino je smiselno načrtovati in izvesti na ravni šole kot 

celote ali vsaj na ravni posamezne stopnje s ciljem, da se starši seznanijo s tem, kako učitelji 

poučujejo in učijo. Pri takih dejavnostih lahko starši spremljajo svoje otroke pri izvajanju 

dejavnosti, v določenih primerih pa z njimi neposredno sodelujejo. 

 

Sodelovanje na razstavah in prireditvah 

Lipičnik Vodopivec (2012) ugotavlja, da šola z razstavami in prireditvami staršem pokaže 

dosežke vzgojnega dela. Kepec (2002) pravi, da je šola vedno bolj odprta, rezultate svojega 

dela pa želi deliti s širšo javnostjo preko različnih prireditev in razstav. To doživetje je 

pomembno za otroke in starše. Starši opazujejo svojega otroka v drugačni situaciji, zaznajo 

njegove odzive na reakcije sošolcev, njegovo samozaupanje, strah, zmožnost prilagajanja na 

neobičajne in nedogovorjene situacije, ki se lahko zgodijo. Priprava tematske razstave ali 
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prireditve je zahtevna, saj je potrebno izbrano tematiko predstaviti iz različnih zornih kotov in 

se priprave in izvedbe lotiti timsko. Tim na katerikoli ravni ne vključuje le učiteljev, ampak 

tudi učence in lahko tudi starše. Starši se lahko vključijo v načrtovanje, pripravo in izvedo 

programa prireditve ali predstave. 

 

5 OVIRE PRI SODELOVANJU ŠOLE S STARŠI 

 

Kot pravijo Kalin idr. (2009), so si starši in učitelji nekakšni »naravni« zavezniki, ki jih 

povezuje otrok in skupni cilj, ki je prizadevanje, da otrok razvije svoje potenciale v največji 

meri. Kljub teženju k enakemu cilju, starši in učitelji ne najdejo vedno dobrih poti za 

sodelovanje in uresničevanje skupnega cilja. Vec (2009) pravi, da kljub temu, da je 

sodelovanje med šolo in starši koristno za vse vpletene, pride do zapleta pri predstavah o tem, 

kakšno naj bo takšno sodelovanje, koliko naj bi ga bilo, kam naj bi bilo usmerjeno, kaj naj bi 

komu prinašalo, kaj naj bi kdo vanj vlagal itd. Pri tem so starši usmerjeni predvsem v svojega 

otroka in njegove koristi, šola oz. učitelji kot njeni najpogostejši predstavniki v sodelovanju s 

starši pa so bolj usmerjeni v izpeljavo programa za vse v šolo vključene učence, kot pa v 

posameznega otroka.  

 

Dejavniki, ki zavirajo dobre odnose med učitelji in starši, so lahko tudi zavračanje 

medosebnega komuniciranja in nesposobnost poslušanja, prenašanje odgovornosti drug na 

drugega, toga in nesprejemljiva mnenja o otrocih in njegovih starših oziroma učiteljih, 

nenehno kritiziranje otroka, učiteljev ali staršev, odklanjanje skupnega iskanja rešitev, 

prepričanost v svoje videnje problema in zapletenost sporočil (Kalin, 2009). 

 

Strojin (1992) meni, da se moramo zavedati, da lahko s strpnim dialogom med učitelji in 

starši rešimo tudi najtežje probleme. V kolikor želimo biti uspešni in zadovoljni, nam ne 

preostane drugega, kot da vedno znova poskušamo odstraniti ovire in najti poti drug do 

drugega (Kalin, 2009). 

 

V nadaljevanju so predstavljene različne ovire, ki vplivajo na partnerski odnos med učitelji in 

starši. 
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Tradicija in lastne izkušnje staršev 

Na motivacijo in vrsto sodelovanja med starši in učitelji močno vpliva tradicija, strahovi in 

slabe izkušnje staršev iz svojih šolskih dni. To predstavlja tudi eno izmed težav, zaradi katerih 

ni mogoče razviti partnerskega odnosa, saj si takšni starši želijo imeti s šolo čim manj 

opravkov. Šola je bila še do nedavnega dokaj zaprt sistem, uradna institucija, ki je na starše 

gledala kot na stranke, zato je slednje danes težko prepričati, da so jim dane drugačne 

možnosti sodelovanja (Intihar, 2002c; Kalin idr., 2009; Strojin, 1992).  

 

Subjektivna mnenje, stališča in prepričanja učiteljev in staršev 

Intihar (2002c) razmišlja, da na zanimanje za kvalitetnejše sodelovanje učiteljev s starši 

vplivajo tudi subjektivna mnenja in zakoreninjena stališča učiteljev in staršev, ki jih je težko 

nadomestiti, dokler jih ne uzavestijo in se ne odločijo za spremembe. Starši pogostokrat 

razmišljajo, da učitelje ne zanimajo njihovi otroci in oni kot starši. Podobnega mnenja so tudi 

učitelji, ki pravijo, da starši ne poznajo njihovega dela in truda, ki ga vlagajo v njihovega 

otroka. Vrtenje v začaranih krogih subjektivnih pričakovanj učiteljev in staršev onemogoča 

plodno sodelovanje. Takšno mišljenje in »sodelovanje« slabo vpliva na vzgojno-izobraževalni 

uspeh otok, na osebnostni in profesionalni razvoj učiteljev ter na počutje in zaupanje staršev. 

 

Prezaposlenost in pomanjkanje časa staršev 

Različni avtorji (Intihar, 2002c; Kalin idr., 2009) navajajo, da je veliko staršev obremenjenih s 

službo, brezposelnostjo, z dodatnim zaslužkom ter drugimi obveznostmi, kar je tudi razlog, da 

nimajo veliko časa za otroka in za sodelovanje s šolo. Intihar (2002c) razmišlja, da takšni 

starši zlasti ne morejo in ne želijo sodelovati na širših področjih življenja in dela šole. Učitelji 

moramo njihove stiske in težave razumeti ter se jim časovno prilagoditi, v kolikor gre za 

individualni pogovor o otroku. Hkrati pa moramo starše ozavestiti tudi, da je kljub vsem 

stiskam in težavam, ki jih doživljajo, otrok na prvem mestu. Problemi staršev so pogosto 

povezani tudi s stiskami in težavami otrok, kar pa vpliva na njihovo učno-vzgojno uspešnost. 

 

Starši manj uspešnih otrok  

Intihar (2002c) razmišlja, da starši učno in vzgojno neuspešnih otrok pogosto niso motivirani 

za sodelovanje s šolo. Neuspeh otroka je razlog, da starši ne zaupajo v šolo in učitelje. 

Številni starši svojemu otroku ne morejo pomagati, ne glede na njihovo izobrazbo. V takšnih 

situacijah nemoč in razočaranje starše potisne v podrejeni položaj. Takšni starši se izogibajo 
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sodelovanju z učitelji, ker so le-ti strokovnjaki in imajo moč nad otrokovo usodo, zato jim 

prepuščajo določene naloge, kljub temu, da bi jih s skupnimi prizadevanji uspešneje rešili. 

Strojin (1992) meni, da je pomembno, da se pri starših najdejo tista vzgojna prizadevanja, ki 

krepijo otrokove delovne navade. S tem starši pridobivajo večjo samozavest ter zaupanje v 

otroka, učitelja in šolo. 

 

Domače naloge 

Intihar (2002c) navaja, da je z vzgojno-izobraževalnega vidika nesporno, da so domače 

naloge koristne, še posebej, če jih otrok opravlja z veseljem in samostojno. Pogosto so 

domače naloge in obveznosti na nek način preložene na starše in s tem vplivajo na ugodno 

klimo v družini. Različni otroci potrebujejo pomoč staršev pri domači nalogi v različnih 

merah. Zelo pomembno je, da učitelj otroku da povratno informacijo o opravljeni domači 

nalogi, v kolikor učitelj nalog ne pregleduje, pa te lahko predstavljajo jabolko spora. 

 

Izobraženi in premožni starši 

Kalin idr. (2009) razmišljajo, da učitelji težje vzpostavljajo bolj zaupljive stike z visoko 

izobraženimi in bogatimi starši. Učitelji se pri svojem delu soočajo s starši, ki imajo za 

stopnjo ali dve višjo izobrazbo od njih, pri tem pa poročajo o različnih izkušnjah z njimi. 

Nekateri starši razumejo delo učitelja, njegov položaj, prednosti in slabosti učiteljevanja, 

drugi starši pa učitelja ne vidijo, saj vidijo le velike načrte, ki jih imajo s svojim otrokom. 

Slednji so lahko do učiteljev zelo zahtevni, težko dostopni ali pa celo agresivni. Pričakovali 

bi, da bi bolj izobraženi starši lažje razumeli zavezništvo z učiteljem, vendar vedno ni tako. 

Visoko izobraženi starši se lahko do učitelja vedejo nespoštljivo. Še pogosteje se nespoštljivo 

vedejo starši, ki so si v prelomnih družbenih obdobjih na hitro pomnožili premoženje. Taki 

starši so prepričani, da se lahko kupi vse, do učiteljev pa se obnašajo kot do svojih 

uslužbencev. 
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6 EMPIRIČNI DEL 
 

6.1 Opredelitev problema 
 

Po Zakonu o osnovni šoli (1996) šola z letnim delovnim načrtom določi vsebino, obseg in 

razporeditev vzgojno-izobraževalnega dela in drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim 

načrtom in obseg, vsebine in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih šola izvaja, 

opredeljeno pa je tudi sodelovanje s starši. Tudi v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011) 

je posebej opredeljeno načelo sodelovanja strokovnih delavcev šole s starši, ki pravi, da je za 

doseganje optimalnega razvoja učencev nujno sodelovanje šole s starši.  

 

V Učnem načrtu za gospodinjstvo (2011) sodelovanje s starši ni posebej opredeljeno. 

Poglavje Preverjanje in ocenjevanje znanja veljavnega Učnega načrta za gospodinjstvo 

nakaže na sodelovanje s starši pri predmetu gospodinjstvo, pri čemer je preverjanje znanja 

povratna informacija za učenca, učitelja in starše. Iz tega je razvidno, da gre pri tem predvsem 

za obveščanje staršev o napredovanju učencev pri pridobivanju znanja.  

 

Šola in starši naj bi v skrbi za učenca gradili partnerski odnos, saj je njihova skupna točka in 

skupni interes posameznik, ki ga na eni strani spremljajo doma, na drugi pa v šoli (Kalin, 

2009).  

 

Dobro sodelovanje med šolo in starši pozitivno vpliva na otrokov razvoj, motivacijo in 

doseganje boljših učnih rezultatov. Korist tovrstnega sodelovanja pa se kaže tudi pri starših, 

učiteljih in delu šole nasploh (Šteh in Mrvar, 2011). 

 

Pri nas starši sodelujejo s šolo na formalen in neformalen način ter učiteljem stojijo ob strani 

in se sistematično vključujejo v delo v okviru učnega načrta, z namenom, da bi njihovi otroci 

bolje in lažje napredovali (Velkavrh, 2008a). Neformalne oblike sodelovanja s starši so 

rezultat potreb in subjektivnih spoznanj učiteljev in staršev, torej temeljijo na njihovi notranji 

motivaciji. Pri tem gre za tisto obliko sodelovanja oz. komuniciranja, ki lahko zbliža učitelje 

in starše tudi na bolj osebni ravni (Kalin idr., 2009).  
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Starši so pripravljeni sodelovati s šolo predvsem na začetku šolanja otrok, saj jih skrbi, kako 

se bodo le-ti vključili v šolsko življenje in delo. Z leti, ko proces izobraževanja steče, se želja 

po sodelovanju s strani staršev zmanjša, zato so tudi njihovi obiski v šoli redkejši (Pušnik, 

2000, v Kepec, 2002). Različne neformalne oblike sodelovanja staršev s šolo se počasi širijo z 

razredne stopnje po vertikali na predmetno stopnjo osnovne šole (Kepec, 2002). 

 

Pri strokovnih predmetih lahko starši sodelujejo pri realizaciji ciljev, ki so potrebni za 

učenčev učni napredek, lahko pa so tudi aktivno vključeni v praktični pouk (Jensen in Jensen, 

2011). 

 

 

6.2 Cilji raziskovanja 
 

Glavni cilj diplomskega dela je bil raziskati neformalno vključevanje staršev v pouk 

gospodinjstva. Predvsem me je zanimalo, ali učitelji gospodinjstva pri pouku ali v okviru 

pouka gospodinjstva uporabljajo neformalne oblike sodelovanja s starši. V kolikor takšnih 

oblik sodelovanja ne uporabljajo, me zanima, kaj je razlog temu in ali si želijo v prihodnje 

vključiti v pouk gospodinjstva neformalno sodelovanje s starši. Ugotoviti sem želela tudi, ali 

se neformalne oblike sodelovanja s starši pri pouku gospodinjstva večkrat pojavijo v petem ali 

šestem razredu ter ali jih uporabljajo več učitelji razrednega pouka ali učitelji gospodinjstva. 

Raziskala sem tudi, pri poučevanju katerih modulov učitelji gospodinjstva po navadi vključijo 

starše ter kakšne oblike neformalnega sodelovanja pri tem uporabijo, ali sodelovanje prispeva 

k boljši učni uspešnosti učencev pri gospodinjstvu, ali so učitelji zadovoljni s pogostostjo 

vključevanja staršev v pouk gospodinjstva in ali se s sodelovanjem staršev pri pouku 

gospodinjstva viša zanimanje učencev za predmet. Zanimalo me je tudi, ali na sodelovanje s 

starši vpliva razredništvo in pa okolje, v katerem se nahaja šola, na kateri poučujejo učitelji 

gospodinjstva. 
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6.3 Raziskovalna vprašanja 
 

• Katere od oblik neformalnega sodelovanja s starši uporabljajo učitelji gospodinjstva?                            

• Se neformalne oblike sodelovanja s starši pri pouku gospodinjstva večkrat pojavijo v 

petem ali šestem razredu? 

• Se neformalnih oblik sodelovanja s starši pri pouku gospodinjstva poslužujejo več 

učitelji razrednega pouka ali učitelji gospodinjstva? 

• Pri poučevanju katerih modulov učitelji gospodinjstva po navadi vključijo starše?  

• Ali sodelovanje s starši prispeva k boljši učni uspešnosti učencev pri gospodinjstvu?  

• Ali so učitelji gospodinjstva zadovoljni s pogostostjo vključevanja staršev v pouk 

gospodinjstva?  

• Ali se s sodelovanjem staršev pri pouku gospodinjstva viša zanimanje učencev za 

predmet? 

 

 

6.4 Raziskovalna metoda 
 

6.4.1 Osnovna raziskovalna metoda 
 

Empirični del diplomske naloge temelji na kvantitativnem pedagoškem raziskovanju. Pri tem 

sem uporabila deskriptivno in kavzalno – neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja.  

 

 

6.4.2 Opis vzorca 
 

V raziskavo je bilo vključenih 60 učiteljev gospodinjstva iz različnih osnovnih šol po 

Sloveniji. Od tega je vzorec zajemal 42,4 % strokovno usposobljenih profesorjev 

gospodinjstva in 57,6 % strokovno neusposobljenih profesorjev, ki poučujejo predmet 

gospodinjstvo. Pod strokovno neusposobljene učitelje gospodinjstva štejem profesorje 

razrednega pouka, ki lahko glede na Odredbo o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v 

devetletni osnovni šoli iz leta 2011 poučujejo gospodinjstvo v petem razredu, in ostale 
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strokovne delavce, ki poučujejo gospodinjstvo, kljub temu da za to niso niti zakonsko niti 

strokovno ustrezni. Od 57,6 % strokovno neusposobljenih profesorjev, ki poučujejo 

gospodinjstvo, je bilo 47,5 % profesorjev razrednega pouka, 3,4 % profesorjev biologije in 

kemije, 1,7 % profesorjev geografije in zgodovine, 1,7 % profesorjev glasbe, 1,7 % 

profesorjev biologije in 1,7 % profesorjev kemije. 70,7 % anketiranih učiteljev gospodinjstva 

je tudi razrednikov. Glede na vzorec 47,5 % učiteljev gospodinjstva poučuje na mestnih šolah, 

52,5 % pa na podeželskih. 

 

 

6.4.3 Postopek zbiranja podatkov 
 

Podatke sem zbirala s pomočjo spletne ankete preko storitve Google Obrazci. Anketni 

vprašalnik (glej prilogo 10.1) je bil anonimen. V slednjem so poleg splošnih vprašanj o spolu, 

smeri izobrazbe, razredništvu, okolju, v katerem učitelji gospodinjstva poučujejo, ter razredih, 

v katerih poučujejo, še vprašanja zaprtega tipa, odprtega tipa in ocenjevalne lestvice. Prehod 

med posameznimi vprašanji ni bil omejen, kar je anketirancem omogočilo odgovarjanje le na 

določena vprašanja. 

 

Zbiranje podatkov je potekalo v mesecu aprilu 2014 na različnih osnovnih šolah po Sloveniji, 

in sicer po predhodnem dogovoru z vodstvom šol ter profesorji, ki poučujejo gospodinjstvo. 

V raziskavo sem zajela 106 osnovnih šol, od tega sem prejela 60 rešenih anketnih 

vprašalnikov. Vzrokov za majhno odzivnost je lahko več, kot enega izmed razlogov pa bi 

navedla strokovno neusposobljenost učiteljev, ki poučujejo gospodinjstvo. Na več šolah me je 

vodstvo namreč opozorilo, da gospodinjstva ne poučujejo strokovno usposobljeni pedagoški 

delavci in da se zato morebiti ne bodo odzvali na anketo. 

 

 

6.4.4 Obdelava podatkov 
 

Dobljene podatke sem obdelala v programu Microsoft Office Excel 2007 in jih predstavila 

tabelarno, grafično ter podkrepljeno z opisi.  
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6.5 Rezultati in interpretacija 
 

 

6.5.1 Neformalne oblike sodelovanja s starši, ki jih uporabljajo učitelji 
gospodinjstva 
 

V okviru raziskave me je zanimalo, katere od oblik neformalnega sodelovanja s starši 

uporabljajo učitelji gospodinjstva ter ali jih uporabljajo v povezavi s predmetom 

gospodinjstvo ali v sklopu z drugimi dejavnostmi šole. Anketirani učitelji gospodinjstva so 

lahko izbirali med enajstimi neformalnimi oblikami sodelovanja s starši in štirimi možnostmi 

uporabe teh oblik sodelovanja s starši.  

 

V nadaljevanju bodo naštete neformalne oblike obravnavane po številkah, kakor prikazuje 

Preglednica 1. 
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Preglednica 1. Neformalne oblike sodelovanja s starši, ki jih uporabljajo učitelji 

gospodinjstva. 

Št. Neformalne oblike 

sodelovanja s starši 

V povezavi s 

predmetom 

gospodinjstvo 

V sklopu z 

drugimi 

dejavnostmi 

šole 

Te oblike 

sodelovanje ne 

uporabljam 

Šola te oblike 

sodelovanja ne 

ponuja 

   f f % f f % f f % f f % 

1. Dan odprti vrat 6 10,7 % 27 48,2 % 5 8,9 % 18 32,1 % 

2. Sodelovanje s starši na 

šolskih prireditvah 

4 6,9 % 40 69,0 % 11 19,0 % 3 5,2 % 

3. Sodelovanje s starši pri 

šolskih projektih 

10 17,9 % 37 66,1 % 6 10,7 % 3 5,4 % 

4. Sodelovanje s starši v 

delovnih in zbiralnih 

akcijah na šoli 

10 17,5 % 45 78,9 % 2 3,5 % / / 

5. Vključevanje staršev v 

pouk 

8 14,5 % 28 50,9 % 13 23,6 % 6 10,9 % 

6. Vključevanje staršev v 

interesne dejavnosti 

7 12,7 % 31 56,4 % 14 25,5 % 3 5,5 % 

7. Sodelovanje s starši na 

dnevnih dejavnosti 

10 18,2 % 35 63,6 % 7 12,7 % 3 5,5 % 

8. Svetovanje staršem za 

kvalitetnejšo pomoč 

otroku doma 

6 10,3 % 43 74,1 % 6 10,3 % 3 5,2 % 

9. Piknik s starši 2 3,4 % 27 46,6 % 14 24,1 % 15 25,9 % 

10. Vključevanje staršev v 

izlete 

/ / 20 37,0 % 19 35,2 % 15 27,8 % 

11. Delavnice za učence in 

starše 

6 10,7 % 39 69,6 % 8 14,3 % 3 5,4 % 

 

Iz Preglednice 1 lahko razberemo, da učitelji gospodinjstva v zelo majhnem obsegu 

uporabljajo neformalne oblike sodelovanja s starši v povezavi s predmetom gospodinjstvo. 

Največ učiteljev gospodinjstva (18,2 %) v povezavi s predmetom gospodinjstvo uporablja 7. 
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obliko neformalnega sodelovanja s starši, temu sledita 3. (17,9 %) in 4. (17,5 %) oblika 

takšnega sodelovanja. V najmanjši meri učitelji gospodinjstva v povezavi s predmetom 

gospodinjstvo uporabljajo 10. (0,0 %), 9. (3,4 %) in 2. (6,9 %) obliko neformalnega 

sodelovanja s starši. Občutno več pa je takšnega sodelovanja s starši v sklopu z drugimi 

dejavnostmi šole. Učitelji gospodinjstva v največji meri uporabljajo 4. (78,9 %), 8. (74,1 %) 

in 11. (69,6 %) obliko sodelovanja s starši v sklopu z drugimi dejavnostmi šole. V sklopu z 

drugimi dejavnostmi šole učitelji gospodinjstva najmanj uporabljajo 10. (37,0 %), 9. (46,6 %) 

in 1. (48,2 %) obliko neformalnega sodelovanja s starši. 

 

Iz danih odgovorov je razvidno, da učitelji gospodinjstva v veliki meri uporabljajo neformalne 

oblike sodelovanja s starši. Predvsem jih uporabljajo v sklopu dejavnosti, ki jih ponuja šola, 

precej manj pa v povezavi s predmetom gospodinjstvo. Izleti v povezavi s predmetom 

gospodinjstvo so med učitelji gospodinjstva najmanj uporabljena oblika neformalnega 

sodelovanja s starši, pri tem pa ne vemo, ali učitelji gospodinjstva sploh organizirajo izlete pri 

tem predmetu, saj jih glede tega v vprašalniku nisem spraševala. Kljub temu pa neformalne 

oblike sodelovanja šole s starši izhajajo iz potreb in interesov učiteljev in staršev (Kalin, 

2009), torej bi lahko bilo v naših šolah več takšnega sodelovanja tudi v povezavi s predmetom 

gospodinjstvo, če bi se učitelji gospodinjstva zavedali, v kakšno pomoč so jim lahko starši s 

svojim znanjem in izkušnjami pri tako uporabnem in praktičnem predmetu v življenju, kot je 

gospodinjstvo.  
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6.5.2 Neformalne oblike sodelovanja s starši in gospodinjstvo v 5. in 6. 
razredu 
 

Eno izmed vprašanj, ki sem si jih zastavila v okviru diplomskega dela se nanaša tudi na to, ali 

se neformalne oblike sodelovanja s starši pri pouku gospodinjstva večkrat pojavijo v 5. ali v 

6. razredu. 

 

Graf 1. Uporaba neformalnih oblik sodelovanja s starši pri pouku gospodinjstva v 5. in 6. 

razredu 

 

 

Kot kaže Graf 1 je kar 78,9 % učiteljev gospodinjstva navedlo, da v 5. razredu pri pouku 

gospodinjstva uporablja neformalne oblike sodelovanja s starši. V 6. razredu pa je po 

rezultatih sodeč takšnega sodelovanja še precej več, saj je kar 87,5 % učiteljev gospodinjstva 

odgovorilo, da pri pouku gospodinjstva uporabljajo neformalne oblike sodelovanja s starši. 

Takšni rezultati so presenetljivi, saj so učitelji gospodinjstva pri 6. vprašanju (glej 

Preglednica 1) v veliki večini odgovorili, da neformalne oblike sodelovanja uporabljajo 

predvsem v sklopu dejavnosti, ki jih ponuja šola, veliko manj pa v povezavi s predmetom 

gospodinjstvo, kar je tudi prestavljeno v prejšnjem poglavju.  

 

Kljub dobljenim rezultatom bi pričakovala, da bo takšnega sodelovanja s starši več v 5. 

razredu, ko so otroci še na razredni stopnji, in manj v 6. razredu, ko preidejo na predmetno 
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stopnjo poučevanja. Različne neformalne oblike sodelovanja staršev s šolo se namreč počasi 

širijo z razredne stopnje po vertikali na predmetno stopnjo osnovne šole (Kepec, 2002). Kot 

pravi Kalin (2009), so s starostjo otroka povezane tudi razlike v pogostosti in načinu 

sodelovanja. Potreba staršev po sodelovanju je večja pri mlajših otrocih, pri starejših pa je v 

ospredju predvsem skrb za učni uspeh in napredovanje učenca oziroma starši večkrat 

sodelujejo le takrat, ko ima težave. Z višjo stopnjo šolanja in s tem povezano vedno večjo 

storilnostno naravnanostjo, se zmanjšuje sodelovanje med šolo in starši ter se usmerja k skrbi 

za otrokov učni uspeh.  

 

 

6.5.3 Uporaba neformalnih oblik sodelovanja v povezavi z gospodinjstvom 
med profesorji gospodinjstva in razrednega pouka 
 

Odredba o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli (2011), omogoča, da 

lahko poleg profesorjev gospodinjstva ta predmet v 5. razredu poučujejo tudi profesorji 

razrednega pouka, kljub temu, da zato niso strokovno usposobljeni. V raziskavi me je zato 

tudi zanimalo, ali smer izobrazbe vpliva na uporabo neformalnih oblik sodelovanja s starši pri 

pouku gospodinjstva. 

 

Graf 2. Uporaba neformalnih oblik sodelovanja pri pouku gospodinjstva med učitelji 

gospodinjstva in razrednega pouka 
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Rezultati, predstavljeni v Grafu 2, so presenetljivi, saj kažejo, da poleg profesorjev 

gospodinjstva in razrednega pouka, ta predmet poučujejo tudi profesorji ostalih predmetov 

(profesorji biologije in kemije, profesorji geografije in zgodovine, profesorji glasbe,  

profesorji biologije in profesorji kemije), ki so za ta predmet strokovno neustrezni, poleg tega 

pa jim poučevanja gospodinjstva ne dopušča niti zakon. Profesorji v večini navajajo, da v 

pouk gospodinjstva neformalno vključijo tudi starše, kar je zopet presenetljivo, glede na to, da 

so pri 6. vprašanju (glej Priloga 9.1) navajali, da neformalnih oblik sodelovanja s starši v 

večini ne uporabljajo v povezavi s predmetom gospodinjstvo. Največ neformalnih oblik 

sodelovanja s starši pri pouku gospodinjstva uporabljajo profesorji gospodinjstva (94,7 %), 

kar je za pričakovati, saj so edini strokovno usposobljeni in se zavedajo praktične narave 

predmeta, katere del so lahko tudi starši. Tudi profesorji ostalih predmetov in razrednega 

pouka so v veliki meri navedli (nad 80,0 %), da v pouk gospodinjstva vključijo tudi starše. 

 

Graf 3. Uporaba neformalnih oblik sodelovanja v okviru drugih dejavnosti gospodinjstva med 

učitelji gospodinjstva in razrednega pouka 
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drugih dejavnosti gospodinjstva uporablja tudi 95,0 % profesorjev gospodinjstva in 92,9 % 

profesorjev razrednega pouka.  

 

 

6.5.4 Vpliv okolja in razredništva na neformalno sodelovanje 
 

Zanimalo me je tudi, ali na neformalno vključevanje staršev v pouk in dejavnosti v okviru 

gospodinjstva vpliva okolje, v katerem se nahaja šola, na kateri učitelji poučujejo 

gospodinjstvo. 

 

Graf 4. Vpliv okolja na neformalno sodelovanje pri pouku gospodinjstva 
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Graf 5. Vpliv okolja na neformalno sodelovanje v okviru drugih dejavnosti gospodinjstva 
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Graf 6. Vpliv razredništva na neformalno sodelovanje pri pouku gospodinjstva 

 

 

Da razredništvo vpliva tudi na neformalno sodelovanje pri pouku gospodinjstva, lahko vidimo 

iz Grafa 6. In sicer je takšnega sodelovanja več, v kolikor je učitelj gospodinjstva tudi 

razrednik, saj kar 87,9 % anketiranih razrednikov v pouk gospodinjstva vključi tudi starše. 

Visok odstotek, 85,7 %, pa predstavljajo tudi učitelji gospodinjstva, ki niso razredniki in prav 

tako v pouk vključujejo starše.  

 

Graf 7. Vpliv razredništva na neformalno sodelovanje v okviru drugih dejavnosti 

gospodinjstva 
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V primerjavi z drugimi dejavnostmi, ki potekajo v okviru predmeta gospodinjstvo, pa več 

neformalno sodelujejo učitelji gospodinjstva, ki niso razredniki (97,4 %), kar je razvidno iz 

Grafa 7. 

 

Tudi tu nas presenetijo visoki odstotki vključevanja staršev v pouk in druge dejavnosti 

gospodinjstva. Pomisleke vzbuja, kot sem že pri prejšnjih poglavjih pisala, odgovarjanje na 6. 

vprašanje (glej Priloga 9.1), kjer lahko iz odgovorov (glej Preglednica 1) razberemo, da 

dejansko zelo malo neformalno vključujejo starše v povezavi z gospodinjstvom. 

 

 

6.5.5 Moduli, pri katerih učitelji gospodinjstva vključijo starše 
 

Predmet gospodinjstvo je sestavljen iz štirih modulov, in sicer se Ekonomika gospodinjstva in 

Tekstil in oblačenje udejanjata v 5. razredu, Bivanje in okolje ter Hrana in prehrana pa v 6. 

razredu. Vsi štirje moduli so zasnovani tako, da je pridobljeno znanje uporabno v 

vsakodnevnem življenju. Iz tega razloga me je tudi zanimalo, pri obravnavi katerih modulov 

učitelji gospodinjstva v pouk vključijo tudi starše. 

 

Graf 8. Moduli, pri katerih učitelji gospodinjstva v pouk vključijo starše 
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Učiteljem gospodinjstva sem postavila tudi prosto vprašanje, ki se je nanašalo na aktivnosti, 

ki jih uporabijo, ko v pouk gospodinjstva vključijo starše. Učitelji gospodinjstva so po lastni 

presoji navajali predvsem naslednje aktivnosti: priprava različnih jedi, starši vodijo delavnice, 

starši pomagajo pri skupinskem delu, ročne spretnosti s starši (šivanje, vezenje, pletenje, 

izdelava punčk), starši vodijo pouk, pomoč pri domačih nalogah doma, pomoč pri izvajanju 

intervjujev, priprava jedi, ki so jih delali v šoli, tudi doma. 

 

V nadaljevanju me je zanimalo tudi, kakšne cilje želijo učitelji gospodinjstva doseči z 

vključevanjem staršev v pouk gospodinjstva. Anketirani učitelji gospodinjstva so lahko 

izbirali med že podanimi odgovori, dopuščena pa jim je bila tudi možnost navajanja lastnega 

ogovora. Že podani odgovori so bili naslednji: razviti boljšo komunikacijo s starši, motivirati 

učence za delo in zmanjšati disciplinske težave. 

 

Graf 9. Cilji, ki jih učitelji gospodinjstva želijo doseči z vključevanjem staršev v pouk 

gospodinjstva. 
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Glede na Graf 9 lahko vidimo, da večina anketiranih učiteljev gospodinjstva (55,4 %) vključi 

starše v pouk gospodinjstva z namenom, da bi motivirali učence za delo, 35,7 % jih to stori, 

da bi razvili boljšo komunikacijo s starši, le 3,6 %, da bi zmanjšali disciplinske težave. 

Posamezni učitelji navajajo še naslednje cilje, ki si jih pri takšnem sodelovanju zastavijo: 

vzpodbujanje in razvoj kreativnega sodelovanja, medgeneracijsko sodelovanje in popestritev 

pouka. 

 

V raziskavi me je zanimala tudi primerjava modulov, aktivnosti in ciljev, ki jih učitelji 

gospodinjstva uporabijo pri vključevanju staršev v pouk gospodinjstva, z dejavnostmi tega 

predmeta. 

 

Graf 10. Moduli, pri katerih učitelji gospodinjstva v dejavnosti v okviru gospodinjstva 

vključijo starše 
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gospodinjstva, in sicer vezenje, šivanje, priprava jedi, barvanje svile, obisk ekološke kmetije, 

delavnice in ogledi statev. 

 

Enako vprašanje o ciljih, ki jih želijo učitelji gospodinjstva doseči z vključevanjem staršev v 

pouk gospodinjstva, sem zastavila tudi v povezavi z drugimi dejavnostmi, ki potekajo v 

okviru tega predmeta. Tudi tu so anketirani učitelji gospodinjstva lahko izbirali med že 

podanimi odgovori, dopuščena pa jim je bila tudi možnost navajanja lastnega odgovora. Že 

podani odgovori so bili naslednji: razviti boljšo komunikacijo s starši, motivirati učence za 

delo in zmanjšati disciplinske težave. 

 

Graf 11. Cilji, ki jih učitelji gospodinjstva želijo doseči z vključevanjem staršev v dejavnosti v 

okviru  gospodinjstva 
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vključevanje šole in staršev v domače okolje (2,1 %).  

 

Rezultati so zopet presenetljivi, saj so učitelji navedli module, pri katerih vključijo v pouk 
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navedli, da staršev ne vključujejo – npr. v primerjavi s 6. vprašanjem (glej Priloga 9.1 in 

Preglednica 1). Kljub temu večina odgovarja, da pri obravnavni vsebin iz modulov Hrana in 

prehrana ter Tekstil in oblačenje v pouk oziroma druge dejavnosti gospodinjstva vključi 

starše. Cilja takšnega sodelovanja pa sta predvsem motivirati učence za delo in razviti boljšo 

komunikacijo s starši. 

 

 

6.5.6 Vpliv sodelovanja na boljšo učno uspešnost učencev pri gospodinjstvu 
 

Različni avtorji (Šteh in Mrvar, 2011; Kalin idr., 2009) navajajo pozitivne učinke 

kakovostnega sodelovanja učiteljev s starši, ki se kažejo skozi otrokov razvoj, vedenje in 

učenje. Eden izmed pozitivnih učinkov takšnega sodelovanja je tudi boljša učna uspešnost 

učencev in nasploh doseganje višjih rezultatov. V raziskavi me je zanimalo, ali tudi 

sodelovanje s starši pri pouku gospodinjstva vpliva na boljšo učno uspešnost pri tem 

predmetu. 

 

Preglednica 2. Vpliv sodelovanja s starši pri pouku gospodinjstva na boljšo učno uspešnost 

učencev pri gospodinjstvu 

Nikakor ne vpliva    

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Zelo vpliva 

5 

f f % f f % f f % f f % f f % 

2 4,2 % 7 14,6 % 19 39,6 % 18 37,5 % 2 4,2 % 

 

Iz Preglednice 2 lahko razberemo, da se anketirani učitelji gospodinjstva v večini (39,6 %) ne 

morejo odločiti, ali sodelovanje s starši pri pouku gospodinjstva vpliva na boljšo učno 

uspešnost učencev, 37,5 % jih meni, da vpliva, 14, 6% pa, da ne vpliva. Zelo majhen odstotek 

učiteljev gospodinjstva (4,2 %) meni, da sodelovanje s starši pri pouku gospodinjstva zelo 

vpliva oziroma da nikakor ne vpliva na boljšo učno uspešnost učencev. 

 

Morda se razlog, da se učitelji gospodinjstva ne morejo odločiti o vplivu sodelovanja s starši 

pri pouku gospodinjstva na boljšo učno uspešnosti učencev pri gospodinjstvu, skriva prav v 
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tem, da zelo malo učiteljev dejansko vključuje starše v pouk. To sklepam na podlagi 

odgovorov na 6. vprašanje (glej Priloga 9.1 in Preglednica 1), ki kažejo na to, da učitelji 

gospodinjstva v zelo majhnem odstotku uporabljajo neformalne oblike sodelovanja s starši v 

povezavi z gospodinjstvom.   

 

 

6.5.7 Zadovoljstvo učiteljev gospodinjstva z vključevanjem staršev 
 

V raziskavi me je zanimalo tudi, ali so učitelji gospodinjstva zadovoljni z vključevanjem 

staršev v pouk gospodinjstva ter druge dejavnosti, ki potekajo v okviru tega predmeta.  

 

Preglednica 3. Zadovoljstvo učiteljev gospodinjstva z vključevanjem staršev v pouk 

gospodinjstva 

Sploh nisem 

zadovoljen       

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Zelo sem 

zadovoljen  

5           

f f % f f % f f % f f % f f % 

7 14,6 % 8 16,7 % 17 35,4 % 11 22,9 % 5 10,4 % 

 

Rezultati, ki so predstavljeni v Preglednici 3, kažejo na to, da se večina anketiranih učiteljev 

gospodinjstva (35,4 %) ne more opredeliti, ali so zadovoljni z vključevanjem staršev v pouk 

gospodinjstva, 22,9 % je zadovoljnih, 10,4 % zelo zadovoljnih, 16,7 % ni zadovoljnih, kar 

14,6 % pa sploh ni zadovoljnih.  
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Preglednica 4. Zadovoljstvo učiteljev gospodinjstva z vključevanjem staršev v druge 

dejavnosti, ki potekajo v okviru gospodinjstva 

Sploh nisem 

zadovoljen 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Zelo sem 

zadovoljen 

5 

f f % f f % f f % f f % f f % 

4 8,2 % 7 14,3 % 18 36,7 % 11 22,4 % 9 18,4 % 

 

Podobni rezultati so tudi glede zadovoljstva z  vključevanjem staršev v druge dejavnosti, ki 

potekajo v okviru gospodinjstva, kar prikazuje Preglednica 4. Večina anketiranih učiteljev 

gospodinjstva (36,7 %) se ne more opredeliti, ali so zadovoljni z vključevanjem staršev v 

druge dejavnosti, ki potekajo v okviru gospodinjstva, 22,4 % je zadovoljnih, 18,4 % zelo 

zadovoljnih, 14,3 % ni zadovoljnih, kar 8,2 % pa sploh ni zadovoljnih.  

 

Stanje, da se večina učiteljev ne more opredeliti oziroma da navajajo, da niso zadovoljni s 

pogostostjo vključevanja, morda kaže na realno stanje, da zelo malo učiteljev gospodinjstva 

udejanja neformalne oblike sodelovanja s starši v povezavi z gospodinjstvom (glej 

Preglednica 1). 

 

 

6.5.8 Višanje učenčevega zanimanja za predmet gospodinjstvo 
 

Eno izmed vprašanj, ki sem si jih zastavila, je tudi, ali se s sodelovanjem staršev pri pouku 

gospodinjstva viša zanimanje učencev za predmet.  
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Preglednica 5. Vpliv sodelovanja s starši pri pouku gospodinjstva na zanimanje učencev za ta 

predmet 

Sploh se ne viša                 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Močno se viša 

5 

f f % f f % f f % f f % f f % 

1 2,1 % 7 14,6 % 16 33,3 % 18 37,5 % 6 12,5 % 

 

Iz Preglednice 5 lahko razberemo, da večina anketiranih učiteljev gospodinjstva (37,5 %) 

meni, da se s sodelovanjem s starši pri pouku gospodinjstva viša zanimanje učencev za ta 

predmet, 12,5 % jih meni, da se močno zviša zanimanje, 33,3 % anketiranih učiteljev se ne 

more odločiti, ali sodelovanje s starši vpliva na zanimanje za gospodinjstvo, 14,6 % jih 

označuje, da se ne viša in le 2,1 %, da se sploh ne viša.  

 

V primerjavi s poukom gospodinjstva me je zanimalo tudi, ali se s sodelovanjem staršev pri 

drugih dejavnostih, ki potekajo v okviru gospodinjstva, viša zanimanje učencev za predmet.  

 

Preglednica 6. Vpliv sodelovanja s starši pri drugih dejavnostih, ki potekajo v okviru 

gospodinjstva, na zanimanje učencev za ta predmet 

Sploh se ne viša          

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Močno se viša  

5                 

f f % f f % f f % f f % f f % 

/ / 5 10,2 % 21 42,9 % 15 30,6 % 8 16,3 % 

 

Glede na Preglednico 6 lahko vidimo, da se večina učiteljev gospodinjstva, 42,9 %, ne more 

opredeliti, ali sodelovanje s starši pri drugih dejavnostih, ki potekajo v okviru gospodinjstva, 

viša zanimanje učencev za gospodinjstvo, 30,6 % jih meni, da se zviša zanimanje, 16,3 % 

anketirancev pa meni, da se zanimanje močno zviša. Le 10,2 % anketiranih učiteljev 

gospodinjstva meni, da se s sodelovanjem s starši pri drugih dejavnostih, ki potekajo v okviru 

gospodinjstva, ne viša zanimanje učencev za ta predmet. 
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Rezultati kažejo na to, da neformalne oblike sodelovanja s starši v povezavi s predmetom 

gospodinjstvo privedejo do višjega zanimanja za predmet. To je še posebej izrazito za 

neformalno vključevanje staršev v pouk gospodinjstva. 

 

 

6.5.9 Ovire, ki preprečujejo neformalno vključevanje staršev v 
gospodinjstvo 
 

V raziskavi me je zanimalo tudi, s kakšnimi ovirami, ki preprečujejo neformalno vključevanje 

staršev v gospodinjstvo, se srečujejo učitelji gospodinjstva. Anketirani učitelji gospodinjstva 

so se morali opredeliti, kako posamezna trditev o neformalnem vključevanju staršev v pouk 

gospodinjstva drži zanje. Rezultati so predstavljeni v Preglednici 7. 
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Preglednica 7. Ovire, ki preprečujejo neformalno vključevanje staršev v gospodinjstvo 

  Sploh ne drži               

1 

2 3 4 Popolnoma 

drži  

5        

  f f % f f % f f % f f % f f % 

S starši neformalno pri 

pouku gospodinjstva 

ne sodelujem, saj sem 

preobremenjen. 

14 25,0 % 14 25,0 % 21 37,5 % 6 10,7 % 1 1,8 % 

Nisem dovolj 

strokovno usposobljen 

za učinkovito in 

ustrezno sodelovanje s 

starši pri pouku 

gospodinjstva. 

27 50,0 % 14 25,9 % 9 16,7 % 4 7,4 % / / 

Staršev ne vključujem 

v pouk gospodinjstva, 

ker so starši preveč 

raznoliki in težko 

gradim sodelovalni 

odnos. 

26 45,6 % 13 22,8 % 15 26,3 % 3 5,3 % / / 

Ne vidim potrebe po 

vključevanju staršev v 

pouk gospodinjstva. 

15 26,8 % 13 23,2 % 16 28,6 % 7 12,5 % 5 8,9 % 

Starši so 

preobremenjeni, zato 

niso pripravljeni 

sodelovati pri pouku 

gospodinjstva. 

7 12,7 % 13 23,6 % 21 38,2 % 11 20,0 % 3 5,5 % 

S starši ne sodelujem 

pri pouku 

gospodinjstva, saj se 

jim to ne zdi potrebno. 

9 16,4 % 14 25,5 % 20 36,4 % 10 18,2 % 2 3,6 % 
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Na trditev S starši neformalno pri pouku gospodinjstva ne sodelujem, saj sem 

preobremenjen je 37,5 % anketiranih odgovorilo z ne vem, 25,0 %, da to zanje ne drži, enak 

odstotek se jih je opredelilo tudi, da to zanje sploh ne drži, precej manj 10,7 %, da zanje drži, 

še manj pa, da to zanje popolnoma drži (1,8 %). Iz rezultatov lahko vidimo, da za 

pomanjkanje sodelovanja ni kriva preobremenjenost učiteljev, temveč moramo razloge iskati 

drugje. 

 

Za trditev Nisem dovolj strokovno usposobljen za učinkovito in ustrezno sodelovanje s 

starši pri pouku gospodinjstva kar 50,0 % anketiranih meni, da to zanje sploh ne drži, 25,9 

% da zanje ne drži, 16,7 % se jih ne more opredeliti, le 7,4 % pa meni, da to zanje drži, nihče 

pa se ni odločil, da ta trditev popolnoma drži. Zanimivo je dejstvo, da velika večina 

anketiranih učiteljev gospodinjstva meni, da so strokovno usposobljeni za dobro sodelovanje s 

starši pri pouku gospodinjstva, kljub temu, da je v anketo zajetih več kot polovica učiteljev, ki 

gospodinjstva kot stroke sploh ne pozna oz. kot Resman (v Kalin, 2009) opozarja, da je 

sodelovanje učiteljev in staršev področje dela, za katerega učitelji tekom izobraževanja na 

fakulteti niso usposobljeni, saj za to preprosto zmanjka časa.   

 

Za trditev staršev ne vključujem v pouk gospodinjstva, ker so starši preveč raznoliki in 

težko gradim sodelovalni odnos so učitelji gospodinjstva navedli, da v večini to zanje sploh 

ne drži (45,6 %), 28,6% se jih ne more opredeliti, 22,8 % jih meni, da to zanje ne drži,  le 5,3 

% anketirancev odgovarja, da to zanje drži, nihče pa ne odgovarja, da to zanj popolnoma drži. 

Spodbudno je dejstvo, da vzpostavljanje sodelovalnega odnosa učiteljem ne predstavlja ovire, 

saj se od učiteljev že nasploh pričakuje, da so komunikativni, odprti in da nimajo težav z 

vzpostavljanjem novih vezi. 

 

Za trditev Ne vidim potrebe po vključevanju staršev v pouk gospodinjstva se kar 28,6 % 

anketirancev ne more opredeliti, 26,8 % jih je odgovorilo, da zanje sploh ne drži, 23,2 %, da 

to zanje ne drži, precej manj vprašanih (12,5 %) meni, da to zanje drži, le 8,9 % pa meni, da 

to zanje popolnoma drži. Rezultati so pozitivno usmerjeni, saj več kot polovica anketiranih 

učiteljev gospodinjstva vidi potrebo po vključevanju staršev v pouk gospodinjstva in se s tem 

zaveda prednosti, ki jih takšno sodelovanje prinaša. 
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Na trditev Starši so preobremenjeni, zato niso pripravljeni sodelovati pri pouku 

gospodinjstva kar 38,2 % anketiranih učiteljev gospodinjstva odgovarja, da ne ve, 23,6 %, da 

to zanje ne drži, in 20,0 %, da zanje drži. Manj anketirancev se je odločilo za skrajnosti 

popolnoma drži (5,5 %) in sploh ne drži (12,7 %). Visok odstotek, ki kaže na to, da anketirani 

učitelji ne vedo, če so starši pripravljeni sodelovati pri pouku gospodinjstva, kaže na to, da 

dejansko zelo malo učiteljev vključi starše v pouk gospodinjstva, čeprav so pri nekaterih 

vprašanjih odgovarjali drugače.  

 

Odgovori anketiranih učiteljev gospodinjstva pri zadnji trditvi, S starši ne sodelujem pri 

pouku gospodinjstva, saj se jim to ne zdi potrebno, so bili sledeči: največ anketirancev se 

ne more odločiti (36,4 %), temu sledi 25,5 % vprašanih, ki meni, da ne drži, 18,2 % jih meni, 

da trditev zanje drži, 16,4 %, da trditev zanje sploh ne drži, le 3,6 % pa, da popolnoma drži. 

Tudi tu rezultati kažejo na realno stanje, da učitelji v zelo majhni meri vključijo v pouk 

gospodinjstva tudi starše. 

 

V nadaljevanju me je zanimalo, ali si učitelji gospodinjstva kljub oviram, s katerimi se pri 

neformalnem sodelovanju s starši srečujejo, želijo v prihodnje vključiti v pouk oziroma druge 

dejavnosti v okviru predmeta gospodinjstvo tudi starše. 

 

Graf 12. Vključevanje staršev v pouk gospodinjstva v prihodnje 
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Iz Grafa 12 vidimo, da si kar 44,4 % anketiranih učiteljev gospodinjstva želi v prihodnje 

vključiti starše v pouk gospodinjstva, prav toliko pa se jih tudi ne more odločiti, ali si tega 

želijo, le 11,1 % pa si tega ne želi.  

 

Graf 13. Vključevanje staršev v dejavnosti, ki potekajo v okviru gospodinjstva v prihodnje 

 

 

Nekoliko več pa želijo učitelji gospodinjstva v prihodnje vključiti starše v druge dejavnosti, ki 

potekajo v okviru predmeta gospodinjstvo, kar je razvidno tudi iz Grafa 13. In sicer si tega 

želi kar 55,2 % anketirancev, 41,4 % jih ne ve, le 3,4 % vprašanih pa si tega ne želi. Na 

podlagi teh podatkov lahko v prihodnje pričakujemo več neformalnih oblik sodelovanja tudi 

pri gospodinjstvu.  
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7 ZAKLJUČEK 
 

V diplomski nalogi sem poskušala raziskati neformalno vključevanje staršev v pouk 

gospodinjstva in le-to primerjati z ostalimi dejavnostmi, ki potekajo v okviru tega predmeta. 

Ugotovila sem, da učitelji gospodinjstva v veliki meri uporabljajo neformalne oblike 

sodelovanja s starši. Slednje uporabljajo predvsem v sklopu dejavnosti, ki jih ponuja šola, 

precej manj pa v povezavi s predmetom gospodinjstvo.  

 

Zanimivi so rezultati, ki kažejo, da se neformalne oblike sodelovanja s starši pojavljajo več v 

6. razredu kot v 5. razredu. Pričakovala bi namreč, da bo takšnega sodelovanja s starši več v 

5. razredu, ko so otroci še na razredni stopnji, in manj v 6. razredu, ko preidejo na predmetno 

stopnjo poučevanja. Potreba staršev po sodelovanju je namreč večja pri mlajših otrocih, pri 

starejših pa je v ospredju predvsem skrb za učni uspeh in napredovanje učenca, oziroma starši 

večkrat sodelujejo le takrat, ko ima težave (Kalin, 2009).  

 

V raziskavi me je zanimalo tudi, ali smer izobrazbe učiteljev gospodinjstva vpliva na uporabo 

neformalnih oblik sodelovanja s starši v povezavi s predmetom gospodinjstvo. Pri tem sem 

seveda ciljala na profesorje gospodinjstva in profesorje razrednega pouka, ki jim odredba o 

smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli dopušča poučevanje 

gospodinjstva v 5. razredu. Prišla sem do presenetljivega odkritja, da gospodinjstvo poučujejo 

tudi drugi profesorji, ki zato niso strokovno usposobljeni in jih za poučevanje gospodinjstva 

ne določa niti zakon. To so profesorji biologije in kemije, profesorji geografije in zgodovine, 

profesorji glasbe, profesorji biologije in profesorji kemije. Strokovna neusposobljenost 

učiteljev, ki poučujejo gospodinjstvo, pa se kaže tudi pri neformalnem sodelovanju s starši pri 

gospodinjstvu, saj profesorji razrednega pouka in ostali strokovno neusposobljeni profesorji v 

manjši meri uporabljajo te oblike sodelovanja od profesorjev gospodinjstva. Strokovno 

nepoznavanje področja, ki ga učitelj poučuje, je tako še ena izmed ovir, ki preprečuje 

kakovostno sodelovanje s starši. 

 

V raziskavi sem ugotovila tudi, da tako na vključevanje staršev v pouk gospodinjstva kot tudi 

v druge dejavnosti v okviru tega predmeta močno vplivata okolje in razredništvo. Ugotovitve 

namreč kažejo, da je takšnega sodelovanja pri gospodinjstvu več, v kolikor je učitelj tudi 

razrednik in v kolikor učitelji poučujejo na podeželskih šolah. Rezultati so bili pričakovani, 
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saj velja, da razredniki bolj težijo k vzpostavljanju dobrih odnosov s starši, na podeželju pa se 

ljudje pogosto med seboj dobro poznajo in si pomagajo. 

 

Rezultati raziskave nam povedo tudi, da učitelji gospodinjstva najpogosteje vključijo starše v 

vsebine iz modulov Hrana in prehrana ter Tekstil in oblačenje. Aktivnosti, ki jih v ta namen 

organizirajo, so najpogosteje pripravljanje jedi, vodenje pouka in ročne spretnosti. Učitelji 

gospodinjstva v pouk oziroma druge dejavnosti gospodinjstva vključijo starše z namenom, da 

bi motivirali učence za delo. 

 

Večina učiteljev gospodinjstva se ne more odločiti glede vpliva sodelovanja s starši na boljšo 

učno uspešnost pri gospodinjstvu, kar sproža pomisleke o tem, koliko učiteljev to dejansko 

izvaja. Podobno je tudi z rezultati glede zadovoljstva z vključevanjem staršev v pouk in druge 

dejavnosti gospodinjstva ter vpliva takšnega sodelovanja na višanje učenčevega zanimanja za 

gospodinjstvo.  

 

Pri analizi rezultatov ankete sem naletela na velika odstopanja v odgovorih, ki so jih navajali 

učitelji gospodinjstva. To se kaže predvsem v tem, da so na podobna vprašanja odgovarjali 

povsem nasprotno. Situacijo najlažje ponazorim s primerom, ki sem ga večkrat uporabila tudi 

pri opisu rezultatov. Anketirani učitelji gospodinjstva so pri 6. vprašanju morali označiti, ali 

neformalne oblike sodelovanja uporabljajo v povezavi s predmetom gospodinjstvo ali v 

sklopu z drugimi dejavnostmi šole, ki niso povezane s tem predmetom. Odgovori velike 

večine anketirancev pokažejo dejstvo, da se takšne oblike sodelovanja uporabljajo v zelo 

majhnem obsegu v povezavi s predmetom gospodinjstvo. Problem se pokaže, ko pri 

naslednjih vprašanjih večina anketiranih učiteljev odgovarja, da uporabljajo neformalne 

oblike sodelovanja s starši pri gospodinjstvu. Nekateri izmed anketirancev so med drugim 

tudi podali npr., pri katerih modulih vključijo v pouk tudi starše, v nadaljevanju pa so 

označili, da neformalnih oblik sodelovanja s starši pri gospodinjstvu ne uporabljajo. Skratka, 

odgovori so bili podani zelo nejasno, kljub temu da so imeli anketiranci možnost prehajanja 

med odgovori in so lahko rešili le posamezna vprašanja. Vse to je seveda vplivalo na rezultate 

raziskave. Razlogov za to je lahko več, eden izmed njih pa je lahko tudi ta, da niso pozorno 

prebrali vprašanj in je zato prišlo do odstopanj. V kolikor takšnih oblik sodelovanja ne 

uporabljajo, so imeli ves čas možnost označiti, da s starši ne sodelujejo pri gospodinjstvu 
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oziroma preskočiti vprašanja, ki jih ne razumejo. Obstaja pa tudi možnost, da vprašanja niso 

bila dovolj razumljiva in je zato prišlo do odstopanj.  

 

Učiteljem gospodinjstva neformalne oblike sodelovanja s starši niso tuje, kljub temu pa je 

vprašljivo, ali jih res v takšni meri uporabljajo tudi v povezavi s predmetom gospodinjstvo.   
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9 PRILOGE 

9.1 Priloga 1: Anketni vprašalnik za učitelje gospodinjstva 
 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČITELJE GOSPODINJSTVA 
 
 
Spoštovani! 
 
Moje ime je Ana Arh in sem študentka 4. letnika Pedagoške fakultete, smeri dvopredmetni 
učitelj biologije in gospodinjstva. V sklopu diplomskega dela z naslovom Neformalno 
vključevanje staršev v pouk gospodinjstva, želim raziskati, ali učitelji gospodinjstva pri pouku 
gospodinjstva uporabljajo neformalne oblike sodelovanja s starši. Vprašalnik je anonimen. 
Rezultate anketnega vprašalnika bom uporabila izključno v študijske namene. Prosila bi vas, 
da izpolnite vprašalnik v tednu dni. 
 
Zahvaljujem se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljam! 
 

 

1. Spol:  M Ž 
 

2. Kakšna je vaša smer izobrazbe? 
a. Profesor gospodinjstva z vezavo. 
b. Profesor razrednega pouka. 
c. Drugo: 

 
3. V katerih razredih poučujete gospodinjstvo? 

a. Le v 5. razredu. 
b. Le v 6. razredu. 
c. V 5. in 6. razredu. 

 
4. Ste razrednik? 

a. Da. 
b. Ne. 

 
5. V kakšnem okolju se nahaja šola, na kateri poučujete? 

a. Mesto. 
b. Podeželje. 
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6. Označite, ali kot učitelj gospodinjstva uporabljate neformalne oblike sodelovanja s 
starši v povezavi s predmetom gospodinjstvo ali v sklopu z drugimi dejavnostmi 
šole, ki niso povezane s tem predmetom? 

 
7. Katere neformalne oblike sodelovanja s starši uporabite pri pouku gospodinjstva? 

a. Vključevanje staršev v pouk. 
b. Sodelovanje s starši pri projektih. 
c. Sodelovanje s starši na naravoslovnih dneh. 
d. Vključevanje staršev v izlete. 
e. Drugo: 

 
8. Katere neformalne oblike sodelovanja s starši uporabite okviru drugih dejavnosti 

gospodinjstva? 
a. Sodelovanje s starši pri projektih. 
b. Sodelovanje s starši v delovnih in zbiralnih akcijah na šoli. 
c. Vključevanje staršev v interesne dejavnosti. 
d. Delavnice za učence in starše. 
e. Drugo: 

 
9. Pri obravnavi katerih modulov v pouk gospodinjstva vključite starše? 

a. Ekonomika gospodinjstva. 
b. Tekstil in oblačenje. 
c. Bivanje in okolje. 
d. Hrana in prehrana. 
e. Ne vključujem staršev v pouk gospodinjstva. 

 

 V povezavi  s 
predmetom 
gospodinjstvo 

V sklopu z 
drugimi 
dejavnostmi 
šole 

Te oblike 
sodelovanja 
ne 
uporabljam 

Šola  te 
oblike 
sodelovanja 
ne ponuja 

Dan odprtih vrat.     

Sodelovanje s starši na šolskih 
prireditvah. 

    

Sodelovanje s starši pri šolskih 
projektih. 

    

Sodelovanje s starši v delovnih in 
zbiralnih akcijah na šoli. 

    

Vključevanje staršev v pouk.     

Vključevanje staršev v interesne 
dejavnosti. 

    

Sodelovanje s starši na dnevnih 
dejavnosti. 

    

Svetovanje staršem za kvalitetnejšo 
pomoč otroku doma. 

    

Piknik s starši.     

Vključevanje staršev v izlete.     

Delavnice za učence in starše.     
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Kakšne aktivnosti pri tem uporabite? 
 
 
 
Kakšne cilje želite pri tem doseči? 

a. Razviti boljšo komunikacijo s starši. 
b. Motivirati učence za delo. 
c. Zmanjšati disciplinske težave. 
d. Drugo: 

 
10. Pri katerih modulih, ki jih obravnavate v okviru drugih dejavnosti gospodinjstva, 

vključite tudi starše? 
a. Ekonomika gospodinjstva. 
b. Tekstil in oblačenje. 
c. Bivanje in okolje. 
d. Hrana in prehrana. 
e. Ne vključujem staršev v dejavnosti povezane s poukom gospodinjstva. 

 
Kakšne aktivnosti pri tem uporabite? 
 
 
 
Kakšne cilje želite pri tem doseči? 

a. Razviti boljšo komunikacijo s starši. 
b. Motivirati učence za delo. 
c. Zmanjšati disciplinske težave. 
d. Drugo: 

 
11. Od 1 do 5 označite, kako vpliva sodelovanje s starši pri pouku gospodinjstva na boljšo 

učno uspešnost učencev pri gospodinjstvu.  
 
1 – nikakor ne vpliva 2 – ne vpliva 3 – ne vem 4 – vpliva 5 – močno vpliva 
 

12. Od 1 do 5 označite, kako se s sodelovanjem staršev pri pouku gospodinjstva viša 
zanimanje učencev za ta predmet. 
 

1 – sploh se ne viša 2 – se ne viša 3 – ne vem 4 – se viša 5 – močno se viša 
 

13. Od 1 do 5 označite, kako se s sodelovanjem staršev pri drugih dejavnostih, ki 
potekajo v okviru gospodinjstva, viša zanimanje učencev za ta predmet. 
 

1 – sploh se ne viša 2 – se ne viša 3 – ne vem 4 – se viša 5 – močno se viša 
 

14. Od 1 do 5 označite, kako ste zadovoljni s pogostostjo vključevanja staršev v pouk 
gospodinjstva.  

 
1 – sploh nisem 
zadovoljen 

2 – nisem 
zadovoljen 

3 – ne vem 4 – sem 
zadovoljen 

5 – zelo sem 
zadovoljen 
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15. Od 1 do 5 označite, kako ste zadovoljni s pogostostjo vključevanja staršev v druge 

dejavnosti, ki potekajo v okviru gospodinjstva. 
 

1 – sploh nisem 
zadovoljen 

2 – nisem 
zadovoljen 

3 – ne vem 4 – sem 
zadovoljen 

5 – zelo sem 
zadovoljen 

 
16. Od 1 do 5 označite, kako posamezna trditev o neformalnem sodelovanju s starši pri 

pouku gospodinjstva drži za vas. Pri tem si pomagajte s spodnjo razpredelnico. 
 

 
 

 
S starši neformalno pri pouku gospodinjstva ne sodelujem, saj sem 
preobremenjen. 

1    2    3    4    5 

Nisem dovolj strokovno usposobljen za učinkovito in ustrezno sodelovanje s 
starši pri pouku gospodinjstva. 

1    2    3    4    5 

Staršev ne vključujem v pouk gospodinjstva, ker so starši preveč raznoliki in 
težko gradim sodelovalni odnos. 

1    2    3    4    5 

Ne vidim potrebe po vključevanju staršev v pouk gospodinjstva. 1    2    3    4    5 
Starši so preobremenjeni, zato niso pripravljeni sodelovati pri pouku 
gospodinjstva. 

1    2    3    4    5 

S starši ne sodelujem pri pouku gospodinjstva, saj se jim to ne zdi potrebno. 1    2    3    4    5 
 
Ali velja tako tudi za druge dejavnosti, ki potekajo v okviru pouka gospodinjstva? 
 
 
 

17. Več vključujete starše v pouk gospodinjstva ali v druge dejavnosti, ki potekajo v 
okviru gospodinjstva? 

a. Več vključujem starše v pouk gospodinjstva. 
b. Več vključujem starše v druge dejavnosti, ki potekajo v okviru pouka 

gospodinjstva. 
c. V oboje enako. 
d. Ne vključujem staršev. 

 
18. Želite v prihodnje v pouk gospodinjstva vključiti starše? 

a. Da. 
b. Ne. 
c. Ne vem. 

 
19. Želite v prihodnje v dejavnosti, ki potekajo v okviru drugih dejavnosti 

gospodinjstva, vključiti starše? 
a. Da. 
b. Ne. 
c. Ne vem. 

  

1 – sploh ne drži 2 – ne drži  3 – ne vem 4 - drži 5 – popolnoma drži 
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9.2 Priloga 2: Deleži prejetih odgovorov pri posameznih vprašanjih  

 

  

f f%
1. vprašanje 60 100,0
2. vprašanje 59 98,3
3. vprašanje 60 100,0
4. vprašanje 58 96,7
5. vprašanje 59 98,3
6.a vprašanje 56 93,3
6.b vprašanje 58 96,7
6.c vprašanje 56 93,3
6.d vprašanje 57 95,0
6.e vprašanje 55 91,7
6.f vprašanje 55 91,7
6.g vprašanje 55 91,7
6.h vprašanje 58 96,7
6.i vprašanje 58 96,7
6.j vprašanje 54 90,0
6.k vprašanje 56 93,3
7. vprašanje 49 81,7
8. vprašanje 55 91,7
9.a vprašanje 57 95,0
9.b vprašanje 35 58,3
9.c vprašanje 41 68,3
10.a vprašanje 54 90,0
10.b vprašanje 19 31,7
10.c vprašanje 32 53,3
11. vprašanje 48 80,0
12. vprašanje 48 80,0
13. vprašanje 49 81,7
14. vprašanje 48 80,0
15. vprašanje 49 81,7
16.a vprašanje 56 93,3
16.b vprašanje 54 90,0
16.c vprašanje 57 95,0
16.d vprašanje 56 93,3
16.e vprašanje 55 91,7
16.f vprašanje 55 91,7
16.g vprašanje 25 41,7
17. vprašanje 55 91,7
18. vprašanje 54 90,0
19. vprašanje 58 96,7


