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POVZETEK 
 

Dobro sodelovanje med šolo in domom, torej med učitelji in starši, sodi med pomembne dejavnike 

kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela. Učitelji pogostokrat že pri vstopu v šolo opozarjamo 

na razlike v učnih sposobnostih učencev, saj so le-te deloma pogojene s procesi zorenja. Samo 

vplivanje nanje ni mogoče, ker gre za genetsko opremljenost; bolj jih pogojujejo učne danosti v 

družini. Tega ne smemo razumeti, kot da se otroci v šoli malo učijo, ampak pomeni to, da se v 

šolah več učijo tisti učenci, katere starši neposredno ali posredno podpirajo. Šolski uspeh otroka je 

tudi uspeh staršev. 

 

V raziskavi smo predpostavko, da obstaja povezava med sodelovanjem šole, doma in učenčevo 

šolsko uspešnostjo, skušali empirično dokazati oziroma potrditi. 

 

V vzorec so vključeni otroci petih in šestih razredov OŠ Griže in OŠ Mozirje. Za potrebe 

raziskave je uporabljen splošni vprašalnik, izdelan na osnovi demografskih spremenljivk o 

anketirancih, semantičnega diferenciala stališč ter šolske uspešnosti učenca, ki ga bomo merili z 

modusom in mediano. Za izvedbo raziskave smo pridobili dovoljenje staršev in zagotovili 

zaupnost podatkov. Uporabljene so različne statistične metode obdelave podatkov z uporabo 

statističnega paketa SPSS, preverjene so vse pomembne merske karakteristike instrumenta: 

veljavnost, zanesljivost in objektivnost. 

 

Raziskava je potrdila našo splošno hipotezo, da med ocenami odnosa med različnimi deležniki in 

sodelovanja med njimi ne prihaja do statistično značilnih razlik, tako da lahko trdimo, da 

anketiranci ne glede na njihov status enako ocenjujejo svoj odnos do drugih deležnikov v šolskem 

procesu. Iz rezultatov raziskave tudi izhaja, da zadovoljstvo s svojim sodelovanjem v šoli najvišje 

ocenjujejo učitelji, nekoliko manj pa starši. Najkritičnejše izmed vseh treh anketiranih skupin pa 

zadovoljstvo s svojim sodelovanjem ocenjujejo učenci. Vendar pa med povprečnimi vrednostmi 

posameznih analiziranih skupin ne prihaja do statistično značilnih razlik, tako da lahko za vse tri 

analizirane skupine ugotovimo, da približno enako ocenjujejo zadovoljstvo s sodelovanjem v šoli. 

 

Rezultati raziskave so tudi pokazali, da medsebojno sodelovanje z učitelji in s starši najvišje 

ocenjujejo učenci. Nekoliko manj so z medsebojnim sodelovanjem z učenci in učitelji zadovoljni 

starši. Najkritičnejše oziroma najnižje od vseh treh anketiranih skupin pa sodelovanje z učenci in 

njihovimi starši ocenjujejo učitelji.  

 

Rezultati raziskave niso potrdili predpostavke, da obstaja povezava med oceno kakovosti 

sodelovanja in učenčevo šolsko uspešnostjo, saj z uporabljeno statistiko nismo uspeli ugotoviti 

statistično značilne povezanosti med tema dvema spremenljivkama. Kljub vsemu pa lahko 

ugotovimo, da je samo dobih sedem odstotkov manj uspešnih učencev (v šestem razredu) 
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kakovost sodelovana ocenilo z najvišjo oceno sodelovanmja, med bolj uspešnimi učenci pa je bilo 

takšnih kar dobra petina vseh bolj uspešnih učencev. Ker pa je bil vzorec majhen, do statistično 

zančilnih razlik ni prišlo, zato hipeteze o povezanosti kakovosti sodelovanja in uspešnostjo 

učencev, ki izhaja iz naslova naloge, nismo mogli potrditi. 
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SCHLÜSSELWÖRTE 
 
Familie, Eltern, Schule, Schüler, Lehrer, Standpunkte, Zusammenarbeit, Schulerfolg, 

semantischer Differential, Partnerbeziehung. 

 
ZUSAMMENFASSUNG 
 

Gute  Zusammenarbeit unter der Schule und dem Zuhause unter den Lehrern und Eltern gehört zu 

den bedeutendeen Faktoren einer hochwertigen Erziehungs und Bildungsarbeit. Wir Lehrer 

weisen oft auf die Unterscheide in den Lerhfähigkeiten der Schüler schon bei dem Schuleintritt 

auf denn diese sind mir teilweise bedingt durch die Prozesse der Reifeentwicklung. Nur der 

Einfluß auf diese ist nicht möglich, weil es um um die genetische Ausstattung in der Familie geht. 

Das dürfen wir nicht so verstehen, daß die Kinder in der Schule wenig lernen, es bedeutet, daß in 

den Schulen mehr jene Schüler lernen, die die Eltern direkt oder indirekt unterstützen. Der 

Schulerfolg des Kindes ist auch der Erfolg der Elteren.In der Untersuchung haben wir versucht die 

Voraussetzung, daß es eine Verbindung zwischen der Zusammenarbeit der Schule, dem Zuhause 

und dem Erfolg des Schülers gibt, empirisch zu bewweisen, beziehungsweise zu bestätigen. 

Ins Muster sind die Schüler der fünften und sechten Klassen der I. Grundschule Griže und 

Grundschule Mozirje eingeschlossen. Für den Bedarf der Untersuchung wurde ein allgemeiner 

Fragebogenbenutzt, hergestellt auf Grund der der demographischen Variablen über die Befragten 

ein semantischer Differential der Schulerfolg des Schülers, den wir mit dem Modus und der 

Mediane messen werden.  

Für die Ausführung der Untersuchung haben wir die Zustimmung der Elteren bekomen und haben 

die Vertraulichkeit der daten zugesichert. Benutzt werden verschiedene statistischen Pakets SPSS, 

alle bedeutenden Meßcharakteristiken des Instruments die Gültigkeit, Verläßlichkeit und 

Objektivitat wurden überprüft. 

 

Die Untersuchung hat unsere allgemeine Hypotese bestätigt, daß in den Noten nicht zu den 

statistisch typischen Unterscheiden kommt, so daß wir sagen können, daß die Befragten ohne 

Hinsicht auf ihren Status ihre Beziehung zu den anderen teilhabern im Schulprozeß gleich 

bewerten. Aus den Ergebnissen der Untersuchung geht aus hervor, daß die Zufriedenheit mit ihrer 

Zusammenarbeit in der Schule am höchsten die Lehrer bewerten,ein wenig weniger die Eltern. 

Am kritischsten unter allen befragten Gruppen bewerten aber ihre Zusammenarbeit die Schüler. 

Doch kommt es unter den einzelnen durchnittlichen Werten nicht zu den statistisch 

charakteristischen Unterschieden, so daß wir für alle drei analysierten Gruppen feststellen können, 

daß ungefähr gleich die Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit in der Schule bewerten. 

Die Ergebnisse der Untersuchung haben auch gezeigt, daß die gegenseitige Zusammenarbeit mit 

Schülern und Lehrern am höchsten die Schüler bewerten. Weniger sind mit der gegenseitigen 

Zusammenarbeit mit Schülern und Lehrern die Eltern zufrieden. Am kritischsten, 

beziehungsweise am niedrigsten bewesten aber von allen drei befragten Gruppen die 

Zusammenarbeit mit Schülern, ihren Eltern und die Lehrer.  

 

Die Ergebnisse der Untersuchung haben die Voraussetzung, daß eine Verbindung zwischen der 

Bewertung der Qualität und dem Schulerfolg des Schüler besteht, nicht bestätigt. 
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UVOD 

 
Leto 1991 je bilo za Slovence leto velikih sprememb, tako na gospodarskem, političnem in 
socialnem področju kot v šolstvu. Osamosvojitev Slovenije, vstop v Evropo in odpiranje v svet, 
politična, socialna in ekonomska tranzicija ter prehod v postindustrijsko razvojno fazo so razvojni 
dejavniki, ki so vplivali tudi na spremembe v šolstvu. 
 
Vsem tem ideološkim spremembam je sledila tudi šolska politika, ki je poskušala svoj način 
razmišljanja prilagoditi spremembam današnjega časa. Tu mislimo predvsem na zahtevo po 
humani in demokratični šoli. Vzporedno s tem se je spremenila tudi vloga učenca in učitelja, 
spremenili so se odnosi med učenci in učitelji ter učitelji in starši. Spremenila se je sama 
organizacija šole, tako notranja kot zunanja. Kljub vsem spremembam ni pozabila na svojo 
prvobitno nalogo, to je, da na eni strani skrbi za intelektualni razvoj otrok z vsemi predpisanimi 
učnimi vsebinami, po drugi strani pa mora skrbeti za kulturno raven otroka, za njegove čustvene, 
vedenjske in socializacijske potrebe. Te naj bi se gradile na zaupnem odnosu do otroka, ki je 
največja vzgojna moč, dober medsebojni odnosi pa je vir človekovega, otrokovega ravnotežja. In 
ravno sožitje je tisto, kar omogoča potešitev naših univerzalno psiholoških potreb (po ljubezni, 
pripadnosti, spoštovanju oz. moči, po zabavi in svobodi). In ravno takšne odnose potrebujejo 
starši in jih potrebujejo tudi njihovi otroci. 
 
Zavedati se moramo, da otrok ni lastnina svojih staršev. Je enkraten subjekt in bo to vedno želel 
biti. Zato je prav, da spodbujamo vse njegove naravne kakovosti, da se ga uči sočutja, 
odpovedovanja, prispevanja, odgovornega življenja v skupnosti ... V zgodnjem obdobju svojega 
življenja bo potreboval več omejitev in pravil, ki dajejo občutek varnosti, in bo prenesel več 
strukturiranja s strani staršev, kajti njegova potreba po ljubezni staršev je brezmejna. Z 
odraščanjem in zorenjem pa bo na površje kaj kmalu stopila potreba po moči, samostojnosti, 
svobodnem odločanju, uveljavljanju zunaj družinskega kroga, in to morajo starši upoštevati. To je 
obdobje, v katerem iščejo svojo vlogo in mesto v njem tako otroci kot starši. Času vzgajanja sledi 
čas postopnega popuščanja, odgovornosti, širjenja otrokovih meja in zaupanja v njegovo 
samodisciplino in njegove vrednote. Starši zelo težko sprejmejo odraščanje svojih otrok, zato to 
obdobje traja toliko časa, dokler niso starši sposobni skrbi in odgovornosti zamenjati za odnos 
neodvisne bližine, podpore in prijateljstva. Zavedati se moramo, da je vsak otrok individuum zase, 
opremljen z dednimi potenciali, katerim v veliki meri pripomorejo vplivi okolja in samoaktivnosti, 
in na takšen način omogoča možnost vplivanja na oblikovanje osebnosti, ki je v začetku še v 
povojih – "tabula rasa." 
 
Tako je za otrokovo duševno zdravje in njegov psihosocialni razvoj pomemben otrokov celosten 
življenjski prostor, zlasti družina. Za dobro počutje, vedenje in razvoj so vsekakor pomembna in 
potrebna tudi druga okolja: vrtec, šola, skupina vrstnikov, dejavnosti v prostem času, strokovne 
službe in soseščina. 
 
Vemo, da se motnje iz enega sistema prenašajo v drugega. In ker se šola pomembno povezuje z 
drugimi sistemi, lahko ugodno ali neugodno vpliva predvsem na povezovanje med družino in 
šolo. 
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V naši družbi se danes premalo poudarja zavedanje, da so starši primarno odgovorni za vzgojo in 
izobraževanje svojih otrok. Vse se namreč začne v družini znotraj predšolskega obdobja. V 
kasnejši fazi pa ne smemo pozabiti na samo pomembnost šolskih programov. Tako pridemo do 
spoznanja, da ne smemo podcenjevati povezovalnega delovanja med učitelji in starši. Zaključimo 
lahko, da med starši, šolo (učitelji) in učenci pri doseganju rezultatov obstaja soodvisnost. 
 
Šola (predvsem imamo v mislih osnovno) zelo intenzivno in dolgotrajno posega v otrokovo 
življenje, in to v razvojnem obdobju, ki je zelo pomembno za oblikovanje osebnosti. Otroku je 
šola nekako prvo delovno mesto, ki ga v obdobju devetih let nikakor ne more zamenjati. V tem 
času pridobi otrok tudi sistemsko priznan predznak svojih kakovosti in slabosti, vrlin, norm, 
vrednot, napak in motenj. V šoli razvija odnos do pridobivanja znanja in novih spoznanj, odnos do 
sošolcev, učiteljev, pridobiva delovne navade in s tem razvija pozitiven odnos do dela. 
 
Zavedati se moramo, da otrok večino časa preživi v šoli in da se s svojo družino videva pozno 
popoldne. Pri vsem tem se poraja vprašanje, ali je lahko šola po meri otroka. Glede na samo 
vprašanje ne smemo zanemariti dejstva, da šola s svojim načinom dela vsebuje številne 
ogrožujoče dejavnike, dejavnike, ki pri otrocih predstavljajo vir hudih stisk in stresov. Ti 
dejavniki so: sistem ocenjevanja znanja, slabe ocene in kazni, prizadetost zaradi neuspeha in 
sporočil staršem, odpor do šole, strah pred šolo, specifične učne težave, pomanjkanje delovnih 
navad, nesprejetost pri vrstnikih. In tukaj motnja prestopi mejo iz sistema šole v sistem družine in 
prostega časa. Če pogledamo širše, pa je lahko šola tudi pomemben varovalni dejavnik pri otroku, 
ki je v družini kronično izpostavljen neugodnim družinskim razmeram. To se kaže kot dober 
odnos z enim od učiteljev, kot sprejetost v skupini vrstnikov ali pri posameznem sošolcu, dober 
šolski uspeh, zadovoljstvo in uspešnost v šolski interesni dejavnosti. Pomembno vlogo igra tudi 
pozitivno ozračje v razredu, ki ga lahko s pomočjo učiteljeve motivacije ustvarjajo učenci. Če na 
kratko povzamemo, sta torej šolsko okolje in povezava šole s starši in družbeno skupnostjo 
enakovredna. Imata pomembno vlogo pri povezovanju, ki bo sprotno odpravljalo vse dejavnike, ki 
negativno vplivajo na otrokovo duševno zdravje in na njegov psihosocialni razvoj. 
 
Učitelji v šolah si že vrsto let prizadevajo razvijati čim bolj kakovostne medsebojne odnose na 
vseh ravneh in v vseh smereh: med delavci šole, med učitelji in učenci pa tudi med starši in šolo. 
Starši, otrok in šola tvorijo pomemben trikotnik, ki naj bi bil čim bolj enakostraničen, tesno 
prepleten in povezan. Poleg tega bi se morali tako učitelji kot starši zavedati, da je sodelovanje 
med šolo in družino del kulture, katere del sta tako šola kot družina. Boleče pa je spoznanje, da se 
med nami še vedno najde kdo, ki trdi, da je šola – šola in dom – dom. S tem ne prepoznava velike 
povezanosti, prepletenosti in zraščenosti teh dveh sistemov v celoto. Bolj kot se s tem problemom 
ukvarjajo, manj jasna jim je ločnica. Ne glede na vse skupaj ostaja dejstvo, da so učitelji in starši 
med seboj usodno povezani. 
 
Nobena šola si ne more privoščiti, da se ne bi povezovala s starši v dobro otroka in tudi v dobro 
učiteljev in staršev. V sodelovanje med starši in učitelji torej nihče ne dvomi. Mnenje je, da je 
sodelovanje med starši koristno, kljub temu pa manjka globljega razumevanja, kaj to sodelovanje 
je in kako ga doseči. 
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1 TEORETIČNA IZHODIŠ ČA RAZISKAVE 
 
Enaindvajseto stoletje je obdobje, ko se ponovno in povsod postavlja vprašanje, kakšna naj bo 
vsebina šole v prihodnje. Z nenehnim razvojem šole se vse bolj odpira vprašanje njene kakovosti. 
To je eno izmed bistvenih vprašanj verjetno vsake organizacije, ki želi biti uspešna. Zelo 
pomembni in odločujoči so odnosi med ljudmi v procesu, ki je še kako pomemben za vzgojo in 
izobraževanje. Zavedati se moramo, da je pri oblikovanju kakovostne šole še kako potrebno, kljub 
mogočim problemom, spodbujati sodelovanje staršev. Sodelovanje med družino in šolo postaja 
nujnost v vzgojno-izobraževalnem procesu. Učno-vzgojnih vsebin ne posreduje samo javna šola 
oziroma izobraževalni sistem države, ampak tudi drugi dejavniki socializacije: družina, otroški 
vrtci, kulturne in športne ustanove in drugi, ki vstopajo kot skriti kurikulum v celoten vzgojno-
izobraževalni proces. V devetdesetih letih bi lahko v svetovnem merilu govorili o nekakšni 
prenovi vpliva staršev na šolo, čeprav je sama ideja vključevanja staršev v šolanje svojih otrok 
mnogo starejša. Raziskave so pokazale, da sodelovanje staršev v vzgojno-izobraževalnem procesu 
ugodno vpliva na učenčev učni napredek, kar pozitivno vpliva na otrokovo socializacijo. Po 
navedbah Strojinove (1992) L. Katz ugotavlja velik pomen staršev za intelektualni razvoj otroka, 
medtem ko Lazar in Darlington ugotavljata, da je vključevanje staršev v razvojne programe pri 
mlajših otrocih dolgoročno vplivalo na kasnejši napredek. Do podobnih rezultatov je prišel tudi 
Tizard s sodelavci.V današnjem času je veliko strokovne literature napisane na temo sodelovanja 
staršev s šolo. Na podlagi tega lahko sklepamo, da je vedno večje zanimanje staršev za 
sodelovanje s sodobno šolo. Sandra Jowett, avtorica obsežne raziskave v Angliji in Wallesu, ki je 
nameravala začrtati in vplivati na permanentno sodelovanje šole in staršev, navaja, da je še mnogo 
vprašanj o osnovnih načelih sodelovanja in o tem, katere oblike sodelovanja naj bi se razvijale, 
nerešenih. Vzajemno sodelovanje staršev in učiteljev lahko preraste tudi v svetovanje in 
izobraževanje staršev in učiteljev, ki pridobijo dopolnjeno predstavo o učencu. Premalo pa bi bilo, 
če bi sodelovanje omejili na zunanje poslovne in formalne stike, kajti oblikovanje osebnosti 
zahteva ustvarjalnost tako naravnih kot poklicnih vzgojiteljev. 
  
Pomembni so torej partnerski odnosi, pri čemer le-te razumemo kot sodelujoče in dopolnjujoče 
odnose med enakopravnima partnerjema, med učitelji in starši (Pšunder 1998). Medtem ko 
Fernando de la Puente (1998) na državljanskem forumu »Družina in šola« ugotavlja, da je 
potrebna »nova šola za starše«, kar pomeni izobraževanje staršev samih. S tem bodo starši 
prispevali k večji učinkovitosti učiteljev in hkrati njih samih, partnerskemu odnosu in 
enakopravnemu sodelovanju. Ugotavljamo, da naj bi med starši in šolo vladali partnerski odnosi, 
vendar je potrebno vedeti, da je takšen odnos zelo zahteven. Odnosi med starši in učitelji so 
namreč močno nasičeni z emocionalnostjo in zato do neke stopnje že vnaprej konfliktni. Odnos 
med starši in otrokom je predvsem čustven, med učiteljem in učencem pa racionalen; odnos 
temelji na posredovanju znanja. Pšunder (1998) govori o novem modelu povezovanja družine in 
šole, ki ga poimenuje »odprta šola«, ki konceptualno in empirično izpolnjuje zahteve 
humanističnih norm odgovornega starševstva v odprti družbi. Temelj »odprte šole« je na 
razvojno-akcijskem raziskovanju, v kateri sodelujejo starši in učitelji v partnerski komunikaciji z 
namenom pozitivnega razvoja odnosa staršev do šole in usposabljanja za odgovorno starševstvo 
na področju vzgojno-izobraževalnih potreb svojih otrok. 
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2 RAZVOJNE IDEJE O POTREBI SODELOVANJA MED DRUŽINO IN ŠOLO 
 
Glede ideoloških pogledov na cilje in naloge vzgoje in izobraževanja se spreminja tudi sam odnos 
družbe do staršev in družine. Na osnovi tega se pojavljajo tudi razlike v načinu in vsebini  
sodelovanja šole in družine. 
 
Skozi zgodovino in vse do današnjih dni se družba nahaja na mestu, kjer obstaja sum o 
sposobnosti staršev kot vzgojiteljev. Takšen način oziroma pristop je značilen za 
vzhodnoevropske države, kjer je vzgoja mladih usmerjena v povečevanje moči države, v moč 
države. Vse to pa je posledica postavljanja težišča na njegovo institualizacijo, kar kaže na 
negativen odnos do družinske vzgoje. Tako ekstremna stališča, ki na račun enega vzgojnega 
dejavnika zmanjšujejo ali zapostavljajo možnosti in specifičnosti delovanja drugih, v sebi ne 
vključujejo sodelovalnega okolja. Vendar to ne pomeni, da gre za nesodelovanje med starši in 
šolo. Glede sodelovanja mislimo predvsem na obveščanje staršev o uspehu otroka in na različne 
oblike izobraževanja staršev za ustrezno vzgojno delovanje. Vse do polovice 20. stoletja je v 
večini zahodnoevropskih držav in v ZDA prevladovalo mnenje, da sta šola in družina dva 
oddaljena svetova s strogo porazdeljenimi vlogami in odgovornostmi. Za vzgojo otroka v družini 
so bili odgovorni starši, za uspeh učenca v šoli pa so ključno odgovornost nosili učitelji. Ravno 
zaradi tega se učitelji niso čutili kot pomemben dejavnik pri svetovanju staršem glede šolskega 
dela ali pri njihovih nalogah v družini. Starši niso govorili o svojih vzgojnih pristopih, niti se niso 
vtikovali v učiteljevo delo. V takšnih okoliščinah je sodelovanje učiteljev in staršev temeljilo na 
aktivnem prikazovanju zanimanja staršev za šolsko delo, in to tako, da so verjeli v šolo, njeno 
delo in omogočili podporo učitelju pri njegovem delu. Ta podpora staršev se je razumela kot 
redno udeleževanje šolskih pogovorov in kot njihovo redno sodelovanje na roditeljskih sestankih 
in prireditvah. 
 
Glede na takratno situacijo bi bila takšna oblika sodelovanja sprejemljiva v situacijah, kjer se 
učitelji in starši popolnoma strinjajo s cilji vzgoje, kjer imajo vsi enak vrednostni sistem in imajo 
enake poglede na sposobnosti vzgojnega dela. Med sabo izmenjujejo podobne izkušnje in žive 
približno v enakih gospodarskih, socialnih in kulturnih pogojih. Ker v resničnosti kaj takega sploh 
ne obstaja, se je v javnosti vse bolj krepila ideja o potrebi medsebojnega (zbliževanja) druženja 
staršev in učiteljev zaradi medsebojnega spoznavanja. Vse pa naj bi temeljilo na osnovi boljšega 
razumevanja in na izgradnji skupnega vzgojnega delovanja v skladu s potrebami in možnostmi 
posameznega otroka. 
 
Prve razprave glede odnosa med šolo in starši so potekale že v času J. A. Komenskega, očeta 
vzgojno-izobraževalnega sistema. Večji poudarek so šolskemu delu začeli namenjati šele po drugi 
svetovni vojni. Veliko znanih osebnosti se je ukvarjalo z izboljšavami na področju 
izobraževalnega sistema in vplivi na boljši učni uspeh. Eden izmed njih je bil tudi J. Bowlby s 
svojimi somišljeniki, sodelavci, ki so se pod vplivom psihoanalitičnega pristopa ukvarjali z 
emocionalnimi potrebami otrok. Njihove ugotovitve in spoznanja jasno opredeljujejo pomembnost 
prijateljskih odnosov med starši in učitelji za dobrobit otroka. To so bili prvi začetki drugačnega 
obravnavanja staršev v šoli, kot smo ga bili vajeni do takrat. 
 
Do hitrega preobrata v razumevanju pomembnosti sodelovanja staršev in učiteljev je prišlo v 60. 
letih 20. stoletja. Pri tem je prihajalo do krepitve mišljenja v moč vzgoje. Govorilo se je celo o 
možnosti socialnih sprememb izobraževanja. To je bil čas, ko se je menilo, da se lahko z vzgojnim 
posredovanjem odpravita siromaštvo in neenakost. 
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Pomembno vlogo pri razjasnitvi pomembnosti vplivanja staršev na rezultate oziroma uspeh 
učenca je imelo poročilo Plowdonovega projekta (1967). Pred njim se je s podobnim vprašanjem 
ukvarjal tudi Coleman (1966). Oba sta prišla do ugotovitve, da je delež šole pri šolskem uspehu 
učenca relativno majhen v primerjavi z deležem v družini. Dobljeni rezultati so pokazali, da so 
dosežki otroka rezultat medsebojnega, vzajemnega delovanja podedovanih preddispozicij, 
strukture osebnosti, delovanja različnih vzgojnih dejavnikov skupaj z družbeno-gospodarsko in 
kulturno notranjo vsebino okolja, v katerem posameznik živi. To je bilo v nasprotju s 
prevladujočo idejo o posamezniku kot samostojni enoti, neodvisni od vplivov okolja. Ta raziskava 
je sprožila plaz podobnih raziskovanj, ki so postavljala v ospredje vprašanje sodelovanja šole in 
družine med najpomembnejša vprašanja šolske reforme. S tem pa se je zanimanje za to področje 
šolskega dela začel močno večati. 
 
Pri vsem tem moramo biti zelo pozorni na samo sodelovanje med šolo in starši, če govorimo o 
državnih šolah in tako imenovanih alternativnih modelih šole, ki delujejo še danes in so bile 
prisotne že pred 50. leti 20. stoletja. Imenovale so se "Jen plan šola" (P. Petersenj 1924), 
Waldorfska šola (R. Steiner 1919), Freinetove šole in druge. 
 
Danes se vse te šole razvijajo kot skupnosti staršev, učencev in učiteljev. To se seveda vsekakor 
odraža tudi pri samem šolskem delu. Pri tem je pomembno to, da vsi skupaj odločajo o 
pomembnih vprašanjih same organizacije šole. To pa je vzrok za stopnjevanje življenjske 
realnosti, resničnosti v ustanovah vzgoje in izobraževanja. 
 
Pri tem se postavlja vprašanje, zakaj so tako bliskovito nastajale alternativne šole. Odgovor lahko 
poiščemo v sami reakciji (birokratiziranega) sistema odnosov, v katerem prevladujejo značilni 
vzorci delovanja birokracije (samovolja, karierizem, hierarhičnost ...) in pretirano povezovanje, 
urejanje v celoto (preorganizirane) državne šole. Vendar so v zadnjih štirih desetletjih ponovno 
zaživele razprave in zahteve po alternativni šoli. 
 
V ZDA je v času šestdesetih let tako imenovano gibanje "Sputnik-šok", to je novo alternativno 
šolsko gibanje, privedlo do organiziranega in programiranega pouka, poučevanja. Vsebine so bile 
prenatrpane z malo možnostmi za svobodo in kreativnost posameznika. Vse to je privedlo do 
radikalne kritike šolstva – "zahteve po bistvenih, temeljnih spremembah šolstva". Zelo kritični so 
bili P. Goodman, E. Reimer in I. Ilich (1972), saj se zavzemajo za družbo brez šolstva. Nekaj let 
kasneje so se te ideje iz Anglije prenesle v Evropo, kjer so padle na plodna tla (Gielpi 1976, 
Jorgensen 1977). 
 
Samo nezadovoljstvo s šolskim delom ter nezmožnosti vplivanja na delo šole, ki jo otrok obiskuje, 
sta najpogostejša vzroka, da so starši pospeševali ustanavljanje alternativne šole ali pa so otroka 
vpisali v takšno šolo. Ne glede na to, da so starši zastopani v takšnih šolah, samo sodelovanje ni 
vedno enako razumljeno. Same zahteve šole do staršev in možnosti njihovega zavzemanja so 
različne. Razlike se kažejo v posameznih zamislih, osnutkih, načrtih zasebnih in alternativnih šol. 
Vse pa se nepretrgoma nadaljuje (kontinuum) od  ponudbe do množičnih zahtev šole po 
sodelovanju s starši. Ravno tako so možnosti staršev, da vplivajo na delo šole, zelo različne. Kot 
primer lahko navedemo, da v Waldorfskih šolah starši ne morejo vplivati na sam načrt šole. To ni 
mogoče ravno zaradi njihove duhovne tradicije in samega pedagoškega načrta ali dela. Starši so 
bili s tem seznanjeni in so to sprejeli ob vpisu svojega otroka v takšno šolo. Sodelovanje poteka na 
osnovi dogovorov in pomoči staršev pri organizaciji proslav, različnih aktivnosti v in izven 
institucij, na osnovi razgovorov o finančnih zadevah in vzgojnih problemih. V primerjavi z 



 12

državnimi šolami alternativne oziroma zasebne šole omogočajo staršem, da se bolj neposredno 
vključujejo v delo šole. Te izkušnje bi bilo potrebno upoštevati tudi pri reformi državnih šol. In 
ravno zaradi teženj po reformi državnih šol ugotavljamo, da temelji sodelovanje med domom in 
šolo na razvoju demokratične in kakovostne šole (Vučak 2000). To pomeni, da se demokratična 
šola lahko razvija samo v demokratični družbi, kar že samo po sebi zahteva drugačno ureditev 
šole, aktivne oblike in metode dela. Pri tem ne smemo pozabiti na učenca, saj morajo biti sam 
način, pristop in slog dela po meri učenca. Pomembno je, da se pozornost usmeri v ustvarjalno 
šolsko in učno ozračje, kjer bo posameznikov razvoj prilagojen in pozitivno naravnan glede na 
njegove sposobnosti in zmožnosti. Zelo pomembna značilnost demokratične šole je humana in 
kakovostna šola. Za humano šolo so značilni dobri odnosi, kjer se razvija medsebojno zaupanje, 
razumevanje in spoštovanje na podlagi vživljanja v sočloveka. Kakovostna šola, kjer poteka 
vzgojno-izobraževalno delo, je usmerjena v svet kakovosti, kar lahko prepoznamo preko učencev 
(Glasser 1994). Glasserjev model pedagoškega dela sloni na kontrolni (izbirni) teoriji, ki pravi, da 
ljudje sami izbiramo in odločamo, kaj bomo naredili s svojim življenjem. To spoznanje lahko zelo 
koristno uporabljamo vse življenje. S pomočjo kontrolne teorije bolj jasno razumemo, kako naj 
druge vodimo, poučujemo in jim svetujemo (Intihar 2002: 14, 15). 
Glasser navaja, da imamo ljudje po kontrolni teoriji pet osnovnih potreb. To so potrebe po: 
                                                         - preživetju, 
                                                         - moči, 
                                                         - zabavi, 
                                                         - svobodi 
                                                         - in ljubezni, ki so bile dane v našo genetsko sestavo.  
 
Tako je naše življenje od rojstva dalje usmerjeno v zadovoljevanje naših potreb. In ravno po 
Glasserju se vse potrebe učencev, učiteljev in staršev uresničijo v kakovostnem šolskem delu, ki je 
skupna naloga učiteljev in staršev.  
 
2.1 KAKŠNA NAJ BO SODOBNA ŠOLA 
 
Odgovor na to vprašanje lahko najdemo pri P. Brajši (1995), ki je mnenja, da bi morala biti šola v 
sodobnem in prihodnjem času antropocentrična. To pomeni, da avtor v središče sveta postavlja 
človeka in ga poimenuje kot smisel in cilj svetovnega dogajanja. Avtor omenja tudi svojih sedem 
skrivnosti uspešne šole, ki se nanašajo na priznavanje in sprejemanje učiteljevega in učenčevega 
človeškega dostojanstva ter celovitosti: celostno uporabljanje možganov, ljubezen, uspešna 
motiviranost učiteljev, staršev in učencev, demokratično vzdušje in resnično timsko sodelovanje 
ter kakovostna medsebojna komunikacija. 
 
Če na kratko povzamemo vse zapisane misli, ugotovitve in spoznanja o razvojnih idejah in 
potrebah sodelovanja med družino in šolo, nas vse skupaj pripelje na pravo pot novega pogleda na 
sodobno in prihodnjo šolo. In ker gre pri odkrivanju nečesa novega vedno za neko vrsto filozofije 
(gr. modrost do ljubezni) oz. je filozofija človekovo hotenje spoznati najgloblje bistvo sveta, da bi 
lahko smiselno oblikovali svoje bivanje in svet okoli sebe. Filozofija sodobne in prihodnje šole pa 
naj bi svoja hotenja in spoznanja usmerila v razvoj nenehne rasti, socialne klime in kulturno 
kakovostne šole. Vse skupaj izhaja iz življenja in za življenje, kjer so cilj humane demokratične 
vrednote s poudarkom na pomembnosti spoznanja in ugotovitve, da so učitelji, učenci in starši 
enakopravni partnerji. 
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2.1.1 SODELOVANJE KOT OBLIKA PARTNERSTVA MED ŠOLO I N DOMOM 
 
V Sloveniji pri vzpostavljanju stikov med starši in učitelji zaostajamo za zahodno in srednjo 
Evropo, vendar so razmere zelo podobne razmeram v drugih, postsocialističnih državah. Današnje 
šole bi se morale za redne stike s starši še bolj odpreti, medtem ko bi se morali starši skupinsko 
formalno in neformalno ustrezno in primerno organizirati. Ni dovolj, da šolska oblast to dopušča 
le na obči zakonodajni ravni, pač pa bi bilo to priporočljivo izpeljati tudi na posebnih lokalnih 
ravneh in na ravneh posameznih šol. Preobremenjenost z drugimi problemi (oz. brezposelnostjo) 
naj bi veljala kot razlog nedejavnosti pri problemu vzpostavljanja partnerstva med starši in učitelji 
ne le za MSŠ, ampak tudi za učitelje in starše (Novak 1998: 10). Kaj se torej dogaja s šolo? Šola 
ostaja sama. Več zanimanja za stike šole s starši naj bi pokazale tudi s šolo sodelujoče 
organizacije, kot so podjetja, turistične agencije, športne organizacije itd. (Novak 1998: prav tam). 
Avtor vidi problem v samem antropološkem pogledu, kjer se sprašuje, kako organizirati šolo, da 
bo le-ta uravnoteženo zaposlovala človekove razsežnosti, kot so telo, duh in razum, skratka gre za 
celostni telesni, osebnostni in racionalno-intelektualni razvoj. Vendar je naša šola znanja še vedno 
preveč razumarska (intelektualistična) in storilnostna (Novak 1998: prav tam). Za uspešno 
partnerstvo oz. sodelovanje je potrebno postaviti ustrezne cilje, ki bodo to sodelovanje lahko tudi 
uresničili in pri tem vsaj delno predvideli težave, ki bi lahko nastopile. Ti cilji so (po Marinšek, 
Erčulj 1997: 1):  
 
- kritično pretehtati razloge za sodelovanje šole in staršev, pri udeležencih pa spodbuditi    
  zavest o pomembnosti in nujnosti sodelovanja;  
- prepoznati izhodišča šole in izhodišča staršev za sodelovanje; 
- analizirati dejavnike, ki spodbujajo oziroma zavirajo sodelovanje; 
- prepoznati vloge in pričakovanja staršev; 
- kritično presoditi močne in šibke točke obstoječih oblik sodelovanja in se seznaniti  
  s sodobnimi trendi na tem področju; 
- osvetliti dejavnike, ki vodijo k uspešnemu komuniciranju med učitelji in starši; 
- v procesu sodelovanja med šolo in domom prepoznati vlogo ravnatelja kot ključno. 
 
Aktualna vprašanja navaja tudi Resman (Resman 1–2/92: 31), kjer v zvezi s sodelovanjem med 
domom in šolo postavlja vprašanja in išče odgovore: 
 
-  kaj je smisel in cilj tega sodelovanja, kaj se od tega sodelovanja pričakuje, 
-  kakšno naj bo razmerje (odnos) med domom in šolo ter učitelji in starši, 
-  kakšna naj bo osnovna strategija in filozofija teh odnosov in kako potem realizirati te odnose, 
-  za kakšno sodelovanje si bo prizadevala šolska politika, kakšna bodo izhodišča in pričakovanja  
   šol (vzgojno-izobraževalnih institucij) in učiteljev, 
-  kaj je izhodišče sodelovanja staršev, kakšna so njihova pričakovanja, 
-  ali organizirati bolj individualne oblike in stike staršev ali spodbujati organizacije staršev, 
-  ali starše vključevati v pouk in na kakšen način, 
-  kako starše pritegniti k reševanju povsem praktičnih problemov, usmerjenih k praktični  
   uporabnosti in pomembnosti vprašanj šolskega dela, 
- ali je mesto staršev tudi v šolskih (samo)upravnih organih, 
- vprašanje smisla in funkcije sodelovanja staršev v različnih šolskih telesih, kjer se oblikuje  
   podoba šole. 
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In ravno s temi vprašanji, s katerimi iščejo odgovore glede smisla sodelovanja med starši in 
učitelji ali med šolo in domom, se bo (z njimi) morala soočiti tudi naša šolska politika. Starši, 
učenci in učitelji so osnovni subjekti (osebnosti) v organizaciji vzgojno-izobraževanega dela 
otrok. In jih ni mogoče ignorirati, spregledati ali se ne zmeniti zanje, saj za šolske sisteme 
predstavljajo označitev bistvenih lastnosti (karakterističnosti). Tu pa že stopamo po poti ene 
izmed ocenjevanja (evalviranja) šolske politike. 
 
V postmodernistični družbi na splošno prevladuje mnenje, da posamezniki zelo radi v ospredje 
postavljamo svoj jaz in s tem tudi svoje cilje, norme, vrednote in prepričanja. Vendar bi se ljudje 
kot posamezniki morali zavedati, da smo le delček v mozaiku te družbe in da bo slednja na osnovi 
družbenopolitične naravnanosti pokazatelj tistega, kar družba sama po sebi sprejema kot pozitivno 
naravnanost, ki jo vodijo koristnost, etičnost, moralnost ..., tisto, kar družba sprejme za svoje. 
Podobno je s sodelovanjem med domom in šolo, ki naj bi bil eden izmed pokazateljev šolske 
politične naravnanosti, usmerjenosti. Cilji in nameni šolske politike pa naj bi se pokazali ravno na 
osnovi teh vprašanj.  
 
2.1.2 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA SODELOVANJE MED  ŠO LO IN DOMOM 
 
Šola mora kot ustanova omogočiti zadovoljevanje temeljnih nalog. Pomembna temeljna naloga 
šole in ravnatelja je seveda organizacija in vodenje dela s starši. Opravljene različne znanstvene in 
strokovne analize (razčlenitev pojma na njegove bistvene znake) tako v tuji kot domači literaturi 
in rezultati jasno povedo, da si avtorji glede opredelitve sodelovanja, ciljev in nalog sodelovanja 
učiteljev s starši niso enotni. Intihar, Kepec (2002: 17) navajata, da avtorji za opredeljevanje 
sodelovanja uporabljajo pojme, kot so komunikacija, interakcija, participacija, pravica do 
informiranosti, soodločanja. Ti pojmi pa nimajo enakega pomena. Podobno se avtorji razhajajo 
tudi v razumevanju ciljev in nalog sodelovanj med šolo in domom. Nekaterim pomeni uspešno 
sodelovanje s starši že informiranje o šolskem uspehu, medtem ko drugim le uspešno vključevaje 
staršev v vlogo učiteljev pomočnikov. Ravno v pojmovni nedomišljenosti in večpomenskosti so 
vzroki, iz katerih kasneje izhajajo razlike v temeljnih izhodiščih. 
 
Resman (1992: 32) poudarja formalne in neformalne okvire, vsebinsko področje sodelovanja in 
usmerjanja sodelovanj, ki so odvisni od: 
 
- ideološkega koncepta šolske vzgoje in izobraževanja ter njegove konkretnejše šolskopolitične  
  izpeljave, ki včasih postavlja v osredje šolski uspeh, včasih pa širšo socializacijsko funkcijo; 
- deklariranega in splošnega razumevanja vloge družine in šole v razvoju otroka;  
- pričakovane vloge;  
- kaj kdo od tega sodelovanja pričakuje  
- ter od pristojnosti in odgovornosti glede sodelovanja med šolo, učitelji in starši. 
 
Avtor poudarja pomen sodelovanja kot ideološko in šolskopolitično enoznačno, opredeljeno z 
vzroki (determinirano); s te stopnje se zagotavljajo osnovni okvirni pogoji sodelovanja. Pri na 
novo nastalih povezavah med domom in šolo se kot osnova, ki jo navaja avtor, postavlja 
načelnejše vprašanje. V mislih ima predvsem socializacijo otrok, kjer se sprašuje, kje in kdo naj 
bo temeljni nosilec njihove socializacije in kakšna je vloga šole in družine v funkciji njihovega 
izobraževanja. Politika in šolski sistem pomembno vplivata na to, kako in na kakšen način bodo 
starši vključeni v življenje in delo šole, v posamezne ravni organiziranosti (Intihar, Kepec 2002: 
17). Le na takšen način se lahko pristojnost, vloga in odgovornost družine in šole opredelijo v 
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socializaciji in sodelovanju. Na podlagi opravljene analize odgovornosti in pristojnosti šole in 
učiteljev, pa tudi njihovih značilnosti sodelovanja z domom, lahko ugotavimo, ali je vloga šole pri 
socializaciji otroka, gledano na družino in dom, bolj kompenzacijska ali komplementarna in 
kooperativna. Socializacija je torej glede na zgoraj naštete dejavnike (kompenzacija, 
komplementarnost, kooperativnost) odvisna od tega, ali so starši v šolo vključeni kot partnerji, 
pomočniki ali kot klienti. Na osnovi analize ugotovimo, da gre predvsem za dve strateški 
usmeritvi sodelovanja med šolo in domom, in sicer za odnos šole do doma v smislu 
enakopravnega partnerstva ali pa za odnos šole do doma kot odnosa do klienta. Spreminjanje 
položaja staršev do "klientov", do staršev kot "partnerjev" pri šolskem in učiteljevem delu je 
hkrati s poudarjanjem pomena socializacije funkcijske šole močno vplivalo na spreminjanje 
tradicionalnih oblik, metod in vsebin šolskega dela (Resman 1–2, 1992: 34), ki niso bile enotne z 
otrokovimi potrebami in šolskimi zahtevami. Težnja oz. želja po tem, da bi postala šola bolj 
pedagoška in bolj odprta institucija, je povzročila ponovno obnovo ali rojstvo alternativnih oblik 
šolskega vzgajanja in izobraževanja (IIIicheva šola brez vrat in Waldorfska šola). Njihov cilj je bil 
boljše prilagajanje šolskega dela otroku in socialnemu okolju. 
 
Glede na to, da starši vztrajajo pri tem, da so šolska in družinska vzgojno-izobraževalna 
prizadevanja dopolnjujoča (komplementarna), vztrajajo pri zahtevi otroka zase. Njihovo delovanje 
je delovanje v sistemu, v katerem imajo kot starši kar največji vpliv na (so)delovanje, 
udeleževanje v povezavi pri načrtovanju in oblikovanju metod in oblik dela, na učiteljevo delo, 
šolski in učni načrt znotraj same vzgojno-izobraževalne ustanove (demokratična participacija). Tej 
je nasprotna politična demokracija, ki zagotavlja staršem zgolj načelne in formalne pravice, torej 
so le-te bolj posredne kot neposredne pravice poseganja v šolsko delo in delo učiteljev. Tako 
staršem glede takratnega sistema ni bila dana možnost (so)delovanja pri načrtovanju reda, režima 
in vsebin šolskega dela. To sodelovanje naj bi imelo bolj neposreden vpliv na učenje in samo 
socializacijo njihovih otrok. Takšnega pa lahko ponudijo drugačni družbeni in šolskopolitični 
okviri. Demokratična participacija za razliko od politične pomeni to, da se na eni strani predlogi, 
stališča in celo zahteve staršev poslušajo, upoštevajo in strokovno "obdelajo" v načrtih šolskega 
dela. Odločilna pa je strokovna presoja in obdelava (Resman 1–2, 1992: 35). 
V nasprotju od politične demokracije, za katero je značilno, da se lahko o strokovnih odločitvah in 
rešitvah odloča po načelu en človek en glas in pri tem deli odgovornost med starši in učitelji, pa 
pri demokratični participaciji za odločitve odgovornost prevzemajo šola in učitelji. To starše 
postavlja v vlogo, ki jim omogoča, da se lahko pri realizaciji programa vključujejo le kot 
pomočniki. Starši se morajo zavedati, da so odgovorni za razvoj in izobraževanje svojih otrok. 
Ravno zaradi te vloge staršev in družine sta tako država kot šola dolžni zagotoviti ustrezno razvite 
in organizirane oblike sodelovanja z domom. V današnjem času še vedno kljub vsemu med njimi 
obstajajo razlike. 
 
Če premislimo vse skupaj (tako spoznanja kot ugotovitve), lahko prepoznamo obstoječe razlike. 
Staršem je namreč povsod dana enaka ali vsaj podobna pravica. Vendar se kljub vsemu iz 
različnih razlogov pripeljejo nekateri šolski sistemi in posamezne vrste šol bolj kot druge oddaljijo 
od staršev in njihovega vpliva na šolsko delo. 
 
Resman (1–2, 1992: 35) pravi, da je kooperacija partnerski odnos z demokratično participacijo, ki 
implicira tudi premik šole v "child oriented" koncept, pomeni tudi obračanje odgovornosti šol in 
učiteljev do staršev za vzgojno-izobraževalne rezultate. Učitelji za svoje delo niso več odgovorni 
le šolskim oblastem in političnim institucijam, v katerih sedijo tudi starši, ampak neposredno tudi 
staršem. Starši ravno z ustreznim partnerskim odnosom pridobijo več pravic, s tem pa povečujejo 
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tudi svojo odgovornost za socializacijo in učenje otrok doma. S tem se jih postavlja v popolnoma 
drugačno vlogo, kjer gre za odpravo učinkovanja vzrokov, ki si v razmerju nasprotujejo, kot vlogo 
v položaju stranke. 
 
Resman se je glede ustreznega partnerstva znotraj družine ukvarjal tudi z razumevanjem vloge 
družine in staršev. Najbolj  temeljna oz. korenita sprememba v odnosih med domom in šolo v 
zahodnih šolskih sistemih je v tem, da imajo kot starši pravico izbire šole za svojega otroka, kakor 
tudi pravico in odgovornost za ustrezen razvoj in zdravje svojega otroka in njihove demokratične 
participacije pri šolskem vzgajanju in izobraževanju, kar je bistvenega pomena. Samo spoznanje, 
ki je zelo pomembno za nadaljnjo usodo otroka, je vprašanje partnerskega ali klientskega razmerja 
med domom in šolo. Le-to naj bi bilo odvisno od tega, ali država odloča in določa, v katero šolo in 
program morajo vključiti svoje otroke, ali pa imajo glede na svoja hotenja, interese in želje 
možnost svobode izbire. 
 
Vsi starši želijo svojemu otroku najboljše. V današnji družbi imajo starši pravico in možnost 
izbire šole za svojega otroka (ne država), kar pa za bivše vzhodnoevropske sisteme (to velja tudi 
za naš nekdanji sistem) z enopartijsko ideologijo in šolsko politiko ni bilo sprejemljivo in 
razumljivo. To nas privede do situacije, ko sta v družbi postavljeni in ponujeni šolska vzgoja in 
izobraževanje kot vsaka druga dobrina na prostem trgu. Vsaka dobrina pa na prostem trgu zadosti 
zakonu ponudbe in povpraševanja. Starše tako postavlja v položaj potrošnikov, ki naj bi tako kot 
vsako drugo blago izbirali tudi šolo. 
 
Logična posledica partnerskega odnosa, kooperacije, komplementarnosti z demokratično 
participacijo, ki pomeni tudi večjo pravico staršev (so)delovanja, udeleženosti pri vsebini in 
realizaciji šolskega programa, je zahteva, da dobijo šole in učitelji več možnosti zase, večjo 
strokovno avtonomijo (Resman 1–2, 1992: 36). Če starši nimajo možnosti (so)delovanja pri 
samem šolskem programu, niti ni možnosti prilagajanja programa v takšni meri, da bi vključeval 
vse tisto, kar je značilnost šolskega okolja ter potreb in želja staršev. Starši, ki bodo obravnavani 
na takšen način, bodo postavljeni v "klientski" odnos, s čimer se zmanjšuje tako interes, 
motivacija kot želja po sodelovanju. 
 
Sistemi so bolj ali manj socialno naravnani in zagotavljajo enake možnosti vsem učencem, pri tem 
pa pozabljajo, da je vsak učenec individuum zase in bi ravno zaradi tega morali upoštevati 
različnost otrok, njihovih sposobnosti in različnosti socialnega okolja. Pravica staršev, da za 
svojega otroka sami izbirajo šolo, zahteva tudi pravico do informiranosti. Tako imajo starši na 
osnovi dobrih informacij možnost ustreznega izbora glede na svoje motive in cilje (Intihar, Kepec 
2002: 19). 
 
Resman (3–4, 1992) vidi v pravici staršev do proste izbire šole za svojega otroka, da država 
izgublja monopol nad šolo, vzgajanjem in izobraževanjem, in utemeljuje, da je sodelovanje s 
starši potrebno zasnovati na komplementarnosti (dopolnilen, dopolnjujoč). Skrb za izobraževanje 
otrok ni skrb države, ampak je skrb in dolžnost družine. Država pa je dolžna poskrbeti za pogoje, 
da se lahko dolžnost staršev uresniči. 
 
Tudi v današnjem času je veliko slišati o pravicah staršev glede samega šolanja njihovih otrok in 
njihovega vpliva na samo vzgojo in izobraževanje ter program dela, metode, načine in cilje šole. 
Ravno zaradi tega kaj kmalu zadenejo ob vprašanja šolske politike in njenih najobčutljivejših 
odsekov (segmentov). Tu gre predvsem za ideološkost in neideološkost javnih, državnih in 
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privatnih šol. Pomembno pri tem je, da se začnejo pojavljati oz. postavljati vprašanja glede 
religioznih pogledov in življenjskega nazora staršev, kamor spada tudi ideološka nevtralnost 
državnih (javnih) šol. Pravica vsakega starša je, da sam izbira šolo za svojega otroka. Pri tem si 
starši postavljajo vprašanje glede njihove vključitve otroka, npr. v državno ideološko nevtralno 
šolo. Sami namreč želijo, da se njihov otrok tudi drugače (ideološko, svetovno nazorsko) oblikuje 
v šoli, saj ga na vsak način želijo ubraniti pred to nevtralnostjo (nepristranskostjo, neudeležbo, 
nesodelovanjem). 
 
Starši imajo pravico izbrati šolo svojemu otroku, šolanje pa je lahko ponujeno na prostem trgu. 
Vse skupaj pa je lahko tudi nepravično. Ljudje si različno predstavljajo in razlagajo pojem 
"demokratičnosti", kar pripelje do tako imenovanih znanih razlogov "za" in "proti". Odgovornost 
za otrokov telesni in duševni razvoj naj bi bila prepuščena staršem (predvsem mislimo na 
zdravstveno zaščito, socializacijo, izobraževanje). In če je ta pravica prepuščena zgolj njim, potem 
jim teh pravic ne smemo kratiti, niti odvzeti, posebno na način, ki kaže centralističen odziv na 
zgoraj omenjene zadeve. S takšnim načinom kratimo pravico do ustreznega programa, ampak 
vsem skupaj, kar je tudi najenostavneje in preprosto, ponudimo isti program, ne da bi pri tem 
upoštevali otrokove zmožnosti in sposobnosti. Na drugi strani pa se zanemarja in zavrača 
pripravljenost staršev za ustvarjanje in uresničevanje drugačnih, ustreznejših pogojev in boljšega 
(zahtevnejšega in primernejšega ter ustreznejšega) programa. To pa je lahko, gledano z drugega 
vidika, do nekaterih staršev nepošteno in nepravično, še posebej, če nimajo materialnih, finančnih 
možnosti, da bi jim ponudili šolanje, ki je prilagojeno otrokovim sposobnostim. S takšnim 
načinom dela in mišljenja se razvija in povzroča večna neenakopravnost, saj nimajo vsi enakih 
možnosti glede ekonomskega položaja, da bi lahko učencem nudili vedno boljše pogoje, boljše 
socialno okolje in pogoje za lažje usklajevanje socializacije otrok doma in v šoli. 
 
Ob vsem tem lahko povzamemo ugotovitev, ki ima za starše negativen prizvok, saj vse skupaj 
vodi v izločanje (segregacijo) in tudi v samo odrinjanje staršev od šolskih zadev. 
 
Ker Resman zaradi različnega razumevanja vloge staršev in šole v razvoju, tu misli predvsem na 
izobraževanje in pozitivno podobo o samem sebi ter socializacijo, se je v Evropi začel pojavljatti 
nov osnutek, ki naj bi opredeljeval takšno ali drugačno priložnost, in razlike sodelovanja med 
domom in šolo so izredno izstopale med centraliziranimi in decentraliziranimi šolskimi sistemi. 
 
Avtor v članku nenehno opozarja na nastajanje problemov. Problem vidi v tem, da šolanje in šolo 
prepustimo kot trgovsko blago na tržišču, kjer vladata ponudba in povpraševanje, in tudi v tem, da 
že vnaprej določimo pogoje šolanja otrok in pri tem starši nimajo možnosti izbire. Tako lahko 
govorimo o dveh sistemih. Prvi sistem je bolj liberalen in zahteva vključevanje staršev v šolo in 
šolske organe, v upravljanje in vodenje šole. Osnova obstoja takega sistema je sodelovanje 
staršev. Drugi sistem izključuje sodelovanje staršev, starše postavlja ob rob samega dogajanja v 
šoli in s tem v vlogo stranke – klienta (Resman 1–2, 1992: 38). 
 
O tako imenovanem prvem sistemu govorimo, ko se starši lahko vključujejo delo šole. Bistvo tega 
sistema je zahteva po določeni šolski svobodi oz. avtonomiji in sodelovanju staršev. Le na takšen 
način se lahko bistveno prispeva k ustvarjanju individualne šolske podobe in razlik med šolami. 
Bolj socialno naravnan je drugi sistem, ki skuša vsem učencem zagotoviti enake možnosti za 
razvoj. Pri tem igra pomembno vlogo ekonomska moč družbe, od katere so odvisne enake 
možnosti za vse učence (Resman 1–2, 1992: 38). 
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Izhodišče in človekovo hotenje spoznati najgloblje bistvo sveta, da bi lahko smiselno oblikovali 
svoje bivanje, želje, hotenja, interese, modrost ...  in s tem svet okoli sebe v smislu enakih 
možnosti, ne upošteva različnosti in sposobnosti njihovih otrok, kakor tudi ne različnosti okolja in 
ekonomskih možnosti staršev. Ti bi namreč želeli v svojega otroka vložiti čim več, torej poseben 
delež. 
 
Oblike, načini in vsebine sodelovanja med domom in šolo pa so odvisni še od drugih faktorjev. 
Narava sodelovanja se spreminja tudi z običaji naroda, s kulturo, socialno razslojevalnostjo 
(stratifikacijo) in socialno-ekonomskim statusom šolskega okolja. Sodelovanje je odvisno tudi od 
vrste vzgojno-izobraževalne institucije, stopnje in ciljev šole, ki jo obiskuje otrok, in vsekakor tudi 
od prizadevanj in ambicij posameznih staršev. Kakorkoli že, to sodelovanje se bo vedno 
razlikovalo od šole do šole in tudi od učitelja do učitelja. Vse pa je odvisno od učiteljevih nalog, 
npr. od predmeta, ki ga poučuje, in obveznosti (Resman 1–2, 1992: 39).  
 
Uspešno sodelovanje med domom in šolo je vsekakor pomembno področje pedagoško-
andragoškega dela, kjer pa se od vseh, ki sodelujejo v samem pedagoško-andragoškem delu (od 
pedagoških delavcev do ravnatelja), zahteva različna znanja, veščine, spretnosti in ustrezen odnos 
tako do učencev kot sodelavcev in s tem omogoči možnost znati prisluhniti drug drugemu. Torej 
je v medsebojne odnose nujno potrebno uvajati pozitivno komunikacijo, ki je v zadnjem času 
precej izgubila na svoji veljavi in pomenu. Vendar moramo kljub vsem težavam ostajati optimisti. 
Dobro je, da včasih vzamemo v roke kakšen strokovni članek naših učiteljskih kolegov praktikov, 
ki nas skušajo pripeljati do nekaterih zaključkov. Na področju sodelovanja med domom in starši 
se v pedagoški praksi dogaja dosti zanimivega in težnja po iskanju nečesa novega in boljšega bo 
pripomogla k boljšim pogojem dela, uspešnosti učencev in zadovoljstvu učiteljev. Naj omenim 
nekaj misli iz prispevkov raznih avtorjev. 
 
"Kot mati in učiteljica vedno bolj čutim, kako pomemben je odnos med starši in šolo. Učitelj je 
tisti, ki je poklican, da ta odnos vzpostavi. Moč učitelja naj ne bo v vladanju nad otrokom in 
njegovimi starši, temveč v resničnem obvladovanju svoje stroke." (Avguštin 1998: 196; po 
Intihar, Kepec 2002: 20).  

"Opazili smo, da imajo učitelji zaradi neizkušenosti, zlasti še razredniki, težave pri komuniciranju 
s starši. To je bilo še posebno opazno pri organiziranju in vodenju roditeljskih sestankov. Zato 
smo se odločili, da jim moramo s sistematičnim izobraževanjem in izmenjavo izkušenj čim hitreje 
pokazati pot in način za uspešno sodelovanje s starši. Pripravili smo izobraževalni program ... " 
(Paulič 1, 1997: 26; po Intihar, Kepec 2002: 21). V nadaljevanju avtorici omenjata tudi avtorico 
Zupanc - Grom, ki se je s sodelavci glede spremembe sodelovanja lotila tako, da je prvotno 
opravila analize dosedanjega sodelovanja in njihovega zaupanja. Ker so bile informacije že 
zbrane, so se lahko lotili zbiranja in razvrščanja. Tako so z analizo izdelali prednostno listo tistih 
stvari, od katerih so imeli koristi starši njihovih učencev. Prav tako so naredili zapis o tem, česa ne 
delajo dobro, oz. zapis tistega, kar delajo bolje druge šole. Ustrezna usposobljenost učiteljev in 
svetovalnih delavcev je temeljni kamen za ustrezno izobraževalno in vzgojno ter svetovalno 
ravnanje. "Temeljni cilj šole je razvijati pristojnosti (kompetence), ki omogočajo optimalen razvoj 
vsakega učenca, ne glede na njegovo socialno, ekonomsko, kulturno ali katero drugo pripadnost." 
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2.2 PARTNERSTVO MED ŠOLO IN STARŠI TER NJEGOVA VLOG A V DRUŽINI 
 
Z rojstvom industrijske družbe se je rodilo tudi partnerstvo kot neke vrste mirovnik ali blažilec 
konfliktov v razrednem boju, konkurence in doseganja socialnega miru. Bogomir Novak (Novak 
1998: 11) ugotavlja, da se je po drugi svetovni vojni pokazalo kot primeren način obnove 
gospodarskih sistemov v evropskih državah in pokazatelj uspešnosti gospodarstva. Partnerstvo 
ima že kot odnos med dvema (pravnima) osebama socialni značaj, vprašanje je le, za katero 
področje družbenega življenja gre: gospodarstvo, politiko, neprofitne dejavnosti, družino, šolo. 
(Partnerschaft – nem., partnership – ang.) pomeni v slovenskem jeziku partnerstvo in je oblika 
socialne prakse, je resnica, ki se začenja v dvoje (Novak 1998: prav tam). Sam pomen in nadaljnje 
določitve partnerstva se bodo opredeljevale na osnovi njegovih vlog. 
 
Avtor partnerstvo glede smisla deli na: diahrono in sinhrono. Diahrono pomeni prehodno 
kategorijo partnerstva, medtem ko v sinhronem smislu pomeni vmesno kategorijo. V diahronem 
smislu gre za sukcesijo – zaporednost, postopnost v individualnem ali družbenem življenju. Če 
imamo v mislih partnerstvo med starši in učitelji, gre v smislu za prehodno fazo šolanja otrok in 
mladine, medtem ko je partnerstvo med delodajalci in delavci povezano z aktivnim obdobjem 
odraslih. 
 
Glede na svoj osebnostni razvoj vsak posameznik goji določene tipe partnerstva, ki predstavljajo  
njegova življenjska obdobja, npr. sovrstniki, sodelavci, somišljeniki. In če izhajamo iz 
življenjskega obdobja vsakega posameznika, se moramo zavedati, da ima v vsakem obdobju tudi 
zastopnike svojih interesov. Avtor je tudi mnenja, da posameznik v vsakem življenjskem obdobju 
potrebuje posebna partnerstva, ki so značilna za ta obdobja. 
 
Partnerstvo bi lahko, kot navaja avtor, postalo kakovosten način reševanja konfliktov v procesu 
socializacije le v smislu povezanega evolucijskega razvoja. Še vedno je odnos drugih družbenih 
ustanov do družine nekako mačehovski, posreden, nekako tako, kot je gospodovalen odnos 
človeka do narave. Šele ekologija medsebojnih odnosov pomeni vračanje k enakovrednosti 
partnerjev. Na partnerstvo lahko gledamo zgolj teoretično z vidika čiste zavesti v svetu življenja 
po izreku: "Čistemu je vse čisto." (Novak 1998: 11). Samovšečna kultura spreminja partnerstva v 
slučajne zveze in jih na podlagi prav teh zavestno uničuje. 
 
Iskanje novih virov informacij pomeni hkrati iskanje stika s partnerji. Po poti izkušenjskega 
učenja spoznavamo, kateri tipi osebnosti so lahko medsebojni partnerji. Izkušnje kažejo, da se laže 
družijo ljudje z enakimi interesi kot z nasprotujočimi. Zato velja: Kakršni starši, takšni otroci in 
kakršen je učitelj (razrednik), takšni so učenci (Novak, 1998: 12). 
 
Pri partnerstvu gre za priložnostno formalno zvezo dveh – pravnih oseb, ki nimata enake moči 
vplivanja, ki temelji na trenutnih skupnih koristi. Tako imenovana druga stran ima nasproti prve 
strani prevladujoč položaj posameznika opazovalca z minimalno udeležbo pri odločanju. Krhka, 
ranljiva in zlomljiva družina izgublja vzgojno funkcijo. Razumske omejitve partnerstva so pogoj 
njegovega obstajanja. Partnerstvo ne more obstajati drugače kot neke vrste prenosni dejavnik, ker 
ga vzdržuje pretok inovativnih idej, rezultatov vzgojno-izobraževalne dejavnosti in kapitala. Po 
idealnem modelu je partnerstvo na področju vzgoje nenehni učeči dialog o učenju med vsemi 
udeleženci. Pri tem ne mislim učenja kot samo namenske, samoumevne, vseobsežne in zgolj 
samonanašajoče se kategorije, ampak kot odprtost oseb(nosti) za sprejemanje dejanskega stanja. 
Gre za premik od dialoga o rezultatih do dialoga o procesu in brezpogojnih pogojih (unbedingte 
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Bedinungen oz. apriornega aposteriori pri Kantu) učenja. Šele v dialogu o vseh fazah učenja – 
vzgoje bi dobil dialog o rezultatih učenja svoje mesto (Novak 1998: 12). 
 
Vsem učiteljem nam je še kako dobro poznano, da je pri nas v šolstvu prava zmeda in poplava 
informacij o napredku in izboljšavah. Predvsem mislimo na aktivno učenje, emocionalno 
inteligenco, boljši spomin, vizualizacijo, retoriko, pogajanja, na rabo tehnike pravil za aktivno 
poslušanje ter na razvijanje sposobnosti vodenja in trženja. 
 
Popolnoma drugačna slika se kaže v javni šoli, kjer v formalnem izobraževanju kurikulum oz. 
kurikul (tudi učnik) prevladuje način, ki predstavlja seznam tečajev in njihovo vsebino, ki jih 
ponuja šola ali univerza, in sicer od izvedbe starega do izvedbe novega učnega načrta. Samo 
pedagoško spreminjanje osebnosti od vsestranskosti do pravice do razvoja so poznali že stari Grki, 
ki so že zelo kmalu poznali kriterij srednje mere. Z razvojem industrijske družbe in osebnostne 
rasti posameznika je vidno prihajalo do sprememb, izboljšav. Kljub vsemu je znotraj 
ustanovljenih, urejenih sestav (struktur) zanje izredno težko dobiti primerne partnerje. Pri nas 
postajajo starši prej partnerji t. i. "paralelnega (vzporednega) šolskega sistema" oz. inštruktažnih 
služb kot etabliranega (ustanovljenega, urejenega). To nerazločevanje med kurikulom šole in 
kurikulom življenja, kulture in logike šole ter kulture in logike življenja gre seveda na škodo 
življenja. Iztirjeno, odvisno individualno življenje postaja nadomestna "vrednota". Preživetje je 
postalo pomembnejše kot (samo)odtujitev (Novak 1998: 12). Kot posamezniki, ki predstavljamo 
en del člena v verigi današnje družbe, prihajamo do spoznanja, da valu nepismenega prebivalstva 
in nespodbujanju nivoja izobraževanja (deškolarizacija – Ilićev izraz) iz 70. let sledi val 
opismenjevanja prebivalcev in spodbujanja nivoja izobraževanja (školarizacija). Izčrpan, molčeči 
in privatiziran mladostnik se revitalizira z dodatki (mamila) k "učno slabo kalorični prehrani". 
Dodatki kot izboljšave lahko "stvari" osmislijo, če ni tok izgube občutka osebnostne istovetnosti – 
identitete (depersonalizacija) premočan. To pomeni, da ni pomembno samo partnerstvo, ampak je 
pomembna ciljna usmerjenost partnerstva (Novak 1998: 12, 13). 
 
Na samo kakovost življenja in mišljenja se nanaša tudi kakovost partnerstva. Opazna je razlika 
med starimi in novimi družbeno in duševno čutečimi (socialnopsihološkimi) ultimati solidarnosti, 
sožitja, sodelovanja, kjer se nahaja samo partnerstvo. Pozitivno misleči partner svojo pozitivnost 
usmerja med preprečitvenim (preventivnim) in zdravim (kurativnim) pristopom presojanja. Ta 
razlika je posebno izrazita tam, kjer gre za usmerjeno predvidenje prihodnosti, in tisto, ki je 
usmerjena v preteklost in se prenaša na drugega partnerja. Pred nepotrebnimi težavami, konflikti 
je najboljša zaščita oz. obramba v vadbi, urjenju humanih vrednot. 
 
2.2.1 SPREJEMLJIVI VSEBINSKI, SESTAVINSKI, STRUKTUR NI POGOJI 
PARTNERSTVA 
 
V današnjih družbah v svetu in njihovem načinu in tempu življenja se pri natančnem prerezu 
opazijo različni družbeni sloji, ki med sabo komunicirajo glede na svojo neenako osebno, 
politično in ekonomsko moč. Če gledamo osebne sposobnosti, ki so po neenaki uporabi tudi 
neenako razvite, nas pripeljejo do že znanih teorij. Poznamo teorijo dominantnih – prevladujočih 
sposobnosti (Spranger, Kohlberg), poznamo tudi tezo o neenakem razvoju "človeškega kapitala", 
to je Schultzev izraz iz 60. let (Novak 1998: 13). Zavedati se moramo, da so s strani partnerstva za 
vsako partnerstvo pomembni (ne)pismena določila in uresničevanje pravic. Pri vsem tem ne 
moremo govoriti o enakovrednosti obeh partnerjev, ampak zgolj o enakopravnosti. Vzrok temu je, 



 21

da odnosov ne sklepata v popolnem, istovrstnem, enotnem, sklenjenem (homogenem) polju, 
temveč v raznovrstnem, raznoterem in neenakem polju. 
 
Partnerstvo je medij pretoka idej, rezultatov dela in človeškega kapitala in če je ta pretok izredno 
intenziven, tem lažje postajajo odnosi znotraj partnerstva intenzivnejši. V postsocialističnih 
državah se vse pogosteje ukvarjajo z vprašanjem, kako je sploh mogoče pretok znotraj teh držav 
intenzivno pospešiti. Tako delo, kapital kot pretok idej si nasprotujejo. Izhajajoč iz te 
predpostavke, se med sistemom in življenjem glede odnosa pojavlja nenehen problem. To 
spoznanje se intenzivno izraža v vsaki ustanovi kot paradoks (je v nasprotju z običajnim mnenjem 
oz. temelji na navidez nesmiselni trditvi), s tem, ko ustanova sili v človeka, se oddaljuje od 
življenja in od samega sebe, s čimer se poglablja kriza oblikovanja ustrezne samopodobe. 
 
In če že govorimo o odnosu, moramo vedeti, za kakšen odnos pri vsem tem sploh gre. Kot pravi 
Novak, gre tu predvsem za odnos kulture šole in kulture življenja. Pri kulturi šole misli predvsem 
na logiko in delo, medtem ko kulturo življenja predstavljajo logika, prostočasnost in svobodna 
dejavnost.  
 
Prepričan je tudi, da se lahko določeno partnerstvo spreminja, razvija kot življenjsko pomembna 
potreba. Lahko pa to partnerstvo postaja odveč samemu sebi, gledano s stališča, ali v njem 
prevladuje dopolnilen oz. dopolnjujoč odnos za oba partnerja ali pa teži k (pre)obremenjenosti. 
Partnerstvo ni nikoli popolnoma zavestno (neposredna vednost), vendar je stopnja ozaveščenosti 
odvisna od pogostosti in intenzivnosti stikov (Novak 1998: 14). Sam stik med šolo in družino je 
pravzaprav stik med samim svetom življenja, kakor tudi med svetom sistema. Stik poteka tudi 
med neuradnim oz. nezavedajočim (neformalnim) svetom sistema, ki se odvija po nepisanih 
pravilih, in uradno oz. zadevajočo vzgojo, ki je vezana na šolsko zakonodajo in profesionalno 
etični kodeks. 
 
Položaj družine se spreminja ravno zaradi njenega zoženja do enostarševstva ali širjenja do 
večstarševstva. Tvorjenje mnoštva načel šol, starši in učitelji ne pomenijo dveh enakovrednih 
partnerjev. Partnerstvo med starši in učitelji, ki opravljajo dva najtežja poklica na svetu, se veže 
predvsem na tako imenovani socialni steber vzgoje. 
 
V današnjem času se strokovnjaki manj ukvarjajo z vprašanjem izobraževanja staršev kot z 
izobraževanjem učiteljev. Vendar za uspešno delovaje, osebnostno rast, ustrezen intelektualni 
razvoj, primerno stimulativno okolje in oblikovanje samopodobe tako doma kot v šoli 
potrebujemo tako dobre starše kot šolo. Današnji čas in družba jasno opredeljujeta pomen šole in 
družine. Šola je opredeljena kot javna ustanova, medtem ko je družina privatna ustanova. 
Partnerstvo nastaja v heterogenih (neenakih, raznoterih) kulturah za premostitev njihove 
okrnjenosti, nepopolnosti (fragmentarnosti), zaprtosti ali razširjenega (difuznega) delovanja 
dejavnikov. Obenem je partnerstvo oblika učenja drug od drugega, ker celota odnosov ni dana, 
ampak si jo je treba vedno znova prisvajati z osmišljanjem (Novak 1998: 14). 
 
Moč vplivanja staršev na šolo se je v svetu močno razlikovala (diferencirala) in do zdaj ni bila 
enaka. Vse to naj bi veljalo tudi za moč vplivanja staršev na šolo pri nas. Veliko staršev je glede 
sodelovanja s šolo izredno pasivnih. Z njihove strani ni zanimanja, ki bi njihovim otrokom 
omogočilo čim boljšo vzgojo. Nekateri starši so s takšnim načinom mišljenja in dela zanimanje že 
izgubili. Takšni starši so potrebni pomoči in posebne pozornosti, da lahko preučimo ovire in 
spodbude pri samem oblikovanju partnerstva. Za uspešno sodelovanje je izrednega pomena 
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medinstitucionalna povezava za izboljšanje vzgoje, česar žal pri nas še ne poznamo. Do takšne 
ugotovitve je prišlo na pomladanskem posvetovanju o izobraževanju učiteljev na Pedagoški 
fakulteti v Ljubljani (1997). In na podlagi ugotovitev pridemo do spoznanja, da ni družbe, če ni 
učenja. 
 
Učitelji pri nas naj postopno razvijajo partnerstva z učitelji učiteljev v smislu varuha, skrbnika 
(tutorstva) in mentorstva, med seboj in s starši. Prav tako so tudi starši v več vrstah partnerstev (z 
otroki, med seboj, s poslovnimi in privatnimi partnerji). In v tej množici se v preseku med 
povezavo staršev in otrok ter učencev in učiteljev pojavljajo povezovalna partnerstva med starši in 
učitelji, ki so namenjena k izboljševanju vzgoje (Novak 1998: 16). 
 
2.2.2 PARTNERSTVO MED ŠOLO IN DOMOM – POTREBA UČENCEV 
 
Avtorji danes na veliko govorijo o partnerstvu oz. partnerskem odnosu med šolo in domom. 
Najraje ga opredeljujejo kot sodelovanje in skupno prizadevanje šole (učiteljev, svetovalnih 
delavcev) in staršev za otrokov nadaljnji razvoj in učenje. V uspešnem partnerstvu si tako šola kot 
starši v skrbi prizadevajo deliti tako odgovornost kot vire moči in sposobnosti, pristojnosti. Z 
ustreznim partnerskim odnosom krepimo sodelovanje, ki je v prvi vrsti namenjeno pomoči 
otrokom, kot drugo pa je to pomoč staršem in učiteljem, da z njim intenzivno izboljšujejo in 
spreminjajo komunikacijo med seboj. 
 
Sodelovanje med šolo in starši je pomemben vidik kakovosti šolske vzgoje, saj prav to 
sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. Pri 
odnosu med šolo in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in različnih pristojnosti. Zelo 
pomembno je, da šola kot ustanova spoštuje vrednote, navade, običaje otrokovih staršev, kulturo, 
identiteto, svetovni nazor in jezik. Starši s svojimi mnenji in vplivi soodločanja ne smejo 
prekoračiti meje, preko katere bi vplivali in posegali v strokovnost ustanove. 
 
Gledano s stališča staršev, imajo le-ti pravico do sodelovanja pri samem načrtovanju dela in 
življenja v šoli ter aktivnega sodelovanja pri delu v razredu s predhodnim dogovorom z učiteljem. 
Vendar pa moramo kot starši pri tem obvezno spoštovati in upoštevati strokovnost in avtonomnost 
šole. V opredelitev delovanja šole je vsekakor zajeto tudi sodelovanje šole s starši in njihovo 
vključevanje v organiziran vzgojno-izobraževalni proces. 
 
Dejavniki, ki predstavljajo sodelovanje staršev s šolo, omogočajo, da se starši zaradi lastne 
aktivne dejavnosti in pozitivnih vplivov na otrokovo socializacijo lažje vključujejo v vzgojno-
izobraževalno delo šole. 
 
Vedeti je potrebno, da je so specifična pričakovanja, odnosi, sposobnosti in pristojnosti staršev, ki 
jih določajo razmerja med učitelji in starši, odvisni samo od sodelovanja staršev. 
 
Ne smemo mimo dejstva, da so šole kot take tudi vzgojno-izobraževalne ustanove za starše. To 
pomeni, da bi se starši lahko odločneje vključevali v vzgojno-izobraževalno dejavnost in samo 
problematiko otrok, če je to seveda potrebno. In ne nazadnje so z odprtostjo šol staršem dostopne 
vse informacije o njegovem otroku, vključno z vzgojno-izobraževalnim procesom. 
 
Družinske vzgoje v nobenem primeru v celoti ne more nadomestiti šola. Lahko pa je ustrezen 
načrtovalec in spremljevalec napak družinske vzgoje. Pri sodelovanju med učitelji in starši je 
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nujno potrebno, da se učitelji trudijo izpostaviti partnerski odnos. Le tako je mogoče vzpostavljati 
dopolnjujoče sodelovanje in razmerje. Za ustrezen osebnostni razvoj otroka so pomembni 
naslednji dejavniki: 
 
- dane dedne dispozicije;                                                        
- lastna samoaktivnost; 
- ustrezno primarno okolje. 
  
Naloga šole in družine je, da omogočita in ustrezno usmerjata otrokovo osebnost ter si istočasno 
prizadevata za uspešen in zdrav otrokov napredek, kar bo omogočilo tudi njegovo srečno 
prihodnost. Družina je nenadomestljiva v vlogi oblikovanja človeka, kajti le ona lahko nudi 
pogoje za optimalen razvoj otroka. V družini kot primarni celici otrok spoznava, da ima njegova 
družina lastno identiteto in jasno določeno notranjo zgradbo. Tu mislimo na tako imenovana 
notranja pravila posamezne družine, s katerimi postavljajo zelo ostre ločnice tako z družbenim kot 
življenjskim okoljem. Zelo pomembno je, da družina ni izgubila svoje tradicionalne in primarne 
vloge. Bistvenega pomena pa je to, da se je v današnjem tempu in načinu življenja sposobna 
prilagajati tako zahtevam družbenega okolja, kot potrebam in ciljem posameznikov, ki tvorijo to 
pomembno primarno celico. 
 
Vodena prizadevanja naj bi zagotavljala in spodbujala partnerstvo, kar je temeljno vodilo 
sodobnega sodelovanja staršev in učiteljev. Takšna prizadevanja pa vplivajo tako na osnovno, 
splošno organiziranost in razvijanje pristnejših odnosov, kakor tudi na samo spreminjanje metod, 
oblik, načinov in samih vsebin dela. 
 
Šola in starši naj bi v skrbi za otroka razvijali partnerski odnos, saj je njihova skupna vez in 
skupni interes posameznik, ki ga doma spremljajo starši, v šoli pa učitelji. Med razlogi za delo s 
starši Kalin navaja (5/2008: 11): 
- oblikovanje odprte, dvostranske komunikacije; 
- razumevanje učenčevih domačih razmer (in reakcije v skladu s tem);  
- obveščanje staršev o šolskih pričakovanjih in dogodkih ter o učenčevem vedenju; 
- vključevanje staršev v pomoč pri šolskem delu; 
- seznanjanje staršev s pričakovanji glede discipline in dogajanjem v zvezi z njo; 
- spodbujanje staršev k pomoči pri delu z njihovimi otroki. 
 
Nekateri zgoraj navedeni razlogi jasno nakazujejo intenzivno povezanost pouka in otrokovega 
učnega dela. S težnjo po krepitvi otrokovega optimalnega razvoja (vse, kar je mogoče, da 
naredimo zanj najbolje) in z zagotavljanjem možnosti za njegovo uspešnost na vseh področjih 
njegovega dela bomo dosegli osnovni namen tako imenovanega partnerstva oz. sodelovanja med 
starši in učitelji. 
 
Šele na osnovi vsega tega nam končno postaja jasno, kako je od uspešnega in ustrezno vodenega 
sodelovanja med šolo in starši odvisna nadaljnja življenjska pot in izbira ustreznega poklica, ki ga 
bo po opravljenem usposabljanju z veseljem opravljal. 
 
Mrvarjeva omenja partnersko sodelovanje kot pomoč otrokom, staršem in učiteljem. S tem se 
izboljšuje sam odnos. Oglejmo si nekatera izhodišča za vzpostavljanje takšnega odnosa, kjer gre 
vedno za sodelovanje med domom in šolo. Avtorica jih je povzela po A. N. Esler in drugih. 
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Izhodišča so naslednja: 
 
1. Sodelovanje naj bo usmerjeno k otroku, to pomeni, da se združujeta, usklajujeta in sodelujeta z 
namenom podpore in spodbujanja otrokovega učnega, telesnega, socialno emocionalno-
kognitivnega razvoja. Raziskave kažejo na pozitiven vpliv na razvoj in uspeh otroka in hkrati 
pozitiven vpliv na šolo in družino. Sodelovanje naj bo usmerjeno v preventivo, v "tukaj in zdaj" 
ter prihodnost, v skupne cilje naloge in rešitve. Zadevalo naj bi širše delo in življenje otroka, kar 
je temeljnega pomena, da starši upoštevajo strokovno avtonomijo šole, šola pa mora spoštovati in 
dosledno upoštevati pravico staršev do zasebnosti. 
 
2. Sodelovanje temelji na deljeni odgovornosti za razvoj in socializacijo otroka; oba sta 
pomembna dejavnika v socializaciji otroka, oboji se morajo zavedati svoje vloge pri razvoju in 
uspehu otroka v šoli. 
 
3. Sodelovanje naj bi vključevalo raznolike, fleksibilne in inovativne oblike medsebojnega 
sodelovanja. Raziskati moramo, ali so oblike oz. načini sodelovanja, ki na šoli obstajajo, primerni 
za vse starše, ali si morda starši želijo drugačnih oblik sodelovanja. Cilj je doseči dogovor o tem, 
kaj si želijo starši in kaj lahko ponudi šola. 
 
4. V sodelovanju naj bi bil poudarek na kakovosti stikov in odnosov, dvosmerni komunikaciji ter 
na rednem, sprotnem povezovanju. Vzpostaviti je potrebno osebni stik, zaupanje in oblikovati 
sodelovalni odnos z vsemi starši. Pri sodelovanju ne gre le za "številne dejavnosti na šoli", "načrt 
sodelovanja" ipd., pač pa gre za odnos oz. držo sodelovanja s starši. Šola lahko odpre vrata vsem 
staršem, preveri njihove želje, potrebe za sodelovanje in jih sprejme kot usposobljene in pristojne 
sogovornike ter sodelavce pri otrokovem delu in napredku v šoli. Vse to pa zahteva čas, trud, 
spretnega vodjo in usklajevalca. 
 
Pogostokrat se tako starši kot učitelji sprašujemo, kaj vse vpliva na oz. od česa je odvisno uspešno 
razvijanje partnerstva. Mnogi avtorji so med raziskovanjem prišli do naslednjih ugotovitev, in 
sicer, da na sodelovanje vplivajo naslednji dejavniki:  
  -  vrste, cilji in stopnje šole; 
  -  orientacija šole (čemu posveča več pozornosti, ali sami socializaciji ali skrbi učenca v  
     smislu učenja in šolskega uspeha);                                                   
  -  pričakovanja. 
 
Kalinova (5/2008: 11) pravi, da pričakovanja staršev in učiteljev niso nikoli enaka, lahko pa so 
bolj ali manj usklajena. 
 
Spoznali smo, da sta za sodelovanje med šolo in starši izrednega pomena tako imenovan ustrezen 
in pravilno usmerjen stik s starši in vzdrževanje samih odnosov med njimi, velja tudi obratno. Na 
uresničitev zgoraj omenjenega spoznanja vplivajo nekateri faktorji, ki jih Mrvarjeva navaja po 
Ecclesu in Harroldu.  
 
1. Značilnosti, odnos in drža staršev oz. družine do šole; med značilnosti staršev uvrščata spol, 
starost, izobrazbo, socialno-ekonomski status, število otrok, zaposlitveni status, kulturni izvor, 
družinski status in psihološko podporo v družini. Avtorja odnosu in drži staršev pripisujeta 
njihovo starševsko vlogo, odnos do šole in do lastnega šolanja, pričakovanja do otrokovega 
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šolanja in uspeha, odnos do otrokovih spretnosti, percepcijo otrokovih sposobnosti in interesov, 
odnos z otrokom, vzgojne cilje in zadovoljstvo s samim seboj. 
 
2. Značilnosti otroka, kamor se uvrščajo spol, interesi, starost, spretnosti, kulturni izvor, 
temperament otroka in njegove izkušnje. 
 
3. Značilnosti, odnos in drža šolskega osebja, kjer avtorja upoštevata spol, starost, kulturni izvor, 
leta delovnih izkušenj, socialno-ekonomski status, medtem ko med odnos in držo uvrščata 
vrednote, stereotipe, starševsko vlogo, zadovoljstvo s samim seboj, cilje, ki si jih učitelj zastavi za 
učence, odnos do učencev in znanje ter spretnosti s področja sodelovanja s starši. 
 
4. Značilnosti šole, kamor sta uvrstila vrsto in stopnjo šole, velikost šole, socialno-ekonomski 
status šole, klimo v šoli in odnos do sodelovanja s starši. 
 
5. Značilnosti širše okolice, kjer poudarjata možnosti sodelovanja z drugimi institucijami v okolju 
šole in doma, podporo v drugih institucijah, varnost in sposobnost okolice, v kateri je šola in v 
kateri otrok živi. 
 
Tem faktorjem Epstein pripisuje še čas, ki ga imajo na voljo za sodelovanje tako s strani šole kot s 
strani staršev. Na medsebojno sodelovanje in odnos v veliki meri negativno vpliva pomanjkanje 
časa. 
 
2.2.3 SPODBUDE IN OVIRE PRI RAZVIJANJU PARTNERSTVA – ODNOSA  
         MED UČITELJI IN STARŠI 
 
Bolj ko bomo poznali in razumeli posebnosti in značilnosti drug drugega ter sam odnos in držo do 
medsebojnega sodelovanja, tem bolj bo uspešnejše sodelovanje. Pri tem ne smemo zanemariti 
pričakovanj, ki jih imajo eden do drugega. Ta vodijo na področja pozitivnega in neposredno 
vplivajo na motivacijo, ki vključuje samo sodelovanje, ga usmerjajo in istočasno nanj tudi 
vplivajo. Tu predvsem mislimo na samo učinkovitost in uspešnost sodelovanja. Pogosto govorimo 
o tem, da se pričakovanja ujemajo. Posamezniki se med seboj razlikujejo, zato pogosto prihaja do 
različnih nesoglasij in nasprotujočih si pričakovanj. Bolj ko so si  pričakovanja nasprotujoča, več 
ko je nesoglasij med njimi, pogostejša je možnost neuspeha v medsebojnem sodelovanju. 
 
Korenine učiteljevih implicitnih teorij in učenčevega odnosa do učenja izhajajo že iz družine. 
Družina je še vedno močan socializacijski dejavnik, ki lahko deluje združitveno (integracijsko) ali 
razdružitveno (dezintegracijsko) (Novak 1998: 16). 
 
Usmerjenost šole in družine v prihodnost naj bi ustvarjala znanje o pripadajoči živi naravi, o živih 
organizmih in povezanosti z življenjem. To je pridobivanje znanja, ki je otrokom blizu in ni 
pretežko. Posamezni člani v družini se učijo, kako vrednotiti življenje in kako uspešno sodelovati 
ter kako se soočati z zunanjim svetom na neformalen način. Zelo pomembno je, da se nekatere 
družine poslužujejo socialnega učenja. Otrok se mora v takšni družini prilagoditi družbi, medtem 
ko se mora v drugi upirati. Obstajajo tudi družine, ki zagovarjajo in težijo k skupinski 
odgovornosti. Današnje družine so naravnane tako, da stremijo za materialnimi in prestižnimi 
vrednotami. 
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Po (Novak 1998: 16) se otroci v osnovno šolo vpisujejo z različnim predznanjem in različnimi 
socializacijskimi oblikami vedenja. Osnovna šola je tako postavljena pred pomembno nalogo, da 
vsaj nekako uspe do določene meje uskladiti sprejeto kulturno premoženje in na takšen način 
omogočiti ustrezno razvijanje različnih sposobnosti in interesov učencev. Če gledamo s stališča, ki 
temelji na interesu posameznega učenca in na interesu prevzetega in nepravično razdeljenega 
kulturnega premoženja, spoznamo, kako pomembno bi bilo izobraževanje učiteljev za primerno 
vodenje razvoja zgoraj navedenih predpostavk. Njihovo znanje temelji na tem, da raje sodelujejo z 
boljšimi kot s slabšimi učenci. Kriterij učinkovitega poučevanja je komuniciranje z vsemi in 
spodbujanje vseh k učenju (Novak 1998: 17). 
 
V današnjem času je znanje vedno bolj sorazmerno, pogojeno (relativno) in vprašljivo. Zaradi 
tega bi morali tako kot drugod po svetu slediti smislu, ki gradi na pomenu vzgoje za vrednote. 
Šole se vse pogosteje srečujejo s težavo nujne izbire med dvema možnostima (dilema). Predsvem 
mislimo na nadzor in samonadzor, pa tudi na zunanjo ali notranjo disciplino, kjer gre za odločanje 
v korist prvih. Vse se v veliki meri odraža v samem nemiru, nasilnosti in hrupu določenih 
učencev. Starši in učitelji bi lahko na tem mestu kot partnerji odigrali pomembno vlogo v iskanju 
ravnovesja med nasprotji same vzgoje, ki jih ni mogoče rešiti oziroma odpraviti po predpisanih 
upravnih poteh (administrativno). 
 
Če se dotaknemo družine skozi določena dejanja, ugotovimo, da postaja vse bolj vzgojna celica. 
Tej ugotovitvi ne gre pripisovati zasluge samo višji izobrazbi staršev, ki se učijo skozi vse 
življenje (vseživljenjsko učenje), zasluge za to imajo tudi razvoj tehnologije (računalnik, internet) 
in sredstva javnega obveščanja. 
 
Starši pri izbiri vpisa otroka v določeno (osnovno) šolo soodločajo o kakovosti znanja, ki ga 
njihovi otroci potrebujejo. Iz teorije kontrole (Glasser 1995, Anderson 1997) vemo, da dobra šola 
vključuje trening spretnosti in samodisciplino (Bluestein 1995). Vendar ni odveč pripomniti, da so 
omenjene metode primerne tudi za dobro družino, ker omogočajo razvijanje lastne odgovornosti 
brez prenašanja krivde na druge (Novak 1998: 18). 
 
Idejo in prakso socialnega partnerstva med učitelji in starši je zaradi večjih učinkov vzgoje 
(edukacije) smiselno razvijati na več ravneh. Ko so stiki med starši in učitelji preveč obrobni, 
razumsko-instrumentalni in slonijo zgolj na kratkoročnih proceduralnih (postopek, obravnava) 
spodbudah in sankcijah prihajanja staršev v šolo (ocene za delno (parcialno) znanje učencev, 
prekrški in nediscipliniranost učencev), se socialno partnerstvo med njimi ne more razvijati. 
Omejitve in razširitve partnerstva se kažejo tako na življenjskem, duševnem kot družbenem oz. 
čutečem odnosu do soljudi (Novak 1998: 18). Osebnosti so takšne, kakršno je sodelovanje med 
njimi. Razlike so opazne med nefleksibilno in fleksibilno osebnostjo, družino in šolo, kajti lažje je 
delati s posamezniki, ki so fleksibilni, kot s posamezniki, ki to niso. 
 
Raziskave dokazujejo, da kakovostno sodelovanje pomembno vpliva na razvoj, motivacijo in 
uspeh otroka v šoli ter odnos do nje (Mrvar 2010). S kakovostnejšim sodelovanjem omogočamo 
višje rezultate v šoli, kar velja tudi za motivacijo in delo v šoli. Na podlagi tega se izboljšajo 
odnosi do šole (pozitivnejši), obiskovanje šole in pouka je rednejše, delo za šolo prizadevnejše. 
Zmanjšajo se tudi oblike neprimernega vedenja v šoli in pri pouku, kar velja tudi za neuspeh v 
šoli. Otroci redno in kakovostnejše opravljajo domače naloge, istočasno pa zaznajo veliko 
podobnosti med šolo in domom. 
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Kakovostno sodelovanje pozitivno vpliva na družino oz. starše, učitelje oz. šolo (Mrvar 2010). 
Avtorica omenja Epsteina, ki govori o prednostih in koristi sodelovanja za starše, učitelje in šolo. 
Epstein po (Mrvar 2010) omenja naslednje prednosti za starše: 
 
- starši dobijo v šoli zamisli, kako doma pomagati otroku; 
- spoznajo, kako deluje šola; 
- spoznajo vzgojno-izobraževalne programe; 
- se bolj zavzemajo za otroka in ga podpirajo; 
- postanejo samozavestnejši glede pomoči otroku pri učenju; 
- imajo pozitivnejši odnos do učiteljev in šole. 
                                                                                                                                                                                         
Prednosti za učitelje se kažejo v naslednjih segmentih (Mrvar 2010):  
 
- v zvišanju morale pri učiteljih; 
- starši bolj cenijo učitelje; 
- učitelji menijo, da so starši bolj pripravljeni pomagati učitelju oziroma šoli; 
- učitelji dobijo podporo staršev (navsezadnje se izboljšajo dosežki učencev). 
 
Pri oblikovanju partnerskega odnosa bo v veliko pomoč tudi kakovost vzpostavljanja odnosa. Če 
bo le-ta ustrezen, nas bo preko sodelovalnega prizadevanja pripeljal do skupnih ciljev. 
Sodelovanje naj bo usmerjeno v "tukaj in zdaj". Prihodnost sodelovanja naj bo ustrezno, pozitivno 
in nepesimistično naravnana. Zelo pomembno je, da se pri sodelovanju srečujejo enakovredni 
sogovorniki, ki se med sabo spoštujejo in upoštevajo pristojnost, usposobljenost in podkovanost 
(kompetence) sodelujočih sogovornikov. Pomembna so tudi prepričanja, izkušnje, izvor moči in 
vedenja, ki so se v preteklosti izkazali kot zelo učinkoviti. 
 
Ustvariti zaupljiv odnos in sodelovanje s starši pa ni (vedno) lahko početje (Mrvar 2010), saj je 
odvisen od številnih že naštetih dejavnikov in njihove medsebojne povezave (interakcije). Novak 
(1998: 19) ni mogel obiti ovir in spodbud partnerstva, saj je v našem prostoru več ovir kot 
spodbud. Prepričan je, da če poznamo aktualne ovire, potem poznamo tudi potencialne spodbude, 
saj delujejo ravno v nasprotni smeri. Glavne ovire pri sklepanju partnerstev med starši in učitelji 
so naslednje:  
- odtujenost medsebojnih odnosov; 
- zaradi napredujoče profesionalizacije učiteljskega poklica starši s srednjo izobrazbo    
  niso več pristojni za presojanje vzgojnih problemov; 
- posebna oblika prepada med mladino in odraslimi; 
- pomanjkanje tradicije rednih stikov med starši in učitelji; 
- politika reformiranja šole ves povojni čas ni pritegnila staršev k odločanju o  
  problemih šole; 
- prezaposlenost ali nezaposlenost staršev; 
- družina in šola igrata pretežno pripravljalno vlogo; 
- v odnosu do otrok – učencev za nadaljnje izobraževanje in poklic; 
- ločenost sveta družinskega življenja od sveta sistema izobraževanja in dela; 
- kurikularizacija šole in skrita kurikularizacija družine; 
- kurativna miselnost pri obeh partnerjih; 
- prevladuje model komunikacije "zmagam – izgubiš" pred "zmagam – zmagaš"; 
- defetizem staršev pred drugimi socializacijskimi dejavniki mladine; 
- kulturni dualizem namesto kulturne kontinuitete. 
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V današnjem času se vse preveč zanašamo na šolske reforme, kurikuralne komisije in državne 
predpise, češ, saj bodo vse uredili. In ravno zaradi te miselnosti je pri nas tako malo zanimanja po 
sodelovanju. Starši pravijo, da ni tako oz. se morda tega niti ne zavedajo, vendar s svojim načinom 
dela in samim odnosom kažejo na to. Zavedamo se, da družina iz roda v rod prenaša dejavnike 
razvoja šole (tradicionalni dejavnik razvoja šole). Kar je danes najbolj presenetljivo, je spoznanje, 
da vaško okolje veliko bolj povezuje starše in učitelje kot mestno. Področja, ki so zanimiva 
učiteljem, ponavadi niso zanimiva staršem, saj večina izmed njih ne sprejema in ne odseva 
(reflektira) pedagoške prakse tako kot poklicno. 
 
Mrvar v svojem delu omenja Liontosa, ki navaja ovire za sodelovanje med šolo in domom. Kot 
ovire pri starših avtor opaža: 
- občutke neuspeha in nizke samopodobe; 
- negativen odnos in slabe izkušnje z lastnim šolanjem; 
- občutek, da jih šola oz. učitelji ne spoštujejo in ne sprejemajo kot starše; 
- prepričanje, da je otrokovo delo v šoli stvar šole; 
- kulturne in jezikovne ovire; 
- socialno-ekonomske in čustvene zadrege; 
- logistične težave (pomanjkanje časa, težave s prevozom, z delovnim časom, težave glede  
  varstva otrok). 
 
Ovire pri učiteljih pa so po Liontosu naslednje: 
-  šola jemlje vključevanje staršev kot neprijetno obveznost; 
-  zmedenost učiteljev glede svoje vloge v odnosu s starši; 
-  občutek učiteljev, da niso sposobni sodelovati in delati z družinami v stiski; 
-  premalo znanja za delo, na primer z ločenimi starši, družinami, kjer se izvaja  
    nasilje, družinami, ki prihajajo iz drugega kulturnega in jezikovnega okolja; 
-  stereotipi o revnih, marginalnih družinah (npr. da jim ni mar za otroka in da ne želijo  
   sodelovati pri delu šole); 
-  s tem povezana nizka pričakovanja učiteljev do otrok z različnimi težavami; 
-  nezanimanje in pasivna vloga šole pri vključevanju staršev v dejavnosti šole; 
-  komunikacija šole s starši se osredotoča na slabe, negativne novice; 
-  šola se kaže kot nedostopna in vzvišena do staršev; 
-  pomanjkanje finančnih sredstev in časa. 
 
Avtorica Mrvar  je prepričana, da je treba te ovire na šoli prepoznati, jih sprejeti, razumeti in jih 
odpravljati po določenem sistematičnem načinu. To vsekakor omogoča vrednotenje dosedanje 
prakse sodelovanja s starši. 
 
Če na sodelovanje gledamo kot na celoto, potem se nam postavlja vprašanje smiselnosti, ali naj 
šola spodbuja partnerstvo s starši v vseh njenih funkcijah delovanja ali samo v določenih. Šola 
ima za uspešno opravljanje svojega dela določene naloge. Te naloge so: 
- vzgoja; 
- humanizacija;               
- standardiziranje znanja;     
- izobraževanje; 
- socializacija v (ne)formalnih skupinah;     
- kultiviranje (Novak 1998: 20). 
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Naloge družine so urejanje spolnih razmerij med ženo in možem, socializacija, medsebojno 
razumevanje njenih članov, razmnoževanje človeške vrste in poraba dobrin. Popolnoma jasno je, 
da tako šola kot družina ne moreta izpolnjevati vseh obveznosti v celoti. Še najmanj sodelujeta pri 
sami socializaciji, kjer imata obe močno stično točko. 
 
Šola ima zastavljene naloge, ki se jih trudi izpolnjevati, ima pa zastavljene tudi določene cilje, 
brez katerih delo ne bi moglo normalno potekati. Mnogo takšnih ciljev ima tudi vzgoja. Te cilje 
bo mogoče realizirati s pomočjo staršev, ki jih zanima samo učna uspešnost njihovega otroka, 
tesno vezana na samo vzgojo. 
 
Učitelj ima drugačne potrebe, kot so potrebe učenca. To se posebej pokaže takrat, kadar pouk ni 
usmerjen v učenčeve potrebe in interese. Tako učenci kot učitelji iščejo skupno pot do uspešnosti. 
To pa bo mogoče najti takrat, ko se bosta tako učenec kot učitelj znala umestiti, v kateri učni, 
zaznavni in mišljenjski tip spadata, ki bi ga potem lahko dopolnjeval in razvijal z drugimi. Zelo 
pomembno je, da učenci že v nižjih razredih osnovne šole spoznajo in oblikujejo način odličnosti 
s spontanim, z odprtim in s samozavestnim učenjem in da spoznajo, kako se učiti (Novak 1998: 
20). 
 
Starši bi lahko pri realizaciji teh ciljev vzgojno učinkovitejše delovali in s tem bistveno 
pripomogli k temu, da prevzamejo soodgovornost zanje. 
 
Zaradi usklajevanja socializacijskih modelov bi morali tako šola kot starši uspešno sodelovati. 
Koliko lahko naredi šola kot ustanova pri uspešnem sodelovanju, pa je drugo vprašanje. Vedeti in 
zavedati se moramo, da je šola priprava za življenje, ki istočasno upošteva primarno socializacijo 
otrok. Izhajajoč iz današnjega časa, se družinski člani vzgajajo in učijo drug od drugega. Družina, 
ki izvaja in usmerja osrednji cilj vzgoje po določenih družbenih predstavah, je po usposobitvi in 
uporabi v najmožnejšem (optimalnem) razvoju vseh sposobnosti; tako jezikovnih, emocionalnih, 
afektivnih kot motivacijskih in emocionalnih. 
 
Brez ohranitve zdrave in notranje trdne družine bomo morda težje dosegli cilje, kot so uspešno 
vključevanje Slovenije v delitev dela, svoboden pretok znanja in kapitala, razvoj človeškega 
kapitala, kakovost življenja po ekoloških smernicah in razvoj demokratične politične kulture 
(Novak 1998: 23). Pomembno je, da pri vsem tem intenzivno prevladuje sistemska volja, ki 
nadvladuje voljo do življenja tako v družini, soseski kot širši skupnosti (osnutek (ne)nakopičenih, 
(ne)zbranih, (ne)skupnih) dejavnosti (nekumulativnih dejavnosti). Na podlagi tega ne bo mogoče 
uveljavljati vrednot novodobnega pogleda na svet (holistična paradigma), kot so strpnost do 
kulturnih razlik, partnerstvo, ljubezen, sožitje, zdravje in skladnost človeka z naravo. 
 
Če na kratko preletimo zgodovino, ugotovimo, da je v vsakem določenem zgodovinskem obdobju 
prihajalo tako do vzponov kot do padcev v neki družbeni in politični ureditvi, med katerimi so 
veljali določeni tako imenovani solidarnostni odnosi, vezi. In s propadanjem družbenih in 
političnih ureditev so propadale tudi stare solidarnostne vezi in nastajale nove. Nove ureditve pa 
so prinesle nova partnerstva, ta pa novo solidarnost. 
 
Ne glede na profesionalnost staršev oz. na njihov poklic so do šole včasih zelo zahtevni. Učitelji 
so za določeno znanstveno predmetno področje strokovno kompetentni (strokovno usposobljeni), 
kar pa starši običajno niso. To pa še ne pomeni, da niso humano in pedagoško strokovno 
usposobljeni. Velik problem nastane, če so starši strokovno usposobljeni, kar povzroča motnjo v 
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smislu komunikacije in samega strokovnega dela, ker se le-ti preveč "vtikujejo" v učiteljevo 
strokovnost. Vedeti moramo, da ne gre tu zgolj za razvoj obvladovanja stroke, ampak tudi za 
primeren pedagoški pristop in humane človeške zadeve. Učitelji in starši so lahko drug drugim 
podporna skupina za uresničevanje svojih interesov, če delujejo tako, da je najboljše za obe strani 
(Novak 1998: 24). 
 
 
2.2.4 VKLJUČEVANJE STARŠEV – MOŽNOSTI RAZVOJA PARTNERSTVA   
         MED STARŠI IN ŠOLO PRI NAS 
                                         
2.2.4.1 IZOBRAŽEVANJE MLADINE IN VLOGA ŠOLE V DRUŽB I       
 
Mladost kot predhodno obdobje k odraslosti se v modernih družbah pojavi kot institucija uvajanja 
v odraslo družbo. Proces združevanja oz. integracije je proces socialne selekcije (izbiranje, 
izločanje) za posamezne družbene položaje. To izbiranje oz. izločanje izvajajo predvsem 
izobraževalni in vzgojni procesi in sama uspešnost posameznika. 
 
Izobraževanje je v današnjem času zajelo množice ljudi, kar se v zgodovini človeštva še ni 
zgodilo, torej je postalo vsakdanje. Same okoliščine so v veliki meri povzročile nastanek 
množičnega šolstva, na katerega so vplivali procesi, kot so urbanizacija, demokratizacija, 
industrializacija in oblikovanje nacionalnih držav. Ob vsem tem se nam postavlja vprašanje vloge 
šole v današnji družbi. Če gledamo z vidika nalog, ki jih šola mora izpolnjevati, je njena vloga v 
družbi izrednega pomena. Poudarek je na ohranjanju in razvijanju družbe, ki se odraža kot: 
- element v procesu socialne interakcije;                                                                                                                             
- dejavnik socializacije; 
- šola omogoča razporejanje posameznikov v skladu s sposobnostmi.                                                                               
 
Glavna naloga šole naj bi bila prenos družbenih norm in vrednot, preko katerih se gradi most med 
posameznikom in družbo. 
 
Šola (vrtec) je prva družbena organizacija, v katero vstopa posameznik. Tu so odnosi popolnoma 
drugačni kot v družini. V šoli so odnosi formalizirani (osnovni, splošni), medtem ko je med 
posamezniki sodelovanje pogojeno s skupnim, jasnim že vnaprej določenim ciljem. Šola 
predstavlja model družbenega sistema. Učenci neposredno spoznavajo oblike in načine delovanja 
družbe. Izkušnje, ki so lahko včasih pozitivne ali negativne, posameznika pripravljajo na različne 
načine sodelovanja. Današnja družba že zelo zgodaj vceplja v otroke in mladostnike pomen 
zgodnjega odločanja o svojem življenju. S tem jih prisilijo k odločilnim življenjskim odločitvam, 
kot sta npr. izbira poklica in nadaljnja izobraževalna pot. Mladostnik se na svoji poti pogosto 
srečuje s težavami. Zato se mladi na te težave že vnaprej pripravijo, se jim z določeno strategijo 
izmuznejo in na takšen način omilijo svoje težave oz probleme. Problemi in težave, ki nastanejo, 
danes nimajo več takšnega pomena oziroma niso zanje več tako usodni, saj jim družba ponuja 
ponovno možnost vzpona. Interes družbe je, da čim več mladih doseže ustrezen socialni in delovni 
položaj. Posameznik v šoli doseže neke rezultate, ki se primerjajo z drugimi in s povprečjem, ki se 
uveljavlja kot standard. Razlike, ki se pri rezultatih pokažejo, pa jasno nakazujejo, kje se nahajajo 
različne sposobnosti učenca (na katerih področjih je močan oz. na katerih je šibak). Posamezniki, 
ki so nadpovprečno sposobni, se lahko na tak način pripravijo na zahtevnejše družbene položaje. 
Šola je tudi nekakšna pripravljalnica za samo delo. Njen cilj je urjenje znanja, vrednot in veščin, 
ki so potrebni za delovno usposobljenost. V času, ko delovni proces zahteva zelo visoko 
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strokovno usposobljeno delovno silo, je ekonomska vloga šole v takšnem obdobju zelo 
pomembna. 
  
Da lahko šolski sistem normalno deluje, zagotavlja država. Šola kot ustanova mora težiti k 
ohranjanju obstoječih družbenih odnosov. Pri tem se oblikuje ideologija, ki s svojim načinom 
razmišljanja nadrejene prepriča, da si tak položaj zaslužijo, v nasprotju s podrejenimi, kjer je 
njihov položaj povsem sprejemljiv. Šola predstavlja v državi ideološki aparat, zato je za obstoj 
družbe izrednega pomena. Pomembno je, kdo izvaja izbor znanj po določenem kriteriju, ki naj bi 
jih učenci pridobili v sami šoli. Vsebine so vsem učencem enako dostopne. Če gledamo na šolo 
kot na neko določeno ustanovo, ki naj bi posredovala le znanje, se motimo. Na nek način se v šoli 
uresničujejo tako družbene norme kot razmerja med šolo in državo. Pomembno vlogo igra tudi 
prenos znanja, saj nam nakaže, kakšni so hišni red, praznovanje, obredi, kaj je dovoljeno in kaj ni. 
 
V današnjem času poznamo dva vidika šolskega življenja:        
                                    

- Kurikulum, v katerega je zajeta celota postopkov in vsebin, ki jih vključuje šolsko delo.  
Ti so jasno in neposredno izraženi. 

- Prikriti kurikulum, kjer gre za celoten kompleks uvajanja in uveljavljanja določenih 
vrednot, obnašanj, norm, ki drugače niso neposredno predpisani. 

 
Pri razporejanju ljudi na različne družbene položaje ima pomembno vlogo tudi šola. Položaj 
posameznika v družbi naj bi bil odvisen predvsem od njegovih sposobnosti in inteligentnosti. 
Tako bi šola z uveljavitvijo enakih kriterijev za napredovanje in množičnim, brezplačnim 
šolanjem dosegla izenačitev možnosti za doseganje pomembnih družbenih položajev. Tako bi 
lahko zmanjšali družbeno neenakost in omogočili pravično razdelitev družbenih vlog. Žal se te 
želje in pričakovanja niso izpolnili, saj je šola del družbe. In če je del družbe, se v njej ustvarjajo 
podobni odnosi, ki so značilni za širšo družbo. 
 
Povezave med starši in otroki ostajajo zelo prožne, in sicer tako, da mladi izkoriščajo pomoč 
staršev le takrat, ko se znajdejo v psiholoških ali ekonomskih stiskah. Starši, postavljeni v vlogo 
svetovalca, pogosto delujejo le od zunaj in od daleč. S tem bodo prisiljeni svojim otrokom 
dopustiti samodejavnost in jih, ne glede na dano situacijo, lahko vodijo le na dolgi rok. Tako se 
bodo starši bolj zavzeto posvečali osebnosti posameznega otroka in njegovim sposobnostim 
učenja, manj pozornosti pa bodo namenili vključevanju otroka v socialno okolje družine. 
 
Raziskave kažejo na vedno večji pomen individualnih poti v odraslost, hkrati pa tudi vnovično 
odkrivanje družine, kar lahko pomeni:   
- da je družina bolj fleksibilna institucija, ki se ji je uspelo prilagoditi sodobnim težnjam po   
individualizaciji in kot taka skupnost deluje spodbudno; 
- da družina deluje kot neka terapevtska skupnost, ki blaži strese in konflikte iz drugih okolij. 
 
Dejavniki družinske vzgoje, ki spodbujajo ustvarjalnost, so način materine in očetove vzgoje, 
socialno-ekonomski status družine in uspeh v šoli. Starši z višjo izobrazbo in zaželjenim  
poklicem ter s svojo skrbnostjo in delavnostjo s svojim vzorom spodbujajo v otroku želje po 
uveljavitvi, po uspehih in po napredovanju v življenju. Tako ga razumejo in omogočajo uspeh v 
šoli. Če znajo biti starši ustrezni in primerni vzorniki predvsem v prvih letih življenja, dajejo 
otroku izraze in mu privzgojijo vrednote, ki jih morajo sami ovrednotiti, kajti le na ta način ga 
lahko motivirajo za dosego ciljev življenjske usmerjenosti. To pa je osnova za kasnejše zaupanje v 
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vrednote šole, družbe in sveta. Zelo slab vzor so starši, ki so nezadovoljni, preplašeni in 
neuspešni. Takšni starši bodo vzgajali preplašene osebe, ki bodo vsemu pritrjevale, hitro obupale 
in bodo večno nezadovoljne. Takšne osebe vedno nečemu nasprotujejo in se zavestno umikajo 
življenjskim resnicam. Raziskave so pokazale, da imajo dijakinje do profesorjev v šoli podoben 
odnos kot do očeta in matere. To pomeni, če zaupajo staršem, zaupajo tudi učiteljem. 
 
In že smo pri pomenu vključevanja staršev, ki ga lahko razumemo na več načinov. Nekateri pojem 
uporabljamo kot sinonim za sodelovanje, participacijo staršev, starševsko moč ter partnerstvo med 
šolo, družino in skupnostjo (Kalin 5/2008: 12 po Epstein 1996, v Soo-Y in 2003; Wolfendale 
1998, v Soo-Yin 2003). Samo vključevanje staršev lahko ima različne oblike in različne ravni 
vključevanja. To pomeni tako v šoli kot zunaj nje. Vsi, tako učitelji kot starši, težimo k izboljšanju 
otrokovega učenja in razvoja, saj so v šolsko delo zajete vse dejavnosti, ki jih šola zagotavlja in 
spodbuja ter podpira starše pri njihovem samem delovanju za otrokovo dobro. Epstein (1996 v 
Soo-Yin 2003, v Kalin 5/2008: 12) je razširila pojmovanje z "vključevanja staršev" na 
"partnerstvo med šolo, družino in skupnostjo", da bi posebej poudarila, da se otrok uči in razvija v 
vseh treh kontekstih: šole, družine in širše skupnosti. 
Tudi sodobna pedagoška znanost spodbuja med šolo in domom partnerski odnos, v katerem si 
delita odgovornost za razvoj in napredek učenca. Šola in dom, učitelji in starši vzpostavljajo most 
zaupanja in spoštovanja z odprtim dialogom, z medsebojno podporo, z upoštevanjem interesov, 
idej in pobud na eni in na drugi strani (Intihar, Kepec 2002: 22). 
 
Pomembno je, da bi vsaka šola spodbujala in omogočala partnerstvo, ki bo povečalo vključevanje 
staršev in participacijo v spodbujanju otrokovega socialnega, čustvenega in intelektualnega 
razvoja (Children's Defense Found 2000: 64, v Soo-Yin 2003, v Kalin 5/2008: 12). Pomembno je, 
da šole, družine in širše skupnosti upoštevamo kot cilj, ki težijo k združevanju, povezovanju, saj 
se na takšen način izražajo v izobraževanju in učenju vsakega posameznega učenca. Tako bi se 
morali vsi trije konteksti zavedati, kako pomembna je medsebojna povezanost, ki omogoča 
skupno oblikovanje vizije in s tem lažje razumevanje vloge posameznega dejavnika v samem 
odnosu do drugih. Če hočemo zagotoviti podporo in pomoč, moramo zagotoviti takšno 
sodelovanje, s katerim bomo vsakemu otroku omogočili ustrezen učni uspeh. 
 
"Po idealnem modelu je partnerstvo na področju edukacije nenehni učeči dialog o učenju med 
vsemi udeleženci. Gre za premik od dialoga o rezultatih na dialog o procesu in brezpogojnih 
pogojih učenja." (Novak 1998: 11,12, po Intihar, Kepec 2002: 22). 
 
Pomerantz in drugi (2007: 374, po Kalin 5/2008: 12) poudarjajo, da lahko govorimo o dveh vrstah 
vključevanja staršev v izobraževanje otroka, in sicer:                                                                                                                    
- vključevanje doma; 
- vključevanje v šoli. 
 
1. Vključevanje doma prikazuje ravnanja staršev, ki so povezana z delovanjem šole. Le-ta lahko 
potekajo tudi izven šole, ni nujno, da potekajo samo doma. Zaposlitve oz. dejavnosti so lahko 
neposredno povezane z delom v šoli. To je lahko npr. pomoč pri otrokovih šolskih obveznostih, 
omogočanje ustreznega prostora za učenje in zagotavljanje pozitivnih pogojev za učenje, takojšnje 
odzivanje na otrokovo učno prizadevanje, svetovanje pri izbiranju izbirnih vsebin, nudenje 
ustrezne pomoči pri domačih nalogah. Pomoč potrebujejo tudi pri izboru vsebin seminarskih in 
projektnih nalog ter pri testnih preizkusih. Zelo otroku veliko pomeni pogovor o šolskih zadevah 
in težavah (o dogajanju v šoli, problemih v šoli, pomembnosti dobrega dela ipd.). Značilnost 
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domačega vključevanja staršev je tudi vključevanje otroka v intelektualne dejavnosti. Tu mislimo 
predvsem na obiske knjižnic, branje knjig, obiske muzejev, galerij. Te dejavnosti niso neposredno 
povezane s šolo. Grolnick in Slowiaczek (1994, v Pomerantz idr. 2007, v Kalin 5/2008: 12) sta to 
dejavnost poimenovala kognitivno intelektualno vključevanje. 
 
2. Vključevanje v šoli je tisti del, kjer se od staršev in učiteljev zahteva neposredni stik. Ti stiki se 
odražajo v obliki sodelovanja na roditeljskih sestankih, udeležbi na šolskih prireditvah, govorilnih 
urah ali ob prostovoljnem delu v šoli. Raziskave v Združenih državah Amerike (U. S. Department 
of Education 2006, v Pomerantz idr. 2007, v Kalin 5/2008: 12) navajajo, da se približno dve 
tretjini staršev ne glede na svojo etično pripadnost vključuje v izobraževanje otroka preko 
roditeljskih sestankov in šolskih prireditev. 
V šolsko delo se bolj vključujejo starši z višjim socialno-ekonomskim statusom in višjo formalno 
izobrazbo. Manj pogosto se vključujejo starši, ki so manj izobraženi, in starši iz drugih jezikovnih 
ali kulturnih skupin (v Kalin 5/2008: 12). 
 
Usklajenost družinskih in institucionalnih vzgojnih prizadevanj ima pomemben vpliv na uspešen, 
celovit in učinkovit razvoj otrokove osebnosti in s tem njegove samopodobe. Pri partnerstvu je 
zelo pomembno, da daje izredni poudarek medsebojnemu sodelovanju. Če šola in družina med 
sabo uspešno sodelujeta, slednje omogoča več priložnosti za individualno obravnavo otroka. Na 
podlagi tega je omogočeno boljše poznavanje med starši in šolo ter med učitelji in starši. "Da bi 
gradili sozvočnost vzgojnih vplivov, je potrebno medsebojno poznavanje sistema vrednot z 
njihovo etično komponento, ki velja doma oz. v šoli. Poznavanje razlik med domom in šolo vodi v 
iskanje skupnih točk, ki oklepajo polje delovanja." (Ličen 1999: 27, v Intihar, Kepec, 2002: 22). 
Vse to je dosegljivo, če je šola navzven odprta, sami pogovori med starši in učitelji temeljijo na 
odprtosti oz. odkriti komunikaciji. Zelo pomembno je, da šola omogoča staršem, da postanejo 
enakovredni soustvarjalci življenja in dela na šoli. To pa je mogoče le, če šola s kulturo, ki jo ima, 
spoštuje in spodbuja starše k medsebojnemu sodelovanju. 
 
"Po idealnem modelu je partnerstvo na področju edukacije nenehni učeči dialog o učenju med 
vsemi udeleženci. Gre za premik od dialoga o rezultatih na dialog o procesu in brezpogojnih 
pogojih učenja." (Novak 1998: 11–12). 
 
S sodobnimi načini učenja in poučevanja je tesno povezana nova kultura preverjanja in 
ocenjevanja znanj, ki razvija in spodbuja različne spretnosti, zvrsti in ravni znanja (Ilc, Rutar, 
2000, v Intihar, Kepec 2002: 22). Novo kultura preverjanja in ocenjevanja znanja, kamor spadajo 
raziskovalno delo, mapa učenčevih izdelkov, projekti ..., je usmerjena in s tem načrtno sledi tako 
imenovanemu avtentičnemu preverjanju znanja. Preverjanje in ocenjevanje avtentičnega znanja 
temelji na principu beleženja – dokumentiranja, kamor se zabeleži učenčevo delo in oceni produkt 
učenja in dela ter presodi sam proces poteka dela. V samo presojo ni vključen samo učitelj, ampak 
ima pomembno vlogo pri vključevanju tudi učenec. 
 
Med značilnimi poudarki avtentičnega preverjanja in ocenjevanja je učenčevo kritično 
razmišljanje o svojem učenju in delu, spoznavanje samega sebe, odkrivanje močnih in šibkih 
področji, kriti čno vrednotenje svojega dela, popravljanje in izboljšanje učenja ter rezultatov dela 
(Sentočnik,1999, v Intihar, Kepec 2002: 23). 
 
Intihar, Kepec (2002: 23; po Pučko, 1994, 1996) sta mnenja, da dialog med starši in otroki ne bi 
smel temeljiti samo na ocenah (npr. Si bil kaj vprašan? Kakšno oceno si dobil?). Starši naj bi ob 
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prebiranju komentarjev, ki jih učitelj napiše pod otrokov izdelek, otroku prisluhnili, kako sam 
spremlja in ocenjuje svoje delo, svoj dosežek in napredek. Tudi na govorilnih urah oz. pogovornih 
urah se dialog med učitelji in starši razširi, kjer je težišče pogovora na celostnem razvoju in 
napredku otroka in ne samo ocena. Sodobne metode in oblike dela v šoli "zahtevajo", da se starši 
kot partnerji poleg neposredne pomoči otroku bolj aktivno vključijo tudi v dejavnosti učenja in 
dela oddelka in šole. Kalinova v prispevku (5/2008) navaja pomembnost vključevanja staršev v 
izobraževanje otroka tako doma kot v šoli. Zelo pomembno je, da se zavedamo, da se obe obliki 
med sabo neposredno prepletata in povezujeta. Pomerantz idr.(2007: 376, v Kalin 2008: 13) 
menijo, da lahko starši doma in v šoli sodelujejo na dva načina, po dveh osnovnih modelih: 
- model razvijanja spretnosti; 
- model razvijanja motivacije.                                                                                                                          
 

1. Model razvijanja spretnosti zajema evolucijo – razvoj kognitivnih spretnosti (vse, kar je 
povezano z delovanjem naših možgan), npr. jezikovnih spretnosti in metakognitivnih 
(meta- po, med) spretnosti, kar pomeni načrtovanje, spremljanje in samouravnavanje 
učenja. Vključitev staršev v ta model lahko samo pozitivno vpliva na sam razvoj 
spretnosti pri otrocih. Pozitivni vpliv se kaže v tem, da so starši ustrezno in pravočasno 
informirani o delu svojih otrok v šoli (kako in kaj se učijo). Le tako bodo spoznali 
otrokove sposobnosti in mu s tem omogočili ustrezno in pravočasno pomoč, ki bo 
otrokom omogočila najustreznejši razvoj. Starši lahko omogočijo otroku v domačem 
okolju, torej doma, učenje, ki temelji na učenju in izkušnjah. Epstein in Becker (1982, v 
Kalin 5/2008: 13) vključno še z drugimi raziskovalci poudarjata pomen, ki pravi, da bodo 
učitelji, ki opazijo vključevanje staršev, pozornejši na razvoj otrokovih spretnosti in se 
bodo pri tem bolj zavzemali. 
 

2. Model razvijanja motivacije (lat. motivacija gibati se) pomeni usmerjanje človekove 
dejavnosti, aktivnosti k želenim ciljem s pomočjo njegovih motivov in z mnogo vlaganja 
lastnega truda. Vključevanje staršev v ta model spodbuja otrokove dosežke. Z 
vključevanjem staršev se pri otroku odražajo različni motivacijski viri, kjer otrok 
prepozna svoje akademske dosežke ali pozitivno zaznava svoje sposobnosti. Vrednost 
šole se poveča, če starši aktivno in samostojno sodelujejo v življenju otroka v šoli. S tem 
poudarjajo samo vrednost šole za otroka in istočasno pomaga otroku spoznati, da je šola 
zanj pomembna. Z ustreznim, pozitivnim in pravilno usmerjenim virom, motivom lahko 
otrok kasneje ponotranji vrednoto šole kot take, s čimer je lahko otrokovo učenje bolj 
motivirano. Starši so lahko s svojim delovanjem vzor ali model, ki jim bo pokazal, kako 
nadzorovaati dogajanje, in pomagal pri oblikovanju pozitivnih sprememb. S 
sodelovanjem je tudi otrok bolj vešč šolskih nalog, to pa ga lahko vodi do prepričanja, da 
je pristojen, usposobljen za reševanje akademskih nalog (Pomerantz idr. 2007, v Kalin 
5/2008: 13). Staši lahko zagotavljajo vire, ki vplivajo na razvoj spretnosti in motivacije 
otrok, pa tudi pomagajo pri razvoju spretnosti, to pa posledično vpliva na razvoj 
motivacije (Kalin 5/2008: 13). 

 
Če povzamemo, pridemo do spoznanja, kjer igrajo pomembno vlogo tudi lastne izkušnje, da je 
pravo partnerstvo med starši in učitelji tisto, v katerem: 
- si enakopravno delijo informacije, cilje in obveznosti, vezane na vzgojno-izobraževalno delo; 
- oboji imajo aktivno vlogo pri spodbujanju otrokovega razvoja;   
- oboji so odgovorni za otrokov učno-vzgojni uspeh;  
- oboji imajo določene pravice in tudi dolžnosti (Maleš 1994, v Intihar, Kepec 2002). 
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Pomembno je, da so vsebine dejavnosti usklajene in dogovorjene, predvsem mislimo seveda na 
vsebine skupnih dejavnosti. Ličen (1999, v Intihar, Kepec 2002) omenja naslednje vsebine 
skupnih dejavnosti med šolo in domom:  
- kakovost otrokovega fizičnega in psihičnega okolja;                                                                                                                                           
- občutljivost za otrokove in mladostnikove potrebe;                  
- nadzorovanje otrokovih akcij in "sovpletenosti" v dejavnosti in življenje otrok.  
 
Avtor ugotavlja, da so to sklopi dejavnikov, ki so zelo pomembni za nadaljnji otrokov razvoj. Ker 
gre za povezanost teh sklopov tako z življenjem v družini kot tudi z življenjem v šoli, so 
pogostokrat predmet pogovora med učitelji in starši. 
 
Aktivno in usklajeno delovanje tako staršev kot učiteljev v skupnih dejavnostih, mnogo prispeva k 
boljšemu učno-vzgojnemu uspehu posameznega učenca. V starših samih se porodi zanimanje za 
vzgojo otrok in izobraževanje, za boljšo interakcijo med starši in otroki in boljšo komunikacijo. In 
ravno zaradi danih osnov je razumevanje šolskega dela boljše, povezanost šole in širše družbene 
skupnosti pa večja. 
 
Načrti, ki so vezani na sodelovanje s starši, temeljijo na: 
- medsebojnem informiranju;   
- pedagoškem izobraževanju; 
- aktivnem vključevanju staršev v šolsko delo;                                                                                                                                                                                                           
- svetovalnem delu (Maleš 1994, v Intihar, Kepec 2002). 
 
Novak (1998: 24–25) govori o možnosti razvoja partnerstva med starši in šolo pri nas. Vse 
možnosti izpelje iz hipotez, da socialno partnerstvo med učitelji in starši, ki so kot alternativa 
storilnostni šoli, uspešno deluje le, če:                                                                                                                                    
- se socialni partnerji drug do drugega učijo za demokracijo; 
- presegajo civilizacijske in kulturne dvojnosti (leva in desna polovica možganov, ženske –   
  moški); 
- razvijajo skupni občutek za vrednote in cilje sodelovanja med udeleženci vzgojno- 
  izobraževalnega procesa;   
- so usmerjeni k pozitivnemu cilju in ne le h kurativnemu preprečevanju negativnih pojavov;  
- so usmerjeni k celotnemu, osmišljenemu znanju in učenju (interpretiranju pojavov z različnih  
   zornih kotov);     
- razvijajo občutek za pozitivno samopodobo učenca;    
- razvijajo občutek za medsebojno povezanost in pripadnost na osnovi interakcije med  
  sodelujočimi;      
- delovanje staršev in učiteljev po modelu samonadzora spremeni vlogo obeh strani pri      
   (samo) vzgoji otroka/učenca;    
-  učenci imajo slabši učni uspeh, če starši ne sodelujejo s šolo.             
 
Razpon predpostavk, ki jih Novak navaja za uspešno sodelovanje med starši in učitelji, je zelo 
širok. Njegova predpostavka za uspešno sodelovanje je pridobljena na osnovi filozofije 
kakovostne šole, saj se le-ta poskuša izogniti slabostim storilnostno naravnane šole, ki se premalo 
povezuje z življenjem, saj pretirano poudarja intelektualno sestavino celotnega vzgojno-
izobraževalnega dela, pri čemer intenzivno pozablja na vzgojni vidik, na pomen in vlogo 
celostnega osebnostnega razvoja (tako socialnega kot čustvenega). Premalo poudarja sodelovanje 
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oz. partnerstvo med šolo in družino in spodbuja pozornost vrednotam, kakovostnim medosebnim 
odnosom, spodbudni klimi in uspešni ter dobri komunikaciji. 
 
Učenci naj bi imeli v današnjem času dovolj možnosti za razvoj kritičnega in ustvarjalnega 
razmišljanja, vendar jim frontalno in reproduktivno pedagoško delo tega v določeni meri ne 
omogoča.  
 
Po nekaterih šolah je še danes čutiti značilnosti storilnostno usmerjene šole. Zato je zelo 
pomembno, da starši in učitelji razvijajo pozitivno usmerjeno sodelovanje na podlagi že prej 
omenjenih predpostavk, ki bodo omogočile iskati hitrejše poti h kakovostnim spremembam. In kot 
pravi Novak (1998) je potrebno partnersko sodelovanje gojiti in razvijati tudi na drugih ravneh 
znotraj šole in zunaj nje, zlasti s šolsko politiko. 
 
2.2.4.2 PREDNOSTI IN PRIČAKOVANJA SODELOVANJA VKLJU ČEVANJA  
            STARŠEV S/V ŠOLO  
 
Pomeratz in drugi (Kalin 5/2008) navajajo, da potekajo raziskave vključenosti staršev in 
njihovega vpliva na učne dosežke njihovih otrok že od zgodnjih osemdesetih let prejšnjega 
stoletja, kjer so potekale v dveh značilnih in pomembnih smereh: 
- raziskovanje dejanskega vključevanja staršev; 
- raziskovanje intervencij/pobud za spodbujanje vključevanja staršev. 
 
S prvimi raziskavami so prišli do spoznanja, da imajo otroci koristi, če se njihovi starši aktivno 
vključujejo v same dejavnosti na šoli, predvsem na področju lastnih dosežkov. Če pa govorimo o 
vključenosti staršev doma, so raziskave manj trdne, obstojne, čvrste (konsistentne) glede 
pozitivnih učinkov. Sodelovanje staršev doma je ena izmed najpogostejših oblik njihovega 
vključevanja. Vendar se nam pri tem postavlja vprašanje, kakšno naj bo to sodelovanje, da bo 
posamezniku zagotovilo najboljše rezultate. Tako le uvidimo, kako pomembno je, da je 
medsebojno sodelovanje med starši in učitelji kakovostno, kar prispeva k zagotavljanju čim 
optimalnejšega izobraževanja otrok. Tudi na tem področju so bile narejene številne raziskave, 
vendar o tem nekoliko kasneje (izvedli so jih Hornby 2000, Olsen in Fuller 2003, Pomerantz idr. 
2007, v Šteh 5/2008). 
 
Raziskave, narejene na osnovi pobud, kjer bi s posebnim namenom težile k spodbujanju 
vključevanja staršev, pa nam kažejo manjši vpliv kot neposredna vključenost staršev. Vendar 
moramo priznati, da je bilo na tem področju narejenih premalo raziskav, da bi lahko z gotovostjo 
trdili, da so ti rezultati popolnoma verodostojni, oz. da bi lahko oblikovali kakršne koli sklepe v 
tej smeri. 
 
Rezultati, pridobljeni na osnovi raziskav, kažejo pozitivne učinke na otroku, družino in šolo. 
Pomembno je le, da učitelji in starši povezano, nepretrgoma (kontinuirano) podpirajo in 
spodbujajo otrokovo učenje in razvoj (Kalin 5/2008). Kot pravita Henderson in Berla (1994, v 
Kalin, prav tam) najustreznejši napovedovalec učenčevih šolskih dosežkov ni finančni ali socialni 
položaj družine, ampak koliko je otrokova družina sposobna:  
- oblikovati družinsko okolje, v katerem spodbuja/podpira učenje;  
- izražati visoka (toda realna) pričakovanja glede otrokovih učnih dosežkov in prihodnje kariere;                   
- se vključevati v otrokovo izobraževanje v šoli in skupnosti.                         
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Na osnovi pregledanih in analiziranih raziskav in študij Hendersen in Berla (1994, v Kalin 2008) 
prideta do rezultatov, ki kažejo na to, da prinaša dobro načrtovano in učinkovito izpeljano 
sodelovanje in vključevanje staršev pozitivne posledice za otroke in starše, učitelje in šolo v 
celoti. Pri tem ne smemo zanemariti tudi samih učinkov, ki se ne kažejo samo na ravni učencev in 
njihovih rezultatov, ampak tudi na ravni staršev in učiteljev. Učinki se kažejo v večjem 
zadovoljstvu s svojim delom, v boljši samopodobi, v boljših družinskih odnosih, medsebojnem 
zaupanju. Kakšni so ti odnosi in kako veliki so, pa je odvisno od stopnje in kakovosti 
medsebojnega sodelovanja. Tako šole kot učitelji pa se v zadnjem času sprašujejo, na kakšen 
način in koliko bi jim uspelo k sodelovanju pritegniti čim več staršev, ki bodo pri šolskih 
dejavnostih aktivni. Pri tem ne smemo pozabiti na pomembnost, ki ugotavlja, kakšne temelje 
medsebojnega sodelovanja so si postavili in v kakšni meri razvijajo kakovostne odnose s starši. 
Sodelovanje med šolo in domom bo uspešno in učinkovito samo takrat, ko bodo na posameznih 
šolah imeli jasno in ciljno skupno naravnano videnje (vizijo) glede samega sodelovanja. Določene  
dejavnosti in oblike sodelovanja so danes v šoli že v veliki meri utečene, kar spet ni dobro. 
Pomembno je, da se tako učitelji kot vodstvo šole zavedajo pomembnosti sodelovanja, ki naj bi 
temeljilo na kakovosti in uspešnosti. Vendar je to mogoče doseči samo, če bo vodstvo skupaj z 
učitelji kakovostno sodelovanje sprejelo kot enega izmed najpomembnejših ciljev. To pa bo 
omogočilo iskanje novih in učinkovitejših oblik medsebojnega povezovanja. 
 
Pri doseganju uspešnega sodelovanja je izrednega pomena vzpostavljanje sodelovanja med 
samimi učitelji, kajti lahko se zgodi, da bodo učitelji, ki so zaprti v svoj krog predmetnega 
področja, dovolili, da vanj vstopijo starši kot partnerji. Razdevšek - Pučko (2004), Peklaj, Puklek 
Levpušček (2006, v Šteh 2008) pravijo, da je medpredmetno povezovanje in sodelovanje v timih 
šibka točka številnih naših učiteljev, to namreč kažejo raziskave o usposobljenosti naših učiteljev 
iz zadnjih nekaj let. 
 
Že sam naslov govori o prednostih sodelovanja, zato si poglejmo, katere prednosti so to. 
 
Prednost za otroka – si bolj prizadeva za dosego čim boljših učnih rezultatov, rednejši je pri 
opravljanju domačih nalog in pri prisotnosti v šoli, poveča se mu zaupanje v samega sebe, kaže 
znake višje zastavljenih ciljev, poveča se njegova samodisciplina in motivacija za šolsko delo. 
Kalin (5/2008) pravi, da se pozitivno stališče otroka do šole pogosto kaže v izboljšanem vedenju v 
šoli in v manjšem deležu disciplinskih težav. 
 
Prednost za starše – bolj ko so starši povezani z otrokom, več ko se družijo in pogovarjajo z njim, 
občutljivejši postajajo za njegove intelektualne, čustvene in socialne potrebe. Starši bolj zaupajo 
svoji vlogi kot starši in svoji sposobnosti odločanja. Z razvojem otroka se pri njih poveča 
zanimanje za spodbujanje pozitivnega, istočasno pa upada težnja po kaznovanju otroka. Poveča se 
razumevanje učiteljevega dela (s strani staršev) in šolskega kurikuluma. Če so starši seznanjeni s 
tem, kaj se otrok uči v šoli, bodo bolj pripravljeni dejavno sodelovati pri delu z otrokom doma, ko 
bodo to pričakovali učitelji. Izboljša se tudi pogled staršev na šolo in oblikuje se večja povezanost 
ter pripadnost šoli (Kalin 5/2008). 
Prednost za učitelje – gre za večje spoštovanje poklicnega dela ravnateljev in učiteljev, kar se 
odraža tudi v izboljšanju odnosov in samem sporazumevanju med starši, učitelji in vodstvom šole. 
Pri učiteljih in ravnateljih se stopnjuje razumevanje kulture posamezne družine, kar velja tudi za 
oblikovanje globljega spoštovanja sposobnosti in časa staršev. Tudi poklicno zadovoljstvo se 
poveča, o čemer poročajo tako ravnatelji kot učitelji. 
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Šole, ki omogočajo aktivno vključevane staršev in njihove skupnosti v delo šole, si s tem gradijo 
boljše ime v skupnosti in imajo večjo podporo skupnosti. Šolski programi, ki staršev ne 
vključujejo, delajo slabše in so manj kakovostni od programov, ki spodbujajo in vključujejo 
starše. 
 
Hargreaves (1992, v Šteh 5/2008) omenja značilne modele medosebnih odnosov in oblik 
združevanja, ki oblikujejo značilno kulturo poučevanja. Le-ta pomembno vpliva na celotno 
delovanje učiteljev in na njihov poklicni razvoj. V okviru posameznih šol se lahko po 
Hargreavesu (1992, v Šteh 5/2008) vzpostavi ena od štirih oblik kulture poučevanja:  
 

1. Individualizirana kultura poučevanj (individualizem) – ta kultura poučevanja je značilna 
za šole, kjer učitelj ne posega in vpliva na delo drugega učitelja, delajo neodvisno drug od 
drugega. 
 

2. Balkanizirana kultura poučevanja (balkanizacija) – o njej govorimo takrat, ko v šoli med 
učitelji dana situacija privede tako daleč, da se učitelji delijo v različne skupine oz. 
podskupine (učitelji otrok s posebnimi potrebami, učitelji razrednega pouka, učitelji po 
predmetih). Te skupine med sabo ne veže noben skupni interes, v mišljenju in pogledih so 
si zelo različni, med sabo si nasprotujejo ali so celo nestrpni drug do drugega. Takšnemu 
pogojevanju v skupinah je krivo dejstvo, da učitelji izražajo pripadnost samo določenim 
skupinam, kar samo utrjuje še večje sovraštvo, brezbrižnost in izrazito tekmovalnost. 

                                                                                     
3. Sodelovalna kultura poučevanja (sodelovanje) – pomembno je, da se učitelji v takšni 

skupini dobro počutijo, medsebojno aktivno sodelujejo, si izmenjujejo mnenja in interese. 
Delajo skupaj, si delijo ideje, delovne in učne pripomočke. Vse to jih med sabo povezuje 
v celoto, ki homogeno in spodbudno deluje in se pri tem počutijo kot člani iste delovne 
skupine. Takšno delovanje skupine je mogoče samo na podlagi vsakodnevnega dela 
učiteljev, ki se med sabo podpirajo, pa kljub vsemu upajo v pravem času in brez strahu 
izraziti svoje nestrinjanje. To kaže na tople medsebojne odnose, vendar se moramo 
zavedati, da je takšno klimo izredno težko vzdrževati. 
 

4. Izzvano (načrtno) sodelovanje – takšno sodelovanje se ne pojavi spontano (ne deluje iz 
svoje volje ali nagiba, brez tuje pobude), temveč je vpeljano kot administrativni ukrep, da 
bi se izboljšala sodelovalna kultura med učitelji. Tu mislimo predvsem na skupno učenje, 
izmenjavo izkušenj in vzajemno podporo v poklicni in osebnostni rasti. Pomembno je, da 
se vse začne dogajati v obdobju sistematičnega razvijanja sodelovanja med učitelji in se s 
tem omogoči boljše zagotavljanje priložnosti za skupno delo in učenje. 

 
Učitelji se še kako zavedamo, da lahko pretirane administrativne zahteve in nadzor pripeljejo celo 
do nasprotnih učinkov in odpora učiteljev, zato je bistvenejšega pomena zagotavljanje priložnosti 
za skupno delo in učenje. 
 
Zgornja klasifikacija nam je lahko dober model za analizo sedanje kulture na posamezni šoli in 
nadaljnjega načrtovanja učinkovitega sodelovanja med strokovnimi delavci. Vedeti moramo, da se 
ravno z določeno in značilno obliko kulture poučevanja ustvarjajo in preoblikujejo vsebine 
samega kulturnega poučevanja. Te vsebine kulturnega poučevanja so norme, prepričanja, vrednote 
in značilni načini delovanja. 
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Hargreaves (1992: 232, v Šteh 5/2008: 32) pravi, da nam ravno zato razumevanje poglavitnih 
oblik kulture poučevanja pomaga bolje razumeti dinamiko izobraževalnih sprememb ali njihovo 
odsotnost, "zakaj učitelji vztrajajo ali ne pri uporabi 'tradicionalnega' stila poučevanja, zakaj 
učitelji podpirajo ali odklanjajo inovacijo itn." 
 
Pri tem se nam postavlja vprašanje glede modela vzpostavljanja odnosov s starši, kjer nas zanima, 
na katero stran se preveša večina učiteljev na posamezni šoli. To pa je odvisno od prevladujoče 
klime na šoli. 
 
Sahlberg (1998) se zaveda, da je spreminjanje teh struktur ena najtežjih nalog. Rešitev vidi v sami 
komunikaciji in sodelovanju, kjer naj bi bilo bistvenega pomena zagotavljanje pritoka in pretoka 
kakovostnih informacij. Le-te naj bi bile dostopne vsem sodelujočim v vzgojno-izobraževalnem 
procesu. Sledeč zgoraj navedenemu. bi bilo potrebno na novo organizirati sestavo (strukturo) šole. 
S tem bi pridobili več možnosti in časa za različne oblike sodelovanja, razvili bi boljši 
informacijski sistem in dosegli večjo odprtost šol. Učitelji pa bi pridobili možnost za razmislek, 
premislek, pomislek (refleksija) glede svojih prepričanj in bi s tem omogočili lažji in boljši 
vpogled v samo delovanje šole kot sistema in svojega mesta v njem. Ravno tako sta pomembna 
delitev izkušenj in zavedanje, da smo sposobni spremeniti lastna ravnanja. Pomembna je tudi 
podpora kolegov in težnja po ustvarjanju skupne vizije, videnja.  
 
Navsezadnje pa je kakovost sodelovanja med učitelji, z učenci in s starši vedno odvisna tudi od 
prepričanj, znanja in spretnosti posameznih učiteljev (Šteh 5/2008: 33). 
 
 
2.2.4.3 UČITELJI IN STARŠI – SODELOVANJE Z RAZLI ČNIMI PRI ČAKOVANJI  
 
Vloga staršev se je skozi desetletja, lahko rečemo tudi skozi stoletja, bistveno spreminjala glede 
stališča v odnosu do šole in učiteljev. Dobro je, da se tega zavedamo in da lažje razumemo 
trenutno situacijo v šolstvu. Veliko raziskovalcev v današnjem času veliko časa posveča 
vprašanju, kaj od sodelovanja med učitelji in starši pričakujejo učitelji in kaj starši ter kaj oni 
pričakujejo drug od drugega. 
 

2.2.4.3.1 Pričakovanja staršev 
 

Nekatere raziskave kažejo, da so ključna pričakovanja staršev izključno povezana in usmerjana v 
'mojega' otroka (Resman 1992; Vincet 1996; Marinšek 2003; v Marinšek 2006). Pričakovanja 
staršev so glede upeha in napredka svojega otroka usmerjena v sprotno učiteljevo obveščanje. 
Mnogo raziskovalcev se je ukvarjalo z raziskovanjem pričakovanj samih staršev. Med njimi je 
tudi Crozier (Crozier 1999, v Marinšek 2006), ki skupaj z drugimi odkriva razloge staršev za 
potrebo po sprotnih informacijah. Menijo, da lahko ob sproti pridobljenih informacijah 
pravočasno pomagajo svojemu otroku premostiti učne in druge težave (Jowett in Baginsky 1991, 
v Marinšek 2006). V raziskavo so vključeni tudi ostali avtorji, med njimi Pugh (v Marinšek 2006), 
ki opisuje projekt, v katerem učitelji "pripovedujejo staršem, kakšni so njihovi pogledi in 
pričakovanja", Bastiani (1989), ki zagovarja in priporoča staršem "pazljivo poslušanje", in 
Novljanova (v Marinšek 2006), ki navaja seznam pričakovanj s strani staršev, nastal v šolski 
praksi. 
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Razpravo o pričakovanjih staršev navezuje in povezuje tudi Resman (1992) z ustrezno motivacijo 
za sodelovanje, medtem ko Marinšek (2006) pričakovanja staršev predstavlja tako, kot jih vidijo 
in razvrstijo učitelji. Pričakovanji, ki sta bistvenega  pomena glede s strani  staršev, sta po mnenju 
učiteljev naslednji: 
  
1. starši bodo sproti obveščeni o otrokovem uspehu in napredku v šoli; 
2. učitelji bodo njihovim otrokom zagotovili varnost in dobro počutje v šoli.                                      
 
Učitelji poskušajo na ustrezen in otroku primeren način poskrbeti za ustrezno vzpostavljanje in 
vzdrževanje discipline in stremijo k omilitvi oz. odpravljanju nasilja. Posebno skrb namenjajo 
nedotakljivosti lastnine njihovega otroka in skrbi s strani učiteljev (za njihovega otroka) za 
prijaznejšo šolo. 
 
Carspechen in Foster (1990, v Marinšek 2006), raziskovalca odnosov med učitelji in starši, 
zagotavljata, da starši svoja pričakovanja glede discipline dovolj jasno opredelijo, da pa učitelji 
pogosto vse skupaj drugače sprejemajo, dojemajo in razumejo. 
 
Glede na opravljene raziskave lahko iz določenih rezultatov sklepamo, da o medsebojnih 
pričakovanjih v veliki večini učitelji in starši nikoli odkrito ne spregovorijo, kar lahko potrdim 
tudi sama iz lastnih praktičnih izkušenj. Zavedam se, da se s to ugotovitvijo ne bodo strinjali vsi, 
ki se ukvarjajo z medsebojnimi odnosi in pričakovanji, vendar je kljub vsemu del resnice v tej 
ugotovitvi. Drugi del resnice naj bi se nahajal v ugotovitvi raziskovalca Croziera (v Marinšek 
2006), ko pravi: "Ko se začne mišmaš s pričakovanji staršev, ki se nanašajo na 'akademske 
zadeve', se medsebojni odnosi porušijo, ne glede na to, kdo so starši." 
 
Težko je potegniti črto, ki bi med sabo ločila polji 'varna' in 'nevarna' vsebina, saj obstaja 
nevarnost, da se to vendarle lahko zgodi. 
 
Resman (1992) ugotavlja, da nekatera pomembna pričakovanja verjetno niso realna, saj so lahko 
previsoka ali celo zmotna (tudi Marinšek 2006). 
 
2.2.4.3.2 Pričakovanja učiteljev 
 
Če pod drobnogled vzamemo raziskave, opravljene na temo pričakovanj učiteljev, ugotovimo, da 
so je to področje slabo raziskano. In zopet smo pri Crozierju (v Marinšek 2006), ki ugotavlja: "Pri 
raziskavi v dveh srednjih šolah smo odkrili, da so pričakovanja učiteljev glede vključevanja 
staršev izražena precej dvoumno in nejasno," in nadaljuje: "Ko smo spraševali učitelje, kdaj in 
kako o svojih pričakovanjih informirajo starše, so bili zelo neodločni." (tudi Marinšek 2006) Ne 
glede na vse skupaj je mnenje učiteljev takšno, da je potrebno starše držati na razdalji, čemur se 
pridružujejo tudi številni drugi avtorji (Vincet 1996, Johnson and Ranson 1988, Vidmar 2002, v 
Marinšek 2006). 
 
Avtor Marinšek (2006) dokazuje, da so osnovna pričakovanja učiteljev povezana s tako 
imenovanimi "dobrimi starši." Takšni starši jim v popolni meri zaupajo, dajejo podporo, 
razumevanje, pomoč in lojalnost. Pri tem se ne vmešavajo v njihovo strokovnost in so objektivno 
sposobni oceniti zmožnosti svojega otroka. Učitelji sami vedo, da so nekatera njihova 
pričakovanja do staršev neresnična (nerealna), vendar sami za to ne storijo ničesar. 
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Že v naslovu "Pričakovanja staršev" smo omenili ugotovitev avtorja Marinška, da so nekatera 
pričakovanja lahko previsoka ali celo zmotna. Podobno ugotavlja o vzajemnih pričakovanjih 
učiteljev in staršev, čeprav navaja, da ni zasledil, da bi kdo raziskoval razloge za izogibanje 
razpravi o omenjenih pričakovanjih. Prišel je tudi do ugotovitve, da učitelji in starši glede 
sodelovanja velikokrat začenjamo na neresničnih (nerealnih) medsebojnih  pričakovanjih. 
 
Marinšek (2006) pravi, da nerealna pričakovanja ne morejo biti uresničena, kar verjetno vodi v 
obojestransko nezadovoljstvo vpletenih, kjer že v sami začetni osnovi odpremo širok prostor 
konfliktom (prav tam). 
 
Med prebiranjem strokovne literature smo ugotovili, da se nekatere države v ZDA, Anglija, 
ponekod pa tudi že pri nas, srečujejo s podpisom pogodb o medsebojnih odnosih med šolo in 
starši. Raziskovalci – avtorji, ki so te zadeve raziskovali in o njih pisali, se strinjajo, da to pomeni 
neposreden pritisk na starše, naj vendarle pristanejo na že obstoječe vrednote šole. 
 
Haywood-Everett (1999), McNamara idr. (2000) v Marinšek (2006) ugotavljajo, da se s podpisom 
pogodbe pravzaprav formalizira (oblikuje) pričakovan, določen tip vključevanja staršev v 
življenje in delo šole. 
 
3  UČITELJ IN NJEGOVA VLOGA V ODNOSU DO STARŠEV 
 
Izrednega pomena za sodelovanje s starši so ustrezna stališča učiteljev in njihova naravnanost, da 
je to seveda lahko uspešno. Hornby (2000, v Šteh 5/2008) izpostavlja dve ključni naravnanosti 
učiteljev, potrebni za razvijanje partnerskega odnosa s starši: 
 
Učitelji morajo biti v medsebojni komunikaciji s starši spoštljivi, pristni in empatični, da 
bodo s starši lahko razvijali partnerski odnos. 
 
Spoštljivi – vedno resno vzamejo in upoštevajo mnenja staršev. Starši so namreč dolgoročno   
odgovorni za otrokov razvoj in poznajo otroka z različnih zornih kotov. Le-ti so učiteljem 
pogostokrat velika neznanka ali pa so celo prikriti. 
 
Pristni – to so učitelji z določeno mero samozaupanja, le tako so lahko odkriti in priznajo svoje 
napake. Ker priznajo svoje osebnostne lastnosti, se jim ni potrebno skrivati za opleskom svoje 
strokovnosti. 
 
Empatični – zelo dobro in pomembno je, da imajo učitelji razvito sposobnost empatije. Na osnovi 
tega lahko uvidijo položaj otroka, in sicer tako, kot ga vidijo starši. To pa bo najverjetneje 
pripeljalo do ustreznega in učinkovitega sodelovanja med šolo in starši. 
 
S strani učitelja so potrebna izdelana stališča, ki se nanašajo na učenca. Kot pravi Štehova 
(5/2008), naj bi učitelj zavzel upajoč, a realističen pogled na mogoči učenčev napredek in 
predvidevanje. Starši ob sebi potrebujejo učitelje, ki so optimistični. Pri tem so realni glede 
razvoja njihovega otroka in se ne izogibajo odprtemu in odkritemu pogovoru, pri čemer naj bi 
uporabljali določeno mero občutljivosti. 
  
Včasih je zelo dobro in pomembno, da se kot učitelji zazremo v tako imenovane 'brezupne 
primere' in se na takšen način soočimo s svojimi pogledi in poskušamo v vsaki takšni situaciji 
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doseči nek določen napredek. Da pa nas sami rezultati takšnih poskusov ne razočarajo, je dobro, 
da vemo, da ne moremo rešiti vseh problemov in da ne moremo vedno doseči zastavljenih ciljev, 
čeprav so se nam zdeli še pred časom uresničljivi. 
 
Šteh (5/2008) pravi, da učitelji sicer lahko zavzamejo do staršev zelo raznolika stališča, od tega, 
da jih vidijo kot problem, kot tekmece, kot preveč ranljive in potrebne pomoči. 
 
Za čim plodnejše sodelovanje je zelo pomembno, če lahko učitelj sprejme starše kot enakovredne 
sogovornike in partnerje v skupnem vzgojno-izobraževalnem delovanju in pri reševanju 
problemov. Lahko pa jih na drugi strani postavi v podrejeno vlogo, kjer jih je potrebno predvsem 
podučiti, v nadrejeni vlogi pa nastopajo starši takrat, ko se je potrebno pred njimi opravičevati in 
utemeljevati svoje ukrepe. 
 
O'Callaghan (1993, v Šteh 5/2008) ugotavlja, da nam lahko pri vzpostavljanju in vzdrževanju 
enakovredne vloge oziroma partnerskega odnosa med učitelji in starši pomaga le zavedanje, da 
smo učitelji in starši lahko strokovnjaki, le da učitelji na področju izobraževanja in starši za svoje 
otroke. S starši bomo lahko uspešno sodelovali le, če jim bomo lahko priznali in upoštevali 
njihove moči in usposobljenosti. 
 
Torej če staršem in učiteljem uspe vzpostaviti medsebojno zaupanje in so lahko odkriti drug do 
drugega, potem lahko oboji vidijo učence, drug drugega ter probleme v pravi luči, kar vsekakor 
vpliva na učinkovitejše delovanje. Hornby (2000, v Šteh 5/2008) naniza naslednje modele 
vzpostavljanja odnosov med učitelji in starši, ki so definirani z raznolikim skupkom domnev, 
strategij in ciljev: 
 
1.  V  zaščitniškem modelu (Swap 1993, v Šteh 5/2008) se je pomembno izogniti konfliktom med 
učitelji in starši. To se da doseči z ločitvijo nalog oz. vlog poučevanja in starševstva. Naloga šole 
in učiteljev je izobraževanje, čeprav marsikdo izmed njih vidi vključevanje staršev kot moteč 
dejavnik. Redno prihajanje v šolo in prinašanje vseh šolskih potrebščin pa je naloga staršev. Swap 
(1993, prav tam) meni, da je to najobičajnejši model odnosa med učitelji in starši. 
 
2. V ekspertnem modelu (Cunningham, Davis 1985, v Šteh 5/2008) se imajo učitelji za izvedence 
v vseh vidikih razvoja in izobraževanja otrok. V takšnem modelu so starši v podrejeni in odvisni 
vlogi v celoti in jim je določena samo naloga, s katero sprejemajo informacije in navodila glede 
svojih otrok. Ker starši izgubljajo svojo vlogo ravno v tem podrejenem položaju, s tem izgubljajo 
svoje zaupanje v lastno usposobljenost. To povzroči zapiranje staršev vase in povzroči nezaupanje 
do učiteljev, ki na takšen način nikakor ne morejo priti do bogatega vira informacij, ki jih imajo 
starši o svojih otrocih. S tem pa se spregledajo pomembne težave ali sposobnosti in zmožnosti 
otrok. Takšno postavljanje učiteljev v izvedenčevo vlogo onemogoča vpogled v otrokovo 
družinsko življenje, ki še kako pomembno vpliva na njegovo učenje. S takšnim odnosom s strani 
učiteljev so starši nezadovoljni. 
 
3. V transmisijskem modelu (Swap 1993, Šteh 5/2008) vidijo učitelji sebe še vedno za glavni in 
edini vir strokovnosti. Vendar so pripravljeni sprejeti dejstvo, da lahko imajo starši zelo 
pomembno vlogo pri spodbujanju napredka svojega otroka. Učitelji na takšen način staršem 
predstavijo določene ukrepe in upajo, da jih bodo lahko tudi izpeljali, pri čemer se lahko nekateri 
starši čutijo preobremenjeni. 
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4. V modelu obogatitve kurikula (Swap 1993, v Šteh 5/2008) lahko prispevek staršev kurikul 
obogati in s tem pomembno vpliva na stopnjevanje izobraževalnih ciljev šole. V tem času je zelo 
pomembno večkulturno izobraževanje, kjer starši iz različnih etničnih, religioznih in kulturnih 
skupin pomagajo pri odkrivanju zgodovine, vrednot, kulture in običajev skupine, iz katere 
izhajajo. To kaže na priložnost, ko se starši in učitelji lahko učijo drug od drugega. 
Tu pa starši vstopajo v svet poučevanja in se mnogi učitelji počutijo ogrožene. 
  
5. V potrošniškem modelu (Cunningham, Davis 1985, v Šteh 5/2008) gre za nadzor staršev nad 
odločanjem. Naloga učiteljev je, da staršem predstavijo vse bistvene informacije in možnosti, ki 
so na voljo, nato jim pomagajo izbrati najustreznejšo. Starši niso potisnjeni v odvisno vlogo, 
vendar nastane problem, saj se učiteljem krati poklicna odgovornost. To je ravno tako 
problematično kot takrat, ko so starši obravnavani kot strokovnjaki v vseh vidikih otrokovega 
razvoja.  
 
6. Partnerski model je najprimernejši in najustreznejši model sodelovanja med starši in učitelji. 
Vključuje delitev strokovnosti in nadzora. Ta model teži k zagotavljanju najustreznejšega  
izobraževanja za otroke, h kateremu prispevajo tudi starši in učitelji. Za uspešno vzpostavitev 
partnerstva potrebujemo vzajemno spoštovanje med učitelji in starši. Oboji morajo znati 
prisluhniti drug drugemu, se poslušati in upoštevati drug drugega. O partnerstvu pa lahko 
govorimo šele takrat, ko bodo tako starši kot učitelji vzpostavili skupno vez glede skupnega 
načrtovanja in delitve odgovornosti, k čemur se navezuje tudi trajnejše zavzemanje in izvajanje 
določenih dejavnosti. 
 
Hornbyu (2000, v Šteh 5/2008) so zelo pomembni štirje elementi takega partnerstva:  
- dvosmerna komunikacija; 
- vzajemna podpora; 
- skupno odločanje; 
- spodbujanje učenja. 
 
Partnerski model je prepoznaven kot najustreznejši takrat, ko gre za razvijanje konstruktivnega 
(ustrezno načrtovanega in oblikovanega) vključevanja staršev. Pomembno je, da so učitelji 
seznanjeni z dejstvi in da upoštevajo potrebe staršev. 
 
Zavedajo se, da lahko starši veliko prispevajo k razvoju in izobraževanju svojih otrok. Vendar to 
še zdaleč ne pomeni, da je ta model tudi najustreznejši model, ki bo v vseh pogledih odigral 
ustrezno vlogo. Priporočeno oz. še bolj primerno pa je, da se znamo v določenih trenutkih in 
situacijah prilagoditi in imeti prožen pristop k značilnostim staršev. 
 
Šteh (5/2008, po Hornbyu 2000) ugotavlja, da imajo starši povsod po svetu bolj ali manj enaka 
pričakovanja do učiteljev in učitelji do staršev. Pomembno je, da si na začetku sodelovanja 
pričakovanja že dovolj zgodaj razjasnimo, saj so tako eni kot drugi presenečeni nad pričakovanji 
drugih. Hornby omenja nekaj značilnosti pričakovanj staršev do učiteljev: 
- da se bodo bolj posvetovali z njimi in prisluhnili njihovemu pogledu;                                   
- da so bolj odprti za poglede, stališča drugih; 
- da so učitelji pripravljeni priznati, če česa ne vedo; 
- da bodo učitelji navezali stik z njimi, če bodo posumili, da ima njihov otrok kakršne koli  
  težave; 
- da učitelji vse otroke obravnavajo s spoštovanjem; 
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- da učitelji upoštevajo individualne razlike med učenci; 
- da učitelji identificirajo učne težave otrok in jim skušajo pomagati; 
- da se pogovarjajo o napredku učencev tako z drugimi učitelji kot s starši; 
- da učitelji redno popravljajo naloge, ki jih dajejo učencem. 
 
Ugotovitev, da so starši zelo heterogena skupina posameznikov, še kako drži. Ravno zaradi 
heterogenosti bomo lahko z določenimi akcijami in načini sodelovanja nagovorili starše in se s 
tem približali potrebam vseh. Vse je odvisno od zahtevnosti staršev; z eno dejavnostjo bi lahko 
zadostili vsem, medtem ko bi z drugo lahko zadovoljili samo peščico. Temu primerno se bo 
razlikoval tudi prispevek staršev. Pomembno je, da si glede sodelovanja ustvarimo določeno 
podobo o starših glede samega sodelovanja: 
- večina staršev se bo, če se bo le mogla, verjetno z veseljem udeležila predstave, v kateri bo  
   nastopil njihov otrok; 
- drugi bodo z zadovoljstvom sprejeli ponujeno možnost komuniciranja po elektronski pošti; 
- nekateri bodo zadovoljni, če bomo poiskali termin za govorilno uro, ki bo ustrezala tudi njim; 
- nekatere bomo pritegnili s pismenimi sporočili domov, vendar ta ne smejo biti samo negativna; 
- eni pa se nikoli ne bodo odzvali, razlogi za to pa so lahko zelo različni. 
 
Več ko bomo ponudili različnih oblik sodelovanja, večje so možnosti, da pritegnemo k 
sodelovanju čim več staršev. Če želimo izvajati uspešno sodelovanje, moramo biti dovolj 
občutljivi za ovire (tako subjektivne kot objektivne). Le tako bomo staršem pomagali odpraviti 
dejavnike, ki preprečujejo dejavnejše sodelovanje. Te negativne dejavnike je potrebno čim prej 
odstraniti. 
 
 
3.1  ZNANJE IN SPRETNOSTI UČITELJEV 
 
Raziskave so pokazale, da bolj ko se učitelji trudijo in prizadevajo za uspešnejše in intenzivnejše 
vključevanje staršev v samo vzgojno-izobraževalno delo in ustvarjalno skupinsko delo, za 
pozitivno vzpostavljanje partnerskega odnosa, mora učitelji poleg tega obvladati čim več znanj in 
spretnosti medosebnega sodelovanja. 
 
Šteh (5/2008, po Hornbyu 2000) povzema pomen razumevanja perspektive staršev, da se morajo 
učitelji zavedati družinske dinamike in znati videti otroka v kontekstu družine. Ravno tako morajo 
vedeti, kaj lahko pomaga staršem in učencem z različnimi težavami (kako ravnati, ko imajo učenci 
specifične težave, ko se ločujejo starši, ko prihajajo iz neke etične skupine, ko so starši še posebno 
"težavni" ...). 
 
Za ustrezno uporabo znanja pa morajo imeti učitelji razvite določene sodelovalne, komunikacijske 
in organizacijske spretnosti. Šteh (5/2008, po prav tam) navaja naslednje: 
 
 
-  obvladovanje temeljnih spretnosti poslušanja in svetovanja; 
-  spretnosti asertivne komunikacije (samozavest in njena krepitev, zavedanje sposobnosti in  
    lastne vrednosti, dostojanstvo, samouresničevanje, ozavestiti lastne pravice, sposobnost zavzeti  
    se zase; največ sinonimov za asertivnost je Štehova povzela po Petrovič - Erlah, Žnidarič –  
    Demšar (15. 6. 2010 – Sklop besed in besednih zvez); 
 -  jasna komunikacija, stik s čustvi in z občutki, krepitev moči ...;                            
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-  organizacijske in komunikacijske spretnosti za vzdrževanje stikov s starši (srečanje, elektronska  
    sporočila, telefonski klici ...); 
-  spretnosti za vključevanje staršev v izobraževalne programe svojih otrok (pri organiziranju  
    učenja, pri uravnavanju učenja, pri spodbujanju motivacije, pri razvijanju samospoštovanja ...); 
-  spretnosti skupnega vodenja, da lahko organizirajo razna skupinska srečanja za starše. 
 
Za učinkovito opravljanje svojega dela morajo imeti učitelji dobro razvite osnovne medsebojne 
oz. komunikacijske spretnosti; torej je potrebno obvladati tudi osnovne svetovalne spretnosti. 
Učitelji potrebujejo te spretnosti ravno zaradi tega se povezujejo z učenci, s kolegi, z vodstvom 
šole in s starši. 
 
Če pri vsem skupaj pomislimo na vzgojno-izobraževalno delo in delo v razredu, je dobro, da znajo 
učitelji podati informacije, postavljati kakovostna vprašanja, znati poslušati, uravnavati razredno 
dinamiko, vzdrževati disciplino in reševati probleme. Vse naštete spretnosti, še posebej 
obvladovanje spretnosti poslušanja, asertivnosti in svetovanja, so izrednega pomena pri delu s 
starši, ki so v vseh pogledih zahtevnejši. To so po navadi starši, ki ne prisluhnejo otroku in jih v 
nobenem primeru ne podpirajo – tudi v prizadevanjih ne, za nič na svetu niso pripravljeni 
sodelovati, se venomer samo pritožujejo in iščejo napake, so sovražno nastrojeni, zlorabljajo 
svojega otroka, imajo osebne družinske in partnerske probleme, preveč ali premalo pričakujejo od 
svojih otrok ali pa izhajajo iz drugačnega socialnega, kulturnega in etičnega okolja. 
 
Učitelji se morajo zavedati, da starši v šolo prihajajo z določenimi stališči, pričakovanji in željami. 
Da bo sodelovanje potekalo čim bolj usklajeno, ustrezno in brez stresa, je najboljša in 
najpomembnejša pripravljenost tako enih kot drugih. Samo delo učiteljev in sodelovanje, 
predsvem mislismo na medsebojno sodelovanje in usklajevane, bo potekalo učinkoviteje z vsemi 
ali vsaj večino staršev, če bodo učitelji usposobljeni za sodelovalne komunikacijske in 
organizacijske spretnosti. 
 
Kottler in Kottler (2001, Šteh 5/2008) sta prepričana, da je za uspešnost njihovega dela z učenci in 
starši bistvena njihova pripravljenost razumeti in pomagati, medtem ko O'Callaghan (1993) in 
Saleebey (1997, v Šteh 5/2008) pravita, da je pomembno zaupati, da lahko učenci ali starši 
poiščejo lastne moči oz. še razvijajo usposobljenost za reševanje lastnih problemov. 
 
Učitelji niso vsemogočni, kot pravi Štehova (5/2008), zato je še toliko bolj prepričana, da je prav, 
da svoj del odgovornosti za učinkovito učenje in medsebojno sodelovanje prevzamejo tudi učenci 
in starši.                                                                                                                                                                                                      
  
3.2 KAKO STARŠI IN UČITELJI ZAZNAVAJO ŠOLO  
 
Želja staršev je, da bi bila šola prijazna in prijetna šola njihovemu otroku. Zavedati se moramo, da 
otrok veliko časa preživi v šoli, zato je to njegov drugi dom. Mnoga vzgojna sredstva, ki se jih 
starši poslužujejo, nimajo posebnega učinka na njihovega otroka. Na podlagi tega pričakujejo od 
institucije, v našem primeru je to šola, ki ima kot posebno delovno področje vključeno tudi 
merjenje različnih skupin uspeha. 
 
V današnjem času je dobro razmisliti, kakšne naj bodo ravni sooblikovanja odnosov in vzgajanja 
otroka na poti njegovega odraščanja, s katerim se srečujemo tako doma kot v šoli. To ni lahka 
naloga niti za starše niti za učitelje. Pomembno je, da obe strani skupaj poiščeta, kje so stičišča in 
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zaradi koga so. Kako to, da otrok od nas pričakuje in hoče, da ga vodimo? To mora v obdobju 
pubertete potekati zelo diskretno, saj to zanj pomeni čas njegovega razkazovanja "odraslosti, 
samostojnosti, drugačnosti ..." 
 
Zabukovec in Bucik (1–2/92) navajata, da je šola socialna institucija, ki omogoča otroku usvajanje 
sistema vrednot, oblikovanje pogleda na svet in razvijanje specialnih spretnosti in znanj. Vsi 
skupaj ugotavljamo, da se premalo zanimamo za njeno socialnost, ker smo pretirano okupirani z 
učinki na otrokov kognitivni razvoj. 
 
Učitelji se dobro zavedajo, da niormalno razvit otrok vstopa v šolo z mešanimi in s svojevrstnimi 
občutki. Zaveda se, da je z vstopom v šolo, star seveda komaj šest let,  dosegel neko vrsto zrelosti 
in da se kljub 'majhnosti', otroški naivnosti (je še otročji), počuti in vede pogumno. Nekateri 
šestletniki izkazujejo izrazito zanimanje po znanju, drugi manj, vendar je vsem skupno, da znajo 
sklepati prijateljstva in pokazati, kaj že znajo in česa vse se lahko še naučijo, da se bodo čutili 
pomembne; pa če je to samo kakšna mala nedolžno otroško navihana in igriva 'potegavščina'. 
Priznati moramo, da potrebujemo tudi za te stvari določeno stopnjo znanja. 
 
Merljak - Bratuš (2, 95/96) omenja tri ravni oblikovanja (vzgajanja) otroka in vzpostavljanja 
tipičnih odnosov, ki se jih mora otrok naučiti, do sebe in okolja. Mednje spadajo dom, šola, 
družba oz. okolje. Omejili bi se na dve ravni, ki se neposredno vežeta na predmet raziskave, in 
sicer na dom in šolo oz. starše in učitelje. Merljak - Bratuša (prav tam) predstavlja naslednjo 
shemo: 
 
STARŠI (dom) ---------1. Otroku nudi varnost, zavetje, ljubezen, sprejetost in spremljanje.  
                                        2. Iz tega raste občutek gotovosti, zaželenosti, rastejo zavest, pripadnost   
                                           in pozitivna samopodoba. 
 
UČITELJ (šola) --------1. Otroku pomaga razvijati razum, odpira mu pogled v znanost; prenaša   
                                           splošno človeške in narodno-kulturne vrednote in ga uvaja v različna   
                                          znanja in veščine.           
                                       2. Raste zavest o svetu in človeku ter njuni soodvisnosti.    
 
 
Dom – otrok mora čutiti, da ima ob sebi starše, da so na njegovi strani, čeprav mu postavijo 
določene zahteve, izrečejo nekatere prepovedi; pravi Merljak - Bratuša (prav tam). Otrok mora 
vedeti in čutiti, da je sprejet, spremljan, zaželjen in ljubljen. Če mu tega nismo sposobni pokazati 
in ponuditi, se lahko zgodi, da se bo začel zapletati v lasten klobčič težav, za katere pa sam, žal, ne 
bo vedel vzroka. Na podlagi tega kmalu začne izgubljati voljo, zanimanje, ker pred sabo 
enostavno ne vidi nekega pozitivnega cilja. 
Pomembno nalogo v družini ima socializacija posameznika, ki poteka v formalnih in neformalnih 
oziroma primarnih in sekundarnih skupinah. Ena izmed pomembnejših funkcij družine je 
prenašanje kulturnih vzorcev, tradicij, norm, znanj. V družini potekajo procesi primarne 
socializacije. Procesi socializacije otrok v družini niso enosmerni, temveč potekajo v vseh smereh. 
Odnosi, ki se ustvarjajo v družini, temeljijo na pristnosti, ljubezni in pripadnosti njenih članov. 
"Družina je najbolj preprosta in naravna človeška skupnost oziroma celica. Otrok v njej živi in 
dela ob stalni pomoči družine in v tesnih čustvenih vezeh, ki vladajo med njimi. Družina je za 
otroka prva šola za življenje; zanj je družina svet v malem.« (Lepičnik Vodopivec 1996, v Zupanc 
Grom 5/6, 1999). 
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Ko otrok spozna, da so se odnosi doma zapletli, mora tudi sam pri sebi (to naj stori ob pomoči 
svetovalca, terapevta) razčistiti lasten odnos do staršev. Če tega ne stori, zelo težko pridobi 
pozitivno samopodobo, zbere voljo do življenja in si postavi pozitivne cilje, za katere se je vredno 
truditi in vztrajati. 
 
Ponekod v družinah se stvari tako zapletejo, da otroci v razgovoru s starši dajejo vtis, kot da so 
razumeli njihovo razlago. Kaj pa se dogaja z njihovo notranjostjo, pa je drugo vprašanje. Tak 
otrok se počuti čustveno zavrženega, ponižanega, ranjenega, zapuščenega in prevaranega, 
podvomi v svoje zaupanje. Ker se sam ne zaveda, kakšna zmeda se nahaja v njegovi notranjosti, 
nastopi trenutek, ko se v svoji notranjosti začne zapletati sam s sabo. Veliko otrok med njimi 
postane ciničnih ali pa se zapletejo kako drugače. 
 
Učitelj, ki je dober opazovalec, bo to kmalu opazil in poskušal otroku pri odpravi njegovih težav 
tudi pomagati, čeprav ni pravi naslov za to in je kvečjemu lahko boljši ali slabši nadomestek. 
Najlažja pot do rešitve je v tem, da skušamo s predhodnim pogovorom z otrokom ugotoviti vzroke 
teh težav. Ko se nam te težave, ki ovirajo delo in normalen razvoj posameznika, izrazijo, na 
pogovor povabimo še starše, da skupaj poiščemo bistvo problema. Po potrebi vključimo tudi 
socialno službo in ustrezne strokovnjake – terapevte. 
 
Poznamo različne vrste staršev: od skrbnih, prijetnih, ljubečih staršev, ki so vedno pripravljeni 
svojemu otroku pomagati in mu prisluhniti, ga spodbujati in motivirati za delo, do tistih, ki so 
pravo nasprotje pravkar naštetih lastnosti posameznih staršev. Tako starši, ki zanemarjajo svojega 
otroka in nimajo dovolj časa zanj ter volje in mu pri tem dopuščajo veliko možnosti za svobodo, 
omogočajo, da otrok površno opravlja svoje delo in vsakodnevne dolžnosti. S tem mu nudijo 
priložnosti za resne učne in disciplinske težave. Merljak - Bratuša (2, 95/96) ugotavlja, da 
poglavitni vzrok neuspešnosti največkrat sploh ne tiči v šoli, v zahtevnosti programa (če je le-ta 
izbran v skladu z otrokovimi zmožnostmi in pričakovanji) ali v zahtevnosti učne snovi in morda v 
učitelju, ampak so vzroki bolj ali manj spretno prikriti doma. Šola in učitelji lahko za prvo silo 
pomagajo otroku pri njegovi neuspešnosti in pri njegovih težavah,vendar je to rešitev na kratek 
rok, dokler ne bo uspel razviti pozitivne samopodobe in si pridobiti samozavest, občutek 
sprejetosti, ljubljenosti in priljubljenosti. 
 
V dobrem partnerskem odnosu med domom in šolo nastajajo številne zamisli, ki naj bi našle 
mesto pod streho vključevanja staršev v delo šole. Tako lahko trdimo, da je učiteljem ena 
najbližjih definicij 'dobrih staršev' tista, ki sta jo ponudila Sharp in Green (1975, v Marinšek 
2006). "Dober starš" naj bi igral predvsem vlogo učiteljevega pomočnika pri otrokovem 
delu/učenju in vedenju. Predvsem naj bi skladno z nasveti in dogovori dopolnjeval in utrjeval 
prizadevanja in delo učitelja. Učitelji si želijo podpore staršev pri svojem delu, ne glede na to, v 
kakšnem okolju in s kakšnimi učenci delajo (Miles in Gold 1981, Lareau 1989, v Marinšek 2006). 
Kot smo že dejali, uživa med številnimi vlogami največjo podporo in naklonjenost pri veliki 
večini učiteljev vloga "dobrega starša". Po njihovem mnenju je najbližja vlogi 
"podpiralca/učenca" (Vincet 1996, v Marinšek 2006) in se kaže v tem, da je starš v pomoč učitelju 
pri usmerjanju otrokovega dela in vedenja. Leta 1996 je Vincet izvedel raziskavo na temo 'dobri 
starši' in rezultati so ga pripeljali do naslednjih spoznanj in ugotovitev: 
 
"Dober starš" je tisti, ki pride v šolo, se z učiteljem neformalno pogovarja, pokaže zanimanje za 
otrokov napredek in se lahko zaneseš na njegovo podporo pri učenju, če je le otrok dovolj 
discipliniran. Avtor Meighan (1986) vidi in opisuje vlogo dobrega starša kot: " Od staršev 
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pričakujemo, da se ne bodo kritično vmešavali v zadeve šole niti po svoje poučevali doma ter da 
bodo poskrbeli za zahtevana oblačila in pripomočke za urejenost in čistočo otroka. Prav tako se 
'dober starš' ravna po šoli in zahtevah njenih učiteljev." (prav tam). Malenšek (2006) omenja očeta 
iz Crozierjeve (1999) raziskave, ki je pretiraval v svojih izjavah, rekoč: "Želijo, da si kimavec." 
(ang. "They want you to be a yes man"). Takšen je njegov opis (skritih) pričakovanj učiteljev. 
Ugotovitev slovenskih učiteljev je, da jih skoraj dve tretjini staršev podpira tudi, če ga le-ti kdaj pa 
kdaj polomijo. Marinšek (2006) ugotavlja, da učitelji soglašajo s spoznanjem, da so blizu "dobrim 
staršem". 
 
Spremenjena vloga učitelja v sodobni šoli nas vodi k iskanju kakovostnejših, sodobnejših in 
primernejših metod medsebojne komunikacije (Zupanc Grom 5, 6/99). Avtorica se zaveda, da so 
poleg dijakov pomembni partnerji tudi starši, s katerimi se poskuša graditi odnos, ki temelji na 
partnerstvu obeh v vzgojo vključenih dejavnikov. 
 
Samo kakovostna izobrazba je produkt enakopravnega sodelovanja vseh, ki se vključujejo v 
izobraževalni proces. Skupaj s starši poskušamo in želimo razvijati takšne oblike sodelovanja, ki 
bodo temeljile na partnerstvu, zaupanju, vzajemnem spoštovanju in upoštevanju. Šoli pripisujemo 
vlogo sekundarnega formalnega socializatorja. Znano nam je, da so odnosi v sekundarnih 
skupinah bolj hladni, velikokrat tudi posredni, z redkejšimi stiki. Za sekundarne skupine je 
značilno, da same predpisujejo in urejujejo medsebojne odnose med posameznimi člani. Sami 
odnosi temeljijo na obravnavanju, postopku (proceduralnosti) določenih postopkov, položajev, 
določitev vlog, predvsem pa v nečustvenih odnosih. 
 
Kot pravi Zupanc Gromova (5, 6/99) so učenje, vzgoja in študij socializacija. To pa je pot, ki 
ljudem omogoča, da si pridobijo neko znanje, izkušnje in spretnosti, da lahko z drugimi sodelujejo 
in opravljajo določeno vlogo v družbi. Zato skrb za socializacijo prevzemajo institucionalizirane 
javne ustanove – šole. Tako lahko sklepamo, da šola kot ustanova opravlja zelo pomembno vlogo 
dejavnika sekundarne socializacije. 
 
Nemitz (1992, v Zupanc Grom 5, 6/99) imenuje uveljavitev vzgojnega procesa, ki poteka delno v 
družinah delno v šolah, "dualni vzgojni sistem", ki ima po njegovem mnenju osnovo v institucijah 
družine in šole. Lasch (1992, v Zupanc Grom 5, 6/99) je prepričan, da si je šola prisvojila mnoge 
funkcije urjenja, ki jih je prej obvladala družina, vključno z razvijanjem ročnih spretnosti, 
veščinami gospodinjenja, napotki za lepo vedenje in podobno. 
 
V procesu socializacije naj bi se tako starši kot učitelji trudili pravilno in ustrezno razvijati razvoj 
otrok, vendar na žalost ni vedno tako. Pogosto delujejo neusklajeno, nasprotno in nepovezano. 
Socializacija v šoli bo učinkovita le, če bo delovala skladno in usklajeno s socializacijo, ki poteka 
v družini. Tega se zagotovo zavedajo šole, ki s starši gradijo partnerske odnose, ti pa krepijo 
delovanje obeh faktorjev v socializacijski interakciji. Partnerstvo med šolo in domom ustvarja 
pogoje za optimalen razvoj mlade osebnosti (Zupanc Grom, 5, 6/99). 
 
Šola kot institucija ni samo socialna institucija s posebnim delovanjem in odnosi, ampak gre tudi 
za okolje, ki posamezniku omogoča optimalen razvoj. Otroci v njej z določeno odgovornostjo in 
nalogami preživijo veliko časa, stopajo v socialne odnose in s tem kot posamezniki pomagajo 
sooblikovati pravila socialnega delovanja. Na takšen način se otroku pripomore k razvoju lastne 
osebnosti, pozitivne samopodobe, samozavedanja, oblikovanja odnosov z drugimi osebami, 
zaznavanja lastne kompetence, pogleda na pravico in moralo ter vizije življenjskih možnosti. 
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Šola glede na vse dosedanje ugotovitve vpliva na otrokovo vedenje in njegov razvoj. Pri tem se 
avtorja Zabukovec in Bucik (1–2/92) sprašujeta, ali lahko ima šola kot socialna institucija različen 
vpliv na otrokovo vedenje in njegov razvoj. In dobila sta zelo različne odgovore na to vprašanje. 
Coleman in Jencks (1966, 1967, v Zabukovec, Bucik 1–2/92) na podlagi različnih raziskav 
zaključujeta, da ima šola relativno majhen vpliv na razvoj otroka, in poudarjata predvsem 
zmožnosti in pričakovanja ter podporni sistem, ki ga posameznik prinese s seboj iz družine. Vsa ta 
spoznanja in ugotovitve so imeli velik vpliv na socialno teorijo in socialno politiko. Pri celotni 
raziskavi in njenih rezultatih se niso mogli izogniti kritiki metodološko zasnovanih raziskav, ker 
le-ta ni upoštevala vseh instrumentarijev za celoten vpogled različnega vpliva na otrokovo vedenje 
in njegov razvoj s stališča šole (upoštevali so samo šolo namesto razreda, raziskava ni 
longitudinalno zastavljena – onemogoča vpogled v razvoj posameznika; niso bile spremljane vse 
spremenljivke, ampak samo tiste, ki vplivajo na razvoj posameznika). 
 
Raziskave, ki so bile opravljene kasneje, torej dosti novejše, so usmerjene predvsem v samo 
analizo uspehov in dosežkov v šoli. Ravno zaradi tega je prišlo do drugačnih rezultatov, ki 
potrjujejo hipotezo, da šola vpliva na razvoj posameznika. Strokovnjaki – raziskovalci so v svoji 
raziskavi primerjali različno učinkovitost šol in razredov pri učencih podobnega socialno-
ekonomskega statusa. Le na ta način so lahko istovetili (identificirali) značilnosti uspešnejše šole. 
Raziskovalci (Klitgard, Hall 1975, Rutter, Maughan, Mortimore, Ouston, Smith 1979, v 
Zabukovec, Bucik 1–2/92) pa so ob koncu raziskave potrdili postavljeno hipotezo, ki poudarja 
kakovost šole kot socialnega sistema. 
 
Šole, ki so jih takrat istovetili kot visoko storilnostne, niso temeljile zgolj na akademskih dosežkih 
in postopkih. Pomembno vlogo so imeli pri tem tudi šolska klima, medsebojno delovanje, 
sodelovanje med učitelji in učenci in narava učiteljevih pričakovanj. 
Raziskave so pripeljale do rezultatov, ki so pokazali, da ni smiselno poudarjati vlogo samo enega 
socialnega sistema (šole ali družine). Za uspešno delo šole je izrednega pomena interaktivno 
(pogovorno) delovanje. Pomembno je, da smo spoznali dejstvo, da se lahko iz izkušenj v nekem 
sistemu podprejo ali spremenijo delovanja v drugem. Šola kot velika socialna institucija mora v 
svojih stališčih sprejeti dejstvo, da s svojim delovanjem vpliva na razvoj posameznika. Le na tak 
način lahko preučujemo vpliv šole na razvoj posameznika v odnosu do socialne organizacije, 
izobraževalne prakse in v odnosu do šolske klime. Če so se raziskovalci skozi vse te raziskave 
vsaj malo približali dejanski resnici, so prišli do ugotovitve nemškega filozofa Guardinia (2010), 
ki pravi: "Biti pameten pomeni, da resnico govorimo tako, da ne uničuje, marveč gradi, in da jo 
izrečemo le takrat, ko je to umestno." 
 
3.3  UČITELJ 
                              
Časi se spreminjajo in z njimi vzporedno se spreminjajo tudi pogledi na učiteljevo vlogo. Tema 
kot taka je sama po sebi lahko popularna ali nepopularna, zanimiva ali nezanimiva. Še vedno pa 
mislimo predvsem na vlogo učitelja kot učitelja. 
 
Učitelj prinaša kot posameznik z neko svojo karizmo, značajem, osebnostnimi značilnostmi in 
odnosom ter lastno držo v razred neka svoja mnenja, zanimanja, prepričanja, čustva, vrednote, 
stališča in ne nazadnje tudi konfliktne (zavedne in nezavedne), ki jih hote ali nehote prenaša na 
svoje učence. Šinkovec (7/2000) pravi, da se z medsebojnim delovanjem z učenci dogaja to, 
čemur pravimo vzgojno delovanje. Učenci se oblikujejo ob učiteljevi osebnosti. 
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Če na kratko preletimo zgodovino in njena različna obdobja, ugotovimo, da je bila učiteljeva 
vloga vedno prilagojena in v skladu z značilnostmi družbenega in političnega sistema. V učiteljevi 
osebnosti se odraža kultura, v kateri človek živi. Če naš pogled skozi zgodovino seže v antični 
čas, lahko vidimo, da le-ta poudarja uvajanje v samo življenje, sprejemanje ali zavračanje 
določnih vrednot in pravil ter prenašanje izkušenj iz roda v rod. 
 
Politična in državna ureditev v Šparti je od učitelja neizprosno zahtevala vzgojo za potrebe vojske, 
prednost je dajala državi in spoštovanju starejših in kolektivni disciplini. Metoda pogovora je bila 
v Atenah po Sokratu ustrezna metoda, ki naj bi učence privedla k modrosti, medtem ko je 
buržoazna pedagogika temeljila na temeljih, kjer naj učitelj razume in upošteva učenčeve 
individualne sposobnosti.  
 
Humanistična pedagogika (Šinkovec 7/2000) poudarja, da je treba otroka ljubiti in ravnati z njim 
obzirno, potrpežljivo, torej človeško. Zanj je pomembno središče v srcu (srčika) vseh krščanskih 
pedagogik, kljub časovnim in kulturnim pogojenostim je to lahko le ljubezen, ki je na nek način 
odskočna deska za "celostni pristop". 
 
Pri tem moramo izpostaviti tudi učiteljeve lastnosti v skladu s pedagoškimi cilji. Šinkovec 
(7/2000) izpostavlja nekatere: 
 
- "Učitelj naj bo čim bolj izobražen, naj ljubi otroke in je vseskozi pošten človek. Ne sme biti  
    razburljiv, pač pa potrpežljiv." 
- "Učitelj mora biti predvsem prijazen, da bo zdravila, ki so sicer že sama po sebi grenka, ublažil s  
    svojo mehko roko. Vse, kar bo spregledal, pohvalil ali spremenil, bo vedno povedal oziroma  
    razložil, zakaj je tako ravnal. Zgledov za posnemanje bo že v sami osnovi več kot dovolj,  
    vendar vsi vemo, da živi glas doseže več. Učinek je toliko večji, če je to glas učitelja, ki ga  
    imajo učenci radi in ga spoštujejo, če so prav vzgojeni.  Odveč je reči, koliko raje posnemamo  
    tiste, ki so nam dragi." (Kvintilijan, v Šinkovec 7/2000).                                            
-  "Učitelj naj bo zgled učencem. Biti mora pošten in delaven, ljubiti mora poklic in otroke, do  
    katerih naj ima očetovski odnos. V otroku na vzbuja 'žejo za znanjem'." (Komensky, v  
    Šinkovec 7/2000). 
-  "Učitelj naj ima tako avtoriteto, da gojenec ne more razen njega ceniti nobene druge avtoritete;  
    naj bo široko in globoko izobražen v filozofiji, znanosti in pedagogiki." (Herbart, v Šinkovec  
    7/2000). 
 -  Don Bosko zahteva, naj bo vzgojitelj gojencem "oče, brat in prijatelj" (Šinkovec 7/2000).                                         
 
Sam opis lika je vezan na lastnosti človeka, njegovo osebnost in njegove vrednote. Na takšen 
način težko določimo lestvico vrednot, kar otežuje pogovor o liku učitelja. Ravno zaradi te težave 
se je pogovor o liku učitelja premaknil k vlogi, za katero je značilno, da jo lahko bolj ali manj 
dobro odigramo. Ravno zaradi tega začnemo vse bolj poudarjati besedo "postopek". Na osnovi 
slednje se učiteljeva vloga zoži na vnaprej določene postopke. 
Šinkovec (7/2000) pravi, da si država zelo prizadeva, da se vloge natančno določijo, 
objektivizirajo in merijo z objektivnimi merili. Žalostno je to, da se pri vsem tem začne izgubljati 
osebnost učitelja, saj je čedalje bolj pomemben postopek in ne rezultat. Vse to nas privede od 
vsebinske k postopkovni etiki. Idealen učitelj je tisti, ki natančno izpelje predhodno od drugih 
določen postopek. To je dobro samo v primerih, ko ne zaidemo v samovoljo posameznikov. Ko pa 
postopek naenkrat postane pomembnejši od strokovne presoje in samega rezultata postopka, se ta 
svet obrne na glavo. 
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Na podlagi tega se pedagoška veda zelo trudi poiskati pot, ki vodi k osebnosti učitelja, k njegovi 
človeški, moralni in strokovni samostojnosti in neodvisnosti (avtonomiji). Govorimo o tako 
imenovanem visoko etičnem človeku. "Izobraževanje učiteljev ima širšo perspektivo, če na 
učitelje gledamo kot na predstavnike visoko kakovostnega etičnega poklica, ne pa kot na 
predstavnike tehničnih spretnosti. V prvem morajo znati učitelji uporabljati kritičen jezik in imeti 
sposobnost sodelovanja, ki jim omogoča racionalno, zavestno in moralno zavzemanje za 
spremembo izobraževanja (Sultana 1995, v Šinkovec 7/2000). 
 
Aronowitz in Giroux (1991, v Šinkovec 7/2000) opisujeta odgovornost učiteljev v postmodernem 
svetu: če naj učitelji prevzamejo dejavno vlogo pri postavljanju resnih vprašanj o tem, kaj in kako 
naj se učijo, ter o širših ciljih, za katere si prizadevajo, to pomeni, da morajo prevzeti bolj kritično 
in družbeno vlogo pri opredeljevanju narave svojega dela in pri oblikovanju razmer, v katerih 
delajo. 
 
Učitelji naj bi se torej videli kot javni izobraženci, ki se trudijo in poskušajo združevati zamisli in 
jih izvajati, razmišljati in prenesti v prakso s projekti, ki temeljijo na prizadevanju za kulturo 
osvoboditve in pravice. 
  
Poklicni odnosi zahtevajo dobro poznavanje in izpopolnjevanje vloge učitelja ter določene 
osebnostne lastnosti. Še več, gre tudi za osebne motivacije, ki so ključnega pomena pri delu z 
ljudmi (Šinkovec 7/2009). V te odnose posega tudi Etični kodeks članov Društva katoliških 
pedagogov Slovenije (v nadaljevanju DKPS). Pravimo, da je učitelj človek odnosov, zato 
poglejmo, kaj vse na to temo poudarja Etični kodeks članov DKPS. Poudarki:  
- učitelj je najprej 'oblikovalec učenca';                      
- učitelj je po svoji naravi dela 'čuteč' človek;                                                             
- učitelj je pozoren na to, kar se dogaja v odnosu z učencem;                                                       
- učitelj je občutljiv za medčloveške odnose – kdor to ni, težko etično deluje in izpopolnjuje  
  zahteve poklica, kajti učiteljski poklic je umetnost svoje zvrsti;                                
- učitelj mora imeti čut ali posluh za človeka.                               
 
Ni odveč, če nekoliko podrobneje pogledamo, k čemu vsemu usmerja učiteljski Etični kodeks 
članov DKPS. Učencem pomaga oblikovati zdrav odnos do sebe in se spoštujejo, se imajo radi, 
gradijo samozavest in pozitivno samopodobo (tč. 9). Mladim pomaga k socializaciji tudi z 
razvijanjem veščin in dobre komunikacije, z dejavnostmi prostega časa in z neformalnimi 
družabnimi srečanji (tč. 10). Sposobnost razumeti drugega, se vanj vživeti, ga spremljati, se mu 
približati in ga pustiti tudi samega, predpostavlja učiteljevo svobodo, očiščeno neurejenih nagnjen. 
Notranja svoboda in odgovornost mu omogočata, da postane mlademu človeku sopotnik pri 
njegovi rasti v samostojnost. Gre za trden in neskaljen odnos, prost vezi in odvisnosti (tč. 51). 
Učencem pomaga, da se učijo živeti v skupnosti in da skupaj z učitelji, drugimi delavci šole in s 
sošolci v ozračju pristnega medsebojnega zaupanja in pogovora oblikujejo vzgojno skupnost. 
Tako bodo sposobni ustvarjati tudi druge skupnosti (tč.10). Naloga učitelja ni le posredovati, 
ampak oblikovati kulturo. Kot pedagoški strokovnjak in ustvarjalen človek se odziva na vprašanja 
časa in kraja. Njegovo odzivanje pomeni soustvarjanje kulturnega okolja (tč. 18). Učitelj vodi 
učence k odkrivanju, spoznavanju in občudovanju sveta, ki je zanimiv, skrivnosten, dober, bogat 
in lep (tč. 8). Uči jih lastnega presojanja krivičnih struktur ter ustvarjanja pravičnih, ki služijo 
skupnemu dobremu in pospešujejo strpno, spoštljivo in solidarno sobivanje. Pomaga jim, da si     
dejavno prizadevajo za mir in pravičnost (tč. 13). Z njimi goji odprt dialog in jim daje možnost 
soodločanja pri vprašanjih razvoja in učenja njihovih otrok. Pri načrtovanju in uresničevanju 
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vzgojnega programa upošteva opažanja in spoznanja staršev. Sodeluje v staršem namenjenem 
izobraževanju in svetovanju o učenju in vzgoji (tč. 16). Kadar je potrebno, pomaga učencu, da se 
sooči z zavrženostjo in zapuščenostjo s strani staršev (nasilnost, razveza, odselitev, smrt) in 
sošolcev (nesprejemanje, zavračanje, trpinčenje) (tč. 9). Učitelj varuje zaupne podatke kot 
poklicno skrivnost (tč. 36).  
 
Če vso situacijo gledamo z otroškimi očmi, opazimo, da otroci vse vidijo in občutijo. Njih zanima 
učitelj kot človek, in to veliko bolj kot učitelj, ki je v vlogi prenašalca znanja. Ker je učitelj po 
naravi "na človeka usmerjen", lahko pozitivno računa, razmišlja, da se človek razvija, da se uči, da 
dela korake naprej, zato nikogar ne odpiše in ne obupa. 
Eden izmed vzrokov je tudi ta, da delo opravlja s srcem. Pomembno je, da to ne počne samo 
zaradi plačila, kljub temu da je njegovo delo vredno plačila, ki ga dobi, in ga opravljeno delo 
vedno presega. Učitelj še kako dobro ve, kaj je zastonjskost, in je "človek za druge". Upošteva 
okolje, v katerem živijo njegovi učenci, spremlja dejavnike širšega okolja in si prizadeva za 
vrednotenje, kako ti dejavniki vplivajo na drže ljudi. Aktivno sodeluje v družbenih dejavnostih 
kraja, s čimer sooblikuje skupni bivanjski prostor (tč. 19). Učitelj mora najprej skrbeti zase, da bo 
lahko svoje delo opravljal korektno in pošteno in da bo v popolnosti lahko živel vse vrste 
odnosov. Ko je v stiku z mladimi, lahko živi takšno življenje, kar mu omogoča pristnost in 
jasnost. Učiteljeva osebnost pove največ in kar sam stori zase, stori tudi za poklic. 
 
V etičnem kodeksu najdemo tudi poudarjen pomen besed psihohigiena, ustrezen ritem življenja, 
pomembnost uravnoteženosti med delom in sprostitvijo, strokovnostjo in angažiranostjo, 
zasebnostjo in javnostjo. Urejeni medčloveški odnosi, zdravo družinsko življenje, prijateljstva in 
osebna duhovnost so pomembne razsežnosti njegovega poklica. Učitelj ve, da so medsebojni 
odnosi ključ vzgojno-izobraževalnega procesa, zato se trudi živeti urejeno, človeško tople in 
zahtevne medosebne odnose na vseh ravneh: v svoji družini, med prijatelji, v razredu in v 
zbornici, v šoli in zunaj nje. Urejeni odnosi so odsev in vir zdravega življenja in zanesljiva pot do 
učencev (tč. 43). "Učitelj se zaveda, da ima družina ključno vlogo pri razvijanju osebnosti otroka. 
Upošteva, da imajo starši prvi pravico in odgovornost za vzgojo svojih otrok, zato z njimi dobro 
sodeluje. Z njimi goji odprt dialog in jim daje možnost soodločanja pri pomembnih vprašanjih v 
zvezi z njihovim otrokom. Pri načrtovanju in uresničevanju vzgojnega programa upošteva 
opažanja in spoznanja staršev. Sodelujejo v staršem namenjenim izobraževanju in svetovanju o 
učenju in vzgoji." (tč. 17). 
  
"Učitelj s starši sodeluje pri odgovornem poslanstvu vzgoje otrok v procesu njihovega razvoja. 
Staršem nudi strokovno pomoč pri vzgoji. Pomaga jim spoznati, razumeti in sprejemati otroka v 
njegovi enkratnosti." (tč. 33). 
 
Težko je danes govoriti o idealnem liku učitelja, torej o njegovi popolnosti, idealnosti, 
nezmotljivosti in podobno. Ravno tako se ne moremo zadovoljiti z nekimi natančno določenimi in 
predpisanimi nalogami ali vlogami. V današnjem sodobnem in tehnološko izpopolnjenem svetu, 
prepletenim s številnimi različnimi informacijami in različnim pristopom tehnologije, je vse bolj 
pomemben človek, človeški stik. Naloga oz. vloga učitelja je v tem, da postane vir človečnosti, saj 
se učenci oblikujejo in izoblikujejo ob učiteljevi osebnosti. 
 
Naj to poglavje zaključimo z mislimi Šinkovca (7/2000), zapisanimi v etičnem kodeksu: "Ker je 
življenje pogosto konfliktno in zmedeno, učitelj potrebuje jasno lestvico ponotranjenih vrednot, ki 
so kažipot in notranji vir osebnih in strokovnih odločitev. Ponotranjene vrednote so pogoj 
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strokovnega in etičnega ravnanja. Učitelj, ki je notranje svoboden in samostojen ter išče resnico in 
dela to, kar je dobro, si prizadeva za mir v pravičnosti, je človek dialoga in zares spoštuje 
različnost drugega, ki presega svojo omejenost in ima smisel za humor ter je odprt sočloveku, bo 
te vrednote sporočal mladim kot polne in smiselne, saj so temelj humane, demokratične in 
pluralne družbe." (tč. 44). 
 
3.3.1 KAKŠEN NAJ BI BIL IDEALEN U ČITELJ DANES 
 
Vloga učitelja se je skozi zgodovino močno spreminjala in tudi danes se njegova vloga in odnos 
do učitelj in njegovega dela bistveno razlikujeta glede na prostor, države in kontinente. Nikakor ne 
moremo trditi, da je vloga slovenskega učitelja enaka vlogi učitelja na zahodu ali v azijskem 
prostoru, saj je niti v evropskem prostoru ne moremo enačiti. Govorimo lahko le o splošnem 
pojmovanju učitelja, opredelitev te besede v slovenskem slovarju knjižnega jezika je, da je to 
nekdo, ki poklicno uči, poučuje, torej gre za nekoga, ki je za delo z otroki, mladimi in tudi 
odraslimi posebej usposobljen (Brus 2005: 12). 
 
In kakšen naj bi bil idealen učitelj danes? To je zanimivo vprašanje, ki si ga v današnjem času 
pogosto zastavljajo učenci, njihovi starši in tudi učitelji. Oglejmo si nekatera izmed teh vprašanj: 
- je morda to človek, ki v sebi nosi znanost sveta;                                                                              
- je morda to človek, ki ima v razredu brezpogojno moč in avtoriteto nad otroki; 
- je morda to človek, ki otrokom predstavlja drugega očeta ali mamo; 
- je morda to človek, ki se ga otroci radi spominjajo, ker jim je bil pravi učitelj za  
  življenje? 
 
Učitelj je v javnosti neprestano prisoten, zato ni čudno, da ga poimenujemo kar javna osebnost. 
Ker v javnosti velikokrat nastopa in z njo komunicira, lahko zaradi nje same vstopa v konfliktne 
situacije. Izobraževanje učiteljev v današnjem času zahteva široko splošno izobrazbo, zelo dobro 
poznavanje specifičnega strokovnega področja in pedagoško-psiholoških znanj. Učitelj mora biti 
pri svojem vzgojno-izobraževalnem delu dosleden, prepričljiv, zanesljiv in objektiven. Pri tem ne 
sme zanemariti dejstva glede opravljanja svojega dela, v katerega mora vnašati veliko mero 
pedagoškega čuta. "Pobožna" želja vsakega učitelja je, da bi bil pri opravljanju svojega dela 
nadvse uspešen. Nekako teži in se na vse načine trudi približati liku idealnega učitelja, čemur 
intenzivno usmerja svojo kariero. 
 
Pšundrova (v Brus 2005: 12) pravi, da so glavne karakteristike idealnega učitelja lastna popolnost. 
K temu pripisuje še potrebni vzgojni zgled, predanost in žrtvovanje. Prepričana je tudi, da podobo 
dobrega učitelja dopolnjujejo še mirnost, obvladanost, sposobnost obvladovanja vsake situacije, 
doslednost, poštenost ter enako naklonjenost do vseh otrok, brez predsodkov. Pri vsem tem igra 
pomembno vlogo posameznik sam. Morda se  sprašujete, zakaj ravno on sam. Vedeti moramo, da 
so od njega samega in njegove osebnosti odvisne njegove učiteljske osebnostne lastnosti, 
sposobnosti, želje in ambicije, zmožnost empatije v druge in pripravljenost prilagajanja 
spremembam in novostim. 
 
Vsi ljudje na svetu radi pripisujemo določene lastnosti posameznikom, ne glede na to, ali so te 
pozitivne ali negativne, ne ozirajoč se na to, da smo lahko izbranega posameznika zelo prizadeli. 
Podobne situacije pripisovanja določenih lastnosti učitelju se poslužujejo tudi učenci, ostali 
učitelji, sodelavci, ravnatelj in starši. Tako lahko učitelju pripisujejo različne lastnosti ali pa istim 
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lastnostim dajejo različno pomembnost. To povzroča v očeh različnih ljudi glede istega učitelja 
tendenco različne priljubljenosti. 
 
V sodobnem času so v vsaki službi pri opravljanju določenega dela prisotni stres, obremenilni 
dejavniki, tekmovalnost, rivalstvo, nespoštovanje, neustrezni medsebojni odnosi. Podobno je delo 
učitelja, ki je izjemno stresno, obremenjujoče in nabito s pozitivnimi in z negativnimi čustvi, ki se 
jim v tem poklicu ni mogoče izogniti. 
 
Uspešnost učencev je močno povezana z uspešnostjo učitelja. Če učenci niso učno uspešni in je 
njihovo vedenje neprimerno, učitelji sami doživljajo to kot lasten neuspeh. Učitelj je samo človek 
kot vsak drugi, vključno s svojimi dobrimi in slabimi dnevi ter s pozitivnimi in z negativnimi 
lastnostmi. On ni nadnaravno bitje brez čustev, je bitje, ki se razjezi in ima slabe dneve. Takšni, 
kot so cilji in želje staršev in učencev, takšni so cilji in želje učitelja samega. Vsi skupaj težijo k 
dobremu razpoloženju v razredu in k uspešnemu usvajanju znanja (pomembno za učence). Pri tem 
se učitelj trudi po svojih najboljših močeh, kjer seveda upošteva načela pravičnosti, doslednosti in, 
kar je najpomembneje, da mu lahko učenci zaupajo. Vendar so učitelji pri svojem delu omejeni z 
učnim načrtom, ki ga morajo izpeljati. Učne metode in oblike dela pa so v pristojnosti učitelja, saj 
jih lahko svobodno izbira, kar je zelo pomembno, učitelj se namreč na takšen način laže približa 
učencem. 
 
3.3.2  UČITELJ V O ČEH UČENCA, JAVNI USLUŽBENEC, ČLOVEK 
 
Biti v današnjem času učitelj je prava mojstrovina, energetski napoj, ki učiteljem omogoča nove 
poglede na svet in vedenje o družbi in mladih nasploh. Dobro nam je znano, da se je učiteljski 
poklic skozi tisočletja zelo spremenil. Spremenil se je zato, ker so se spremenili tudi učenci, torej 
otroci. Opravljanje učiteljskega poklica je težko in naporno delo. Gledano z vidika učitelja, so za 
to krivi predvsem današnji otroci. Eden izmed številnih dejavnikov, ki je tudi najpomembnejši, je 
ta, da so otroci 'nevzgojeni', torej takšni, kot so jih naredili starši in družba. Otroci so le odsev 
vsega skupnega, torej tistega, kar nanje deluje. 
 
V času, ki se hitro tehnološko in informacijsko razvija, je danes težava tudi v tem, da učitelj ni več 
edini vir informacij. Zato ne velja več za 'boga', brezpogojno avtoriteto. 
 
Kako naj učitelj v vsej tej situaciji, v kateri se trenutno nahaja, poišče izhod? Odgovor lahko 
poišče samo v tem, da se z njimi sprijazni in da kljub številnim spremembam in novostim, ki so 
jih prinesli sodobni tokovi življenja, s prilagajanjem in pozitivnim odnosom do samega 
učiteljevanja na vsak način poskuša postati zelo dober, priljubljen, zanimiv in pravičen učitelj. 
 
Učitelj lahko s svojimi osebnostnimi in značajskimi lastnostmi, s podajanjem uporabnega in 
ustreznega znanja, s pedagoško ljubeznijo in še z marsičem prispeva k popotnici za življenje 
marsikateremu otroku. Brez dobro vzgojenih otrok in brez dobrega sodelovanja med starši in 
učitelji, kljub velikim učiteljevim prizadevanjem, pot k dobro vzgojeni, izobraženi in izoblikovani 
osebnosti ne bo mogoča. 
 
Brusova (2005: 12) v svojem članku navaja mnenja učencev, ki pravijo, da se jim zdi pri učiteljih 
zelo pomembno, da imajo smisel za humor, da znajo snov jasno in pregledno posredovati, da 
imajo smisel za humor in da ne pretiravajo v zahtevah do učencev. Privlačijo jih učitelji, ki so 
urejeni, privlačni in imajo prijeten glas. Kljub vsemu, kar naštevajo učenci, pa so izrednega 
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pomena učiteljeva strokovna podkovanost, pripravljenost in prilagajanje spremembam in 
novostim, kar je seveda temelj učiteljskega poklica, iskrenost, komunikativnost in odprtost. Če je 
učitelj do učenca iskren, bo učencem priznal, da česa ne ve oz. da ne zna in obljubi, da se bo 
poskušal pozanimati do naslednje ure. To učiteljevo priznanje je bistvenega pomena v odnosu do 
učenca, ki bo zdaj svojega učitelja gledal s popolnoma drugačnimi očmi (s spoštljivejšimi).  
 
Naloga učitelja je nenehno izobraževanje in dopolnjevanje svojega znanja. Zelo pomembna 
sestavina celote v učiteljevem odnosu do učencev je, da takoj na začetku v razredu postavi meje in 
pravila. Tako bo učencem takoj jasno in razumljivo, kaj učitelj zahteva in kakšna so njegova 
pričakovanja. Vsak učenec, ki krši pravila, dobro ve, kakšna kazen sledi, saj je bil že na začetku 
seznanjen s pravili, ki so bila dogovorjena. Učitelj se mora dosledno držati pravil dogovora in 
mora učenca, ki je kršil dogovorjena pravila, temu primerno kaznovati.               
 
Pogosto prihaja v šoli do stresnih situacij, v katerih se znajdejo tako učenci kot učitelji. 
Pogostokrat se zgodi, da učitelj ni več dorasel oz. ne vidi več izhoda iz nastale situacije. Celo 
prepričan je, da ne more ničesar več narediti, izboljšati, spremeniti, kaj šele pozitivno vplivati na 
razplet dogodkov., Učitelji se pogostokrat sprašujemo, kaj je vzrok temu. Morda tiči vzrok v 
samih starših in otrocih, ki se v šoli vedno bolj zavedajo svojih pravic, vse manj pa svojih 
dolžnosti in obveznosti, ki so še kako povezane s šolo kot vzgojno-izobraževalno institucijo. Če bi 
starši in učenci znali ustrezno, pravilno in pravočasno zavedati svojih dolžnosti in obveznosti do 
šole, bi za otroke to pomenilo kakovostnejše izobraževanje, napredovanje učencev v samem 
izobraževanju, ne le v smislu ocen in šolskega dela, ampak tudi v osebnostnem in razvojnem 
vedenju. 
 
Pšundrova (v Brus, 2005: 12) navaja, da se učitelj v učno-vzgojnem procesu pojavlja v treh 
vlogah: kot uslužbenec, strokovnjak in človek. Vse tri vloge se med sabo nenehno dopolnjujejo in 
usklajujejo. 
 
- Kot javni uslužbenec je učitelj zavezan delodajalcu, kjer mora upoštevati šolske   
  pravne akte in zakonodajo. Vezan je na enotno ureditev zakonodaje, ki v državi ureja sistem  
  javnih uslužbencev, in tudi materialno in karierno je vezan na trenutno zakonodajo. 
- Učitelj je kot strokovnjak zavezan svoji stroki. Svoje posebno področje, s katerim se ukvarja,   
  pozna, spremlja, razvija svoje znanje, ugotovitve in dosežke znanosti posreduje učencem na njim  
  dostopen in razumljiv način. 
- Kot človek nastopi s svojimi dobrimi in slabimi lastnostmi, ki učitelje med seboj razlikujejo. To  
  so način komuniciranja, skrb in zmožnost empatije v učence, razumevanje, toplina in podobno.  
 
Brusova (prav tam) spomni na staro grško modrost, ki pravi, da izobrazba ne prinaša znanja, 
ampak ga samo predpostavlja. Tako je tudi z učiteljevo avtoriteto. Nekaj avtoritete učitelj pridobi 
s svojo diplomo, delček jo zagotovita dnevnik in redovalnica. Največ avtoritete pa si učitelj 
pridobi v procesu izobraževanja, v samem stiku z učenci, s svojim pozitivnim odnosom in svojo 
človečnostjo ter zanimivostjo. Učenci, obremenjeni s strahom pred učiteljem, niso znak njegove 
avtoritete in discipline. 
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3.3.3  RAZVIJANJE POZITIVNEGA SAMOVREDNOTENJA PRI O TROCIH IN  
          MLADOSTNIKIH 
 
Veliko smo že v prejšnjih poglavjih govorili o novih izzivih informacijskega veka, o nenehnem 
kopičenju novih znanj, izrazitega in hitrega razvoja tehnologije ter hitrega vzpona ekonomije, kar 
od nas zahteva drugačno in prilagojeno vedenje. Tu mislimo predvsem na popolnoma drugačne 
sposobnosti otrok, kot smo jih bili vajeni do zdaj. Vse te spremembe zahtevajo od posameznika 
nenehno prilagajanje, izredno sposobnost samonadzora in veliko mero samozavesti. V današnjem 
času vse to marsikomu predstavlja zahtevno breme. Pomembno vlogo pri tem ima občutek lastne 
vrednosti za preživetje, kar daje človeku notranjo moč, ki mu pomaga obvladovati življenjske 
izzive. Le tako lahko izražajo svojo ustvarjalnost in se lažje spopadajo s težavami, ki jim v 
njihovem življenju prekrižajo pot. 
 
Na to temo je bilo opravljenih kar nekaj raziskav. Rezultati teh raziskav pa jasno nakazujejo in 
dokazujejo, da posamezniki, ki se ne cenijo dovolj, veliko prej zaidejo v težave, kot tisti, ki se 
cenijo. Po navadi tisti, ki se negativno vrednotijo, hitreje posežejo po alkoholu, drogah ali pa se 
vključujejo v skupine brez ciljev in svoj čas neustrezno porabijo. 
 
Horvat (2005: 35) spregovori o dokazih, da se otroci, ki jim primanjkuje občutka lastne vrednosti, 
ne učijo dobro. Zanje pravi, da postanejo izredno občutljivi, skrbi jih, kaj mislijo drugi, in s tem 
izgubljajo motivacijo. Posamezniki s takšnimi osebnostnimi lastnostni se s težavo srečujejo in 
spopadajo s težavami, vedno iščejo krivdo pri drugih, medtem ko iščejo izgovore zase. Če se ti 
neuspehi prepogosto pojavljajo, se njihovo prepričanje o negativnem vrednotenju in uspehu samo 
še močno poveča.  
 
Popolnoma drugačni so otroci, ki imajo pozitivno razvito lastno vrednost. Ti se radi učijo, med 
sovrstniki so priljubljeni, za delo so izredno motivirani in se nenehno veselijo novih izzivov. Ko te 
osebe odrastejo, postanejo uspešni ljudje, ki imajo radi svoje življenje in ga znajo ceniti in vneto 
slediti zastavljenim ciljem. 
 
Program za dvig občutka lastne vrednosti, ki ga v šolskem polju imenujemo "Pozitivno 
samovrednotenje v šolskem okolju", je plod 20-letnega razvoja in testiranja dr. Reasonerja, 
svetovno uveljavljenega publicista, strokovnjaka in ustanovitelja in predsednika mednarodnega 
združenja za razvoj zavesti o pomenu občutka lastne vrednosti. 
 
Dr. Reasoner (v Horvat 2005: 36) je razvoju občutka lastne vrednosti posvetil vse svoje življenje. 
Pridobil si je ogromno bogatih izkušenj, s pomočjo katerih je izdelal poseben program. Z njim je 
dosegel izjemne rezultate.  
 
Naštejmo nekatere izmed njih: 
- po dveh letih izvajanja je zelo upadlo število mladostnikov, ki zlorabljajo drogo in alkohol; 
- število izostankov se je zmanjšalo s povprečno 16 na 1 izostanek na semester;  
- učenci so imeli manj socialnih in disciplinskih težav in so bili bolj motivirani za učenje; 
- sodelovanje učencev v šolskih dejavnostih se je povečalo s 25 % na 75 %; 
- povečal se je odstotek nadarjenih otrok; 
- odstotek učencev, ki so končali šolo, se je dvignil s 50 % na 82 %; 
- izražali so več zaupanja vodstvu šole in pokazali več pripravljenosti za sodelovanje; 
- učitelji so pozitivneje ocenjevali odnos s sodelavci in z učenci. 
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Za kakovostno izvajanje določene raziskave moramo imeti dovolj velik vzorec (testirani učenci od 
četrtega do osmega razreda), vedeti moramo, kaj bomo raziskovali in na kakšen način se bomo 
tega lotili. Pri tem ne smemo pozabiti na cilj same raziskave, postaviti moramo ustrezne hipoteze 
in biti pozorni na rezultate ob končani raziskavi. Rezultate moramo objektivno evalvirati, 
interpretirati in jih preveriti. 
 
Oblikujejo se eksperimentalne in kontrolne skupine – razredi. Pri raziskavi se uporabi merski 
instrument, imenovan AMS-vprašalnik. Takšna raziskava oz. projekt traja najmanj dve leti, v 
eksperimentalni skupini – razredu je namreč izvedeno določeno število ur. Mentorji se pri učencih 
osredotočijo na pet občutkov, potrebnih za pozitiven občutek lastne vrednosti: 
 
-  občutek varnosti meri raven tesnobe, strahov in skrbi;                                                                                         
-  občutek identitete omogoča, da oseba pokaže in se zaveda svojih močnih in šibkih področij;                                                       
-  občutek pripadnosti meri občutek pripadnosti socialnim skupinam, kar pomeni količino in  
    kakovost prijateljstev in podpore okolja;  
-  občutek smiselnosti preverja občutek usmerjenosti in lastnih pričakovanj glede uspeha pri  
    učenju, postavljanju ciljev;                            
-  občutek sposobnosti omogoča prepričanje, da ima oseba notranji nadzor za dogajanje v  
    šoli. 
 
Dobljeni rezultati se glede na rezultate ustrezno interpretirajo. Glede na to, da je bilo pri nas že 
opravljenih nekaj raziskav (leta 2003 na OŠ Beltinci) in da so njihove rezultate primerjali z 
rezultati ameriške študije, so prišli do nekaterih ugotovitev. 
 
Horvatova (2005: 37) navaja, da so dobljeni rezultati za posamezne elemente, ki vplivajo na raven 
samovrednotenja, večinoma na nivoju povprečja norm. Obdobje ob koncu osnovnošolskega 
izobraževanja je zelo občutljivo, polno tveganj in nevarnosti. Naši mladostniki urgentno 
potrebujejo razumevanje in podporo, kar potrjujejo tudi dejstva navedenih podatkov. Horvatova 
(prav tam) je izpostavila občutek potrebe po varnosti. Sprašuje se, od kod ti strahovi, občutki 
tesnobe in pomanjkanje nujno potrebne varnosti pri osmošolcih. Avtorica na zastavljeno vprašanje 
skuša poiskati krivce oz. vzroke. Razmišlja o tem, da je morda temu kriva šola ali pa današnji čas 
povzroča mladim ljudem številne strahove. Je morda odgovor temu razmišljanju morda pritrdilen? 
Ne glede na dano situacijo moramo na tem področju storiti še marsikaj, vendar ne samo v šoli. 
Svojo vlogo mora odigrati tudi družina. Če se otrok v njej počuti varno, si to varnost lažje 
zagotavlja tudi v drugih socialnih skupinah. Pojavlja pa se dvom o varnosti družine v današnji 
družbi. 
V raziskavi so prišli do spoznanja, da si naši mladostniki ne upajo pokazati in podati mnenja o 
svojih močnih in šibkih straneh. Občutek identitete imajo zelo nizek. Raziskava je pokazala 
visoko pripadnost socialni skupini – razredu. Slabši rezultati so bili doseženi pri 10- in 11-letnikih, 
pri katerih se pokaže tudi nizek občutek sposobnosti. Ugibanja glede tovrstnih rezultatov so 
različna. Nekateri pravijo, da je vzrok temu prehod z razredne stopnje na predmetno, kjer se 
srečajo z drugimi učitelji. To pomeni, da morajo drug drugega spoznati, se prilagoditi in se 
spoštovati. Učenec pa si mora v novi skupini poiskati svoj položaj oz. socialni status. Tudi za to je 
potreben določen čas, ki je lahko v določenih situacijah prepleten tudi s stresom. 
 
Reasonner (v Horvat 2005: 38) trdi, da postane veliko mladostnikov problematičnih zato, ker 
nimajo občutka lastne vrednosti. Negativna občutja izražajo po napačni poti (alkohol, droge, 
neupoštevanje avtoritete, uporništvo, pretepanje ...). Na te mladostnike nenehno pritiskamo, saj 
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smo prepričani, da jim lahko le na ta način pomagamo. Dostikrat jih kaznujemo, ustrahujemo in s 
tem povzročamo začarani krog, kjer namerno uničujemo njihov občutek vrednosti. 
 
Potrebno je ogromno učiteljevega dela, vživljanja in časa, da si otrok pridobi varnost in da na 
koncu vendarle najde svoje mesto in njemu zadovoljiv status v razredu. Ko si bo enkrat ustvaril 
svoj status in status sprejetosti, se bo začel zanimati za pridobivanje drugih občutkov in 
prepričanj, ki mu bodo dokazali, da je tudi on vreden in sposoben. Takšen se bo lahko kosal z 
izzivi sodobne informacijske družbe. 
 
Vse temelji na zdravem razumu, poslušanju, pogovarjanju, pozitivnem mišljenju in odpiranju drug 
drugemu, pri čemer ne smemo zanemariti tako dejstvo kot spoznanj, da so generator energije 
pozitivna čustva in pozitiven odnos do življenja. 
 
4  STARŠI IN SODELOVANJE S ŠOLO 
 
Kot učiteljici mi je še kako dobro poznano dejstvo, da je razrednik vez med šolo in domom. Kot 
razrednik moraš znati ustrezno in primerno komunicirati s starši, prenašati pripombe glede ostalih 
učiteljev, ki poučujejo v razredu, posreduješ šolska sporočila staršem, obiskuješ učence in zbiraš 
informacije o razmerah v družini učencev. 
 
Šola s svoji delovnim načrtom predvidi obseg in oblike sodelovanja s starši, organizacija pa je v 
glavnem prepuščena razredniku, ki mora dobro motivirati starše za skupno sodelovanje. 
 
Mnogi se sprašujejo, kaj je to motivacija. MOTIVACIJA je proces, ki sproži človekovo aktivnost 
in jo usmerja na določene objekte, poskuša uravnavati obnašanje in ga poenotiti. Temelj je 
povezava v celoto v samem prizadevanju za dosego ciljev, ki si jih je zadal. Od same motivacije je 
močno odvisna posameznikova storilnost. Smrkolj (2008: 42) pravi, da je motivacija ravno tako 
pomembna kot emocije in razum. Motivacija sloni namreč na potrebah, organizem pa potrebe 
doživlja na emocionalni podlagi. Motivacija se lahko pojavlja na različne načine. Torej se pojavlja 
v obliki potreb, gonov, nagnjenj, hotenj, interesov, želja in nagibov. Vse skupaj bi lahko 
poimenovali nagibi ali motivi. In ravno delovanje obeh povzroči v človeku določeno stanje – 
motivacijo, ki predstavlja določeno vsebino motivov. Poleg obnašanja spreminjajo motivi tudi 
spoznanja. 
 
Nove informacije in obvestila spreminjajo spoznanja v okoliščinah, ko so se spremenile tudi 
človekove potrebe (Krajnc 1982, v Smrkolj 2008: 42). Z motivacijo se je ukvarjal tudi Maslow, ki 
loči v svoji hierarhiji pet vrst motivacij.  
 
Deli jih na: 
- fiziološke potrebe; 
- potrebe po varnosti;                                                      
- potrebe po pripadnosti in ljubezni;                                                                             
- potrebe po spoštovanju in samospoštovanju in 
- potrebe po samorealizaciji kot najvišje potrebe. 
 
Motivacija igra pomembno vlogo pri vzpostavljanju pozitivnega odnosa med učitelji, učenci in 
starši. Le na takšen način starši sproščeno sodelujejo s šolo in z učitelji in se mu tudi laže zaupajo. 
Vendar je potrebno, da imajo starši najprej zadovoljene potrebe nižje stopnje, da se lahko sploh 
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pojavijo potrebe višje stopnje. Krajnc (1982, v Smrkolj 2008: 42) navaja v svojem zapisu 
naslednjo ugotovitev, in sicer, če ima kdo še vedno problem z zadovoljevanjem osnovnih 
bioloških potreb, npr. nima stalnega bivališča, bodo to edini vzgibi, ki ga bodo vodili k iskanju 
novega. Zaman bi pričakovali, da bodo ljudje v taki situaciji pozorni na spoštovanje, ugled in 
vpliv ter na druge višje potrebe. Maretič Požarnikova (2000, v Smrkolj 2008: 43) loči: 
- zunanjo ali ekstrinsično;       
- notranjo ali intrinsično motivacijo. 
 
Pri sodelovanju s šolo in razrednikom so lahko starši notranje ali zunanje motivirani. Notranje 
motovirani so tisti starši, kjer je vir podpiranja in podkrepitve v njih samih. Sami namreč želijo 
razviti svoje sposobnosti, obvladati določene spretnosti, doseči nekaj, kar jih zanima, in seveda 
spoznati in razumeti nekaj novega. Postopek je velikokrat pomembnejši od rezultata in je že sam 
po sebi izvor zadovoljstva. Zunanje motivirani so tisti starši, ki hodijo na roditeljske sestanke in 
govorilne ure le zato, da so prisotni. Njim je pomembno predvsem to, da učitelji ne bi mislili, da 
se ne zanimajo za svojega otroka. 
 
Smrkolj (2008: 43) navaja izsledke raziskav in učiteljev, ki kažejo na to, da se v eni dejavnosti 
lahko obe vrsti motivacij med sabo povezujeta in istočasno vplivata druga na drugo. Ko 
preučujemo in spodbujamo motivacijo, je zelo pomembno, da znamo koristno razlikovati tri 
osnovne temelje. Ti so: 
- razlog – vedeti moramo, zakaj se bomo neke dejavnosti sploh lotili;                     
- odločitev za to, da bomo v neko dejavnost vložili določen čas in napor; 
- vztrajanje, da neko dejavnost izpeljemo do konca (Maretič Požarnik 2000, v Smrkolj 2008: 43). 
 
Ker govorimo o pomenu motivacije staršev za sodelovanje s šolo, moramo omeniti dve pomembni 
dejstvi, ki sta že podrobneje opisani v zgoraj omenjenih poglavjih. Dejstvi, ki motivirata starše za 
sodelovanje s šolo, sta: 
- odnos med njimi in šolo (učiteljem);                                                                                                                         
- možnost izbiranja šole za svojega otroka. 
 
Učitelj je s svojo osebnostjo osnovni oblikovalec dobrega odnosa med njim in starši. Je oseba, ki 
lahko s svojimi pozitivnimi osebnostnimi lastnostmi v to razmerje vnese spoštovanje do 
sočloveka, človeško toplino in ustrezno ozračje enakopravnosti. Če učitelj zna in je sposoben vse 
te svoje osebnostne lastnosti pravočasno izraziti in pokazati, so mu starši vedno hvaležni, do njega 
čutijo resnično in globoko spoštovanje, ki mu ga seveda na svoj način tudi vračajo. Za 
vzpostavitev takšnega odnosa so potrebni redni, spoštljivi in pogosti stiki. Starši bodo s šolo radi 
sodelovali, če jih bomo razumeli, jim prisluhnili, jih spodbujali in spoštovali. Vendar to še ni vse. 
K uspešnemu sodelovanju jih lahko pridobimo tudi tako, da v svoje delo s svojo gorečnostjo za 
iskanje in razvoj novih oblik, s ponudbo privlačnih vsebin vključimo tudi starše in upoštevamo 
njihove ideje, pobude, iskanje ustreznih poti, ki vodijo k določenim rešitvam. Če vse to, kar je 
zgoraj zapisano, upoštevano in je izvedljivo, bo medsebojno sodelovanje potekalo v prijetnem 
vzdušju, v katerem bodo lahko starši neobremenjeni in sproščeni. 
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4.1 POMEN IN OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI 
 
Samo sodelovanje med šolo in starši poteka na različnih ravneh, z različnimi oblikami in jasno 
opredeljenimi cilji. Kakovostno sodelovanje bo omogočilo najbolj optimalno učinkovite rezultate 
pri doseganju vzgojnih in izobraževalnih ciljev. Pri tem pa je pomembno, da so jasno opredeljene 
in razmejene pristojnosti med šolo in starši, kjer ne smemo pozabiti tudi določene meje 
dovoljenega, ki na eni strani varujejo avtonomijo šole, na drugi pa avtonomijo družine. Kovšca 
(št. 1/05, prispevek v Biltenu Slovenske mreže zdravih šol) pravi, da je za ohranjanje avtonomije 
šole potrebno vedeti naslednje: 
 
-  zakonodaja točno določa in odmerja vpliv staršev (šolo upravlja svet, v katerem je jasno  
   določen delež vpliva staršev, določene so tudi pristojnosti sveta staršev, a tudi pravice in  
   dolžnosti staršev, povezane z njihovimi pravicami);                                                                                                                             
-  starši niso nadzorni organ šole niti varuhi otrokovih pravic;                                                                                                      
-  šola je javna institucija, ki dela v javnem interesu, ki ga artikulira zakonodajalec in ne starši;                                       
-  šola dela v skladu s pravili in z etiko stroke.  
 
Za ohranjanje avtonomije družine pa Kovšca (prav tam) navaja, da so "učitelji in drugi strokovni 
delavci dolžni staršem povedati, da so jim na voljo za strokovni nasvet in pomoč. Toda starši se 
odločajo, ali in kdaj se bodo na šolske strokovnjake tudi v resnici obrnili in koliko bodo njihove 
nasvete upoštevali. Starši so dolžni v predpisanih okvirih sodelovati, toda hkrati se tudi sami 
odločajo, če bodo in kdaj te okvire prestopili (o tem, kdaj je in če je poseg v družino utemeljen), 
odločajo starši!" Ko učitelj opazi, da imajo starši odklonilen odnos do šole (imajo šolo v slabem 
spominu iz svoji šolskih dni), se mora čim prej temu primerno odzvati, in sicer tako, da bo 
preprečil prenos tega odpora na otroke. To pa lahko naredi s prvimi koraki pri vzpostavljanju 
stikov z njimi. Pri tem je izrednega pomena ponovna vzpostavitev zaupanja staršev v šolo in 
učitelje, ki lahko na takšen način dosežejo dokončno prekinitev negativnega kroga, ki je vir težav 
odpora do šole. Ko učitelj doseže zaupanje, prekine starševski odpor do šole in enosmerne 
komunikacije. To pomeni vzpostavitev pozitivnega komunikacijskega kroga med učiteljem in 
starši, kar pomeni uspešno komunikacijo učitelja z učencem. Pomembno je, da se zavemo, da brez 
medsebojnega zaupanja ni kakovostnega sodelovanja.  
 

   UČENEC 

 
 
 
 
 

 
 

 
Shema št. 1: Model uspešne komunikacije   
 
Učitelji lahko s starši sodelujemo na več načinov. Kakšno obliko bomo izbrali, je odvisno od tega, 
kaj želimo komu in kako posredovati. Na podlagi tega izbiramo različne oblike sodelovanja: 
 
 

  UČITELJ      STARŠI 
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1. število udeležencev (skupinsko ali individualno); 
2. način komunikacije (pisno, osebno ali po telefonu); 
3. oblika sodelovanja (formalno ali neformalno, sestanek, delavnice, družabna srečanja); 
4. vsebina (formativno, informativno, problemsko-svetovalno); 
5. vrsta težav (družinska, razredna, timska). 
 
Najprimernejša in najučinkovitejša se v praksi izkazujejo vabila in sporočila, ki so oblikovana 
posebej za svoj namen: kot povabilo staršev v šolo oziroma sporočilo za starše. Pri pisanju 
obvestil in vabil moramo biti pozorni na naslednje dejavnike: 
 
- pazimo na zunanjo podobo vabila, obvestila (pisarniški list A4, ki naj ne bo razrezan, zmečkan );         
- uporaba ustreznega sloga sporočanja;                                                                               
- datum, ura in kraj srečanja naj bodo jasno in očitno zapisani;                                                                       
- zaključek naj bo spodbuden in prijazen;                                                                       
- lastnoročni podpis ne bo odveč, saj deluje osebno;                                                                                          
- pravočasno pošiljanje obvestil in vabil (teden dni pred srečanjem);               
- vabilo lahko samo prispeva, da bo udeležba na srečanju večja.        

 
 
 
 
 
 
 

STARŠI 
TEŽAVE  
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DO ŠOLE 

 
UČENEC 

 
REŠEVANJE 

TEŽAV 
 

UČITELJ 

ODPOR 
DO ŠOLE 

 
Shema št. 2: Vpliv odpora do šole na komunikacijo 
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REŠEVANJE 
    TEŽAV 
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DO ŠOLE 

                                                                                                                                      
 
Shema št. 3: Prekinitev vpliva  odpora do šole 
 
Če je mogoče, naj se učitelj vnaprej pripravi na razgovor, čeprav je težko, ker je razgovor 
dopolnjujoč proces, ki nastaja med samim pogovorom. Vendar je kljub vsemu dobro pripraviti 
okvirni vzorec, še posebej, če je pobudnik razgovora učitelj sam. Pri tem morajo paziti na to,da je 
razgovor primerno voden in ciljno usmerjen. Ko se učitelj pripravlja na razgovor, mora biti 
pozoren na naslednjih pet kriterijev (po Čadež 2003: 3): 
 
1. Učitelj mora razmisliti, kako bo začel pogovor, pri čemer si mora obvezno postaviti cilj, kaj  
    hoče z razgovorom sploh doseči. 
2. Učitelj, ki je pobudnik razgovora, mora najprej razložiti, o čem se želi pogovarjati. Pri takšnem  
    razgovoru mora učitelj paziti, da ne izreka vrednostnih sodb in ne govori o lastnostih otroka,  
    temveč opiše samo objektivna dejstva. Včasih je zelo težko voditi takšen razgovor. 
3. Predvideti mora vse možne rešitve problema, ki jih želi posredovati, pri čemer si pomaga s  
    strokovnimi sodelavci in strokovno literaturo. 
4. Učitelj naj se pred in med pogovorom skuša vživeti v položaj sogovornika. Pri tem naj aktivno  
    posluša sogovornika, kar mu bo v pomoč pri izbiri primerne rešitve problema. 
5. Pripravi naj si oporne točke za razgovor: kaj želi izvedeti, katere teme želi obdelati, katere svoje  
    zaključke – rešitve preveriti, kako utemeljiti svoje rešitve in trditve ali morebitne zahteve.       
 
4.1.1 RODITELJSKI SESTANEK 
                  
Na roditeljskih sestankih, ki so ena izmed oblik sodelovanja s starši, kjer se po navadi 
obravnavajo skupna vprašanja, gre zgolj za posredovanje informacij, ki naj bi zanimale vse 
udeležence. Zelo pomemben je ravno prvi roditeljski sestanek, na katerem se staršem posredujejo 
potrebne informacije o življenju in delu v oddelku. Predstavi se tudi organizacija dela in učiteljevi 
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načrti. Predvsem se pojasnijo pravila, pričakovanja in zahteve, ki jih bomo imeli do njihovih otrok 
in s tem seveda tudi do staršev. Na prvem roditeljskem sestanku se po navadi dogovorimo, kako 
bomo sodelovali z njimi, uskladimo svoje želje z zahtevami staršev. Zelo pomembno je, da na 
koncu sprejmemo stališča in sklepe (dobro je, da jih tudi zapišemo), ki so sprejemljivi za učitelje 
in starše oziroma za otroke, ki so nam zaupani. 
 
V načrtu razrednika o sodelovanju s starši so ponavadi že vnaprej določeni roditeljski sestanki z 
določeno vsebino. Ti sestanki naj bi bili 3- do 4-krat na šolsko leto. Lahko pa jih je tudi več, če se 
pojavi problem oz. težava, ki jo je zelo dobro in priporočljivo rešiti skupaj s starši, ali pa izredne 
situacije, kot so šola v naravi, izobraževanje staršev, spremembe učnih načrtov, skupne 
zahtevnejše ekskurzije ... 
 
Prvi roditeljski sestanek naj učitelji organizirajo čim prej in pravočasno. Prvi roditeljski sestanek 
je prva in hkrati edina možnost, da staršem pojasnimo, zakaj je sodelovanje z nami potrebno, v 
zadovoljstvo vseh udeležencev učno-vzgojnega procesa. 
 
Kdaj? Prvi roditeljski sestanek organiziramo takrat, ko je za to najugodnejši čas. To je drugi teden 
v začetku šolskega leta, ko že lahko predstavimo organizacijo dela v razredu, zahteve učiteljev in 
staršev in ko je že jasno, kako poteka redni pouk, resno delo pa se še ni začelo. 
 
Kje? Roditeljski sestanek naj poteka v matičnem razredu, ki naj bo ob prihodu staršev okrašen z 
izdelki njihovih otrok. Starši si lažje predstavljajo pogoje dela, ki jih imamo na razpolago.  
 
Kako? Matična učilnica naj bo urejena tako, da bo omogočala čim boljšo komunikacijo, pri sami 
ureditvi pa naj nam pomagajo tudi učenci. Pomembna je tudi razporeditev stolov (ta naj bo 
polkrožna). Za starše pripravimo tudi povzetek informacij na listih. 
 
4.1.2  GOVORILNE URE IN INDIVIDUALNI RAZGOVORI 
 
Govorilne ure so oblika individualnega razgovora s starši o otrokovih dejavnostih in njegovem 
uspehu ter težavah. Na te ure lahko starše povabimo ali pa se starši sami javijo na pogovor. Zelo 
pomembno je, da učitelj povabi starše v šolo, če opazi, da so se pri njihovem otroku določene 
težave začele stopnjevati. Na takšen način lahko oblikujejo individualno strategijo učne pomoči, 
ki bo učinkovita le s sodelovanjem vseh, tako učencev, učiteljev kot staršev. 
 
4.1.3  SKUPNA SREČANJA 
 
To so srečanja, ki jih učitelji organizirajo z namenom, da bi: 
 
- starši spoznali različne oblike dejavnosti, ki jih učitelji izvajajo; 
- spoznali staršev učencev na manj uradni ravni; 
- izmenjali znanje in izkušnje; 
- omogočili preprosto in sproščeno komunikacijo;                                                                                                       
- se v prijetnem vzdušju družili, veselili in sprostili. 
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4.1.4 DELAVNICE 
 
K boljšemu vzdušju, druženju, spoznavanju s starši, z učenci in učitelji naj bi prispevale tudi 
dobro organizirane delavnice, na katerih je poudarek na pridobivanju novih znanj in spretnosti. 
Delavnice lahko vodi učitelj sam, lahko zunanji sodelavec ali pa nekdo od staršev. Tako 
pridobivamo nova znanja in spretnosti, za katera pa ni nujno, da so povezana s poukom. Če ni 
večjih težav pri delu v delavnicah, lahko te nadomestijo drugi roditeljski sestanki. 
 
Primeri:  
- socialna delavka nas nauči socialnih iger, sprostitvenih tehnik tako doma kot v šoli; 
- kmetica nam lahko predstavi stare kmečke običaje: ličkanje, peko kruha, čas kolin ...;                                                          
- lovec nam lahko prikaže, kako skrbimo za živali pozimi, skrb za ptice, ogrožene živali ...;                                                                         
- lončar nas nauči izdelovati glinene posode, žgati glino, jo ročno pobarvati in jo uporabiti za 
različne namene in podobno. 
 
Idej za izvedbo delavnic je toliko, kolikor je ljudi. Zelo priporočljivo je, da sodelujejo vsi 
udeleženci trikotnika (učitelji, učenci in starši). Cilj delavnic je, da se vsi udeleženci nečesa 
naučijo, se družijo, spoznavajo in poveselijo. 
 
4.1.5  IZLETI 
 
Učitelji lahko organizirajo poučne, sprostitvene ali spoznavne izlete. Če je otrok preveč, 
spremljevalcev pa premalo (15 učencev na enega spremljevalca), takrat povabimo s sabo starše ali 
stare starše. Izlete lahko organizirajo tako v času pouka kot v času izven pouka. 
 
4.1.6 PIKNIKI 
 
Učitelji se v današnjem času vse pogosteje poslužujejo načina druženja in sodelovanja, kot so 
pikniki, ki jih bo izvedel samo takrat, ko se bo s starši že zelo dobro poznal (ob koncu šolskega 
leta, po dolgoletnem sodelovanju ...). Piknik je ena izmed najbolj neformalnih oblik sodelovanja, 
ki lahko postane zelo problematična, še posebej v primeru, če se sodelujoči med sabo ne poznajo 
oz. se med sabo ne razumejo. Učitelj je tisti, ki vse organizira in koordinira pripravo na piknik. Pri 
priskrbi in nakupu vsega so učitelju lahko v veliko pomoč starši (nakupu peciva, mesa, kruha, pri 
iskanju ustreznega prostora ...). Sam piknik je lahko zanimiva oblika sodelovanja predvsem zato, 
ker se ga lahko udeležijo vsi člani družine. Med sabo se lahko povezujejo tudi preko različnih 
dejavnosti: zabavnih iger, športa, plesa, slikanja, tekmovanja in aktivno sodelujejo pri izvedbi. 
 
4.1.7 TEKMOVANJA 
 
Tekmovanja so ena izmed zelo zanimivih oblik sodelovanja s starši. To so lahko različna športna 
in druga tekmovanja. Po navadi je šola tista, ki ponudi prostor in celotno organizacijo. Gre za 
druženje, na katerem se starši pomerijo s svojimi otroki v raznih disciplinah (športnih srečanjih), 
kjer pokažejo svoja znanja v različnih dejavnostih. Najbolj zanimiva so tekmovanja, ki se jih 
udeležijo vse tri ekipe: učitelji, učenci in starši. Na takšen način se lahko tako starši kot učitelji 
pokažejo tudi v drugi vlogi in ne samo kot nekakšni 'tečni' vzgojitelji. Otroci spoznajo, da se znajo 
učitelji prav tako zabavati. Na takšen  način odstranijo marsikatero oviro, ki so jo morda postavili 
sami otroški predsodki. 
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4.1.8 DAN ODPRTIH VRAT 
 
Ko se odločimo za izvedbo dneva odprtih vrat, se moramo zelo potruditi, da staršem pokažemo 
dejavnosti, ki potekajo pri pouku. Samo na takšen način lahko starši dobijo vpogled in predstavo o 
tem, kaj delamo in kako delamo. 
 
4.1.9 PROJEKTI 
 
Danes si v šolstvu ne znamo predstavljati ene izmed dejavnosti, ki jo poimenujemo projekt in 
zavzema posebno mesto v šolskem delovnem polju. Projektov je lahko več vrst, ki pa se 
razlikujejo po namenu in vsebini. Pomembno je, da v projekte vključimo tudi starše, ki nam lahko 
pomagajo pri nakupu materialov in pri samem raziskovanju. Lahko se zgodi, da se kdo izmed 
staršev ukvarja s prav tako dejavnostjo, ki je v povezavi z našim projektom. Pri tem je bistvenega 
pomena, da dobimo soglasje in podporo staršev, če seveda želimo, da nam bo projekt uspel. 
Zavedati se moramo, da otroci sami ne morejo natančno in tako dobro izdelati in raziskati stvari, 
če pri tem ostanejo popolnoma sami. 
 
Pri sami interpretaciji rezultatov je pomembno, da starši pri delu pomagajo in podpirajo svoje 
otroke tako vsebinsko kot materialno. Če starše povabimo k sodelovanju in pri tem aktivno 
sodelujejo, smo dosegli svoj cilj in namen – to je medsebojno sodelovanje. 
 
4.1.10 SKUPNE AKCIJE 
 
Starši lahko s svojim sodelovanjem v skupnih akcijah učitelju veliko pomagajo pri samem delu z 
njihovimi otroki. 
 
Primeri: 
 
-  zbiranje odpadnega materiala (Starši lahko pomagajo pri zbiranju odpadnega materiala in pri 
tem spodbujajo svoje otroke. Odpadni material lahko pri pouku koristno uporabijo (ga spoznajo, 
se poučijo o njegovem namenu, ga ustrezno uporabijo ...) ali pa izvedejo zbiralno akcijo in ob 
koncu pridobijo nekaj finančnih sredstev, ki jih lahko pametno uporabijo, npr. za ekskurzije, 
končne izlete ...);  
-  ekološko osveščanje tako otrok kot njihovih staršev, kiskupaj skrbijo za ločeno zbiranje 
odpadkov in so pri tem dosledni; 
- starši lahko pomagajo pri pripravi razredne in šolske predstave tako, da poskrbijo za sceno, 
kostume, osvetlitev, če so med starši tudi glasbeniki in plesni učitelji, lahko ti pomagajo pri 
nastajanju plesne koreografije za predstavo, medtem ko lahko glasbenik napiše skladbo ali 
različne pesmi za predstavo; 
- čiščenje okolice, kjer poleg učiteljev aktivno sodelujejo starši s svojimi otroki, itd. 
 
4.1.11 PREDSTAVITEV POKLICEV 
 
Ob koncu devetletnega šolanja imajo otroci velike težave pri izbiri poklica, zato je še kako 
pomembno, da se jim že prej predstavijo določeni poklici, kar učencem omogoča lažjo izbiro 
poklica. K temu lahko veliko pripomorejo starši, če opravljajo zanimiv poklic in če so ga 
pripravljeni predstaviti učencem. Za učence je še posebej zanimivo, če lahko starši svoj poklic 
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predstavijo s slikovnim materialom ali celo filmskim posnetkom, te pa seveda spremljajo njihovi 
komentarji. 
 
4.1.12 HOSPITACIJE 
 
Včasih se zgodi, da želijo starši prisostvovati pouku, ker želijo vedeti, kako dejavni so njihovi 
otroci v skupini in kako je z njegovim udejstvovanjem in znanjem med poukom. Učitelj mora 
njihovo željo spoštovati in jo upoštevati (razen, če je za to utemeljen razlog) in starše povabiti. 
Učitelji se redko poslužujejo takšnih oblik, kljub temu da so starši v vlogi opazovalcev. Vloga 
staršev kot opazovalcev je lahko za učence zelo moteča, kar jasno nakažejo s tem, da se vedejo 
popolnoma drugače kot takrat, ko so v razredu sami z učiteljem. 
 
4.1.13 PISNA SPOROČILA STARŠEM 
 
Tudi pisno sporočanje je ena izmed oblik sodelovanja med starši in učitelji. Sem spadajo: 
 

1. VABILA – vabijo in obveščajo starše k drugim oblikam sodelovanja; 
2. GRAJA – obveščajo o učenčevih prekrških; 
3. POHVALA – obveščajo o učenčevih uspehih;  
4. OBVESTILA – obveščajo o dejavnostih na šoli in izven nje; 
5. OPRAVIČILA, TELEGRAFSKA SPOROČILA V BELEŽKI – vsebujejo prošnje in 

navodila. 
 
Učitelj se mora zavedati, da pisna sporočila ne smejo nadomestiti osebnega stika med njim in 
starši, ampak lahko služijo le za posredovanje najnujnejših informacij. Če ima otrok težave, se 
morajo starši osebno oglasiti v šoli in skupaj z učiteljem in učencem poiščejo ustrezno rešitev, ki 
bo pripomogla k odpravi težav. Učitelj se v tem primeru poslužuje vabila za dogovarjanje s starši 
za osebni stik. Starši naj bi se v šoli oglasili tudi takrat, ko otrok domov prinese grajo ali pohvalo. 
Ravno to spodbudi otroke, da se bolj potrudijo, saj sami spoznajo, da niti učitelju in njihovemu 
staršu ni vseeno, kaj se z njimi dogaja. Pisna sporočila, zapisana pod 4. in 5. točko, pa imajo zgolj 
informativen pomen. Gre za enosmerno komunikacijo neformalnega pomena. 
 
Velikega pomena je, če se učitelj zaveda, da je informacija ključ do zaupanja. Mnogokrat v 
odnosu do staršev učitelji podcenjujejo pomen informacij. 
 
Poleg vseh naštetih oblik sodelovanja je pomembna tudi publikacija, ki je več ali manj predpisana. 
Še bolje je, če vsemu skupaj dodamo tudi osebno noto šole. Publikacija naj se iz leta v leto 
spreminja, saj drugače izgubi na pomenu informacij. 
 
Staršem je na vsak način potrebno olajšati dostop do informacij. Pomembna je tudi spletna stran 
šole, ki je aktualno izvedena in preko nje lahko šola predstavi in prikaže vse celoletne dejavnosti. 
Ker veliko staršev o delu šole ni ustrezno obveščenih, se lahko zgodi, da imajo preveč kritičen 
odnos ali celo napačno predstavo o delu šole. Na spletni strani je za starše zelo pomemben 
poseben kotiček, ki omogoča hiter dostop do aktualnih informacij. 
 
Informacijske točke so primerne za tiste starše, ki niso uporabniki medmrežja. Gre za načrtno 
opremo šole s tablami, na katerih se vse leto nahajajo informacije npr. o dejavnostih, ki jih 
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organizira šola, o izbirnih vsebinah, športnih dnevih itd. Redno se izmenjavajo okrožnice, 
spremembe urnika, aktualne informacije ipd. 
 
4.1.14 RAZSTAVE DOSEŽKOV 
 
Tako učenci kot njihovi starši potrebujejo povratno informacijo o opravljenem delu in njihovih 
dosežkih. Vse to se lahko pokaže in izvede tako, da razredi ob koncu leta pripravijo razstavo oz. 
prikaz uspehov razreda in posameznikov na različnih področjih in ravneh delovanja. Na ta način 
predstavijo rezultate učencev in dosežke dela pa tudi njihovo ustvarjanje. Sem spadajo vsi športni, 
likovni, literarni dosežki, dosežki iz znanja, različnih humanitarnih dejavnosti. Zelo pomembno je, 
da je predstavljen vsak otrok, saj le tako dosežemo večkraten učinek, staršem pa omogočimo, da 
zaznajo in vedo, kako uspešna je šola, kaj otroci delajo, pri čemer dobijo tudi občutek, da je tudi 
njihov otrok uspešen. Poveča se zanimanje za delo z otroki in šole, kar za učitelja pomeni, da je 
dosegel pomemben premik v miselnosti in odnosu staršev do šole. 
 
4.1.15 DAN DRUŽIN 
 
15. maj je dan, ko praznuje družina. To je priložnost, da se otroci, starši in učitelji doživijo kot 
skupnost – skupnost učencev, staršev in učiteljev. V samo pripravo tega dne se morajo vključiti 
vsi. Tako vsi zaznajo, da je šola skupen prostor otrok, staršev in okolja.  
 
4.1.16 ŠOLA IN OKOLJE 
 
Za šolo je izrednega pomena, da je odprt prostor, saj vemo, da lokalna skupnost le toliko podpira 
šolo, kolikor so starši zadovoljni z doseženim. Starši se nahajajo tudi v vlogi javnomnenjskih 
voditeljev in odločevalcev, saj odločajo o sredstvih, opremljenosti in pogojih dela šole. Če se 
starši počutijo dobro in vedo, da so zaželjeni, da je to dobro za njihove otroke, bo tudi njihova 
podpora večja. 
 
4.2 SODELOVANJE MED UČITELJI IN STARŠI  PRI NAS IN V SVETU 
 
Pri nas obstaja vrsta zakonskih, podzakonskih in drugih podlag, ki šolam nalagajo posebne naloge 
pri organizaciji in sodelovanju s starši: 
 
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju; 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in inzobraževanja (v nadaljevanju ZOFVI);                                                                                                                             
- Zakon o šolski inšpekciji; 
- Zakon o osnovni šoli; 
- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v devetletni šoli;                                                 
- Pravilnik o dokumentaciji v devetletni osnovni šoli;                                                                                                        
- Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v devetletni osnovni šoli; 
- Pravilnik o publikaciji o osnovni šoli;                                                                                                                            
- Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli;                                                                                            
- Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja   
   (povzeto po Kovšča, št. 1/05: 1, prispevek v Biltenu Slovenske mreže zdravih šol). 
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Šolska zakonodaja je pri nas opredeljena na osnovi splošnega teoretičnega okvira in pravne 
podlage izobraževanja, ki ju predstavlja Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (1995). Vsebina te 
knjige postavlja s temelja sodelovanje šole s starši. Če pogledamo natančneje, Bela knjiga o vzgoji 
in izobraževanju ne predstavlja samo splošne podlage šolske zakonodaje, ampak tudi načela. 
Načela, ki jih Bela knjiga poudarja, so: 
 
- sodelovanje učenk in učencev, učiteljic in učiteljev ter staršev, med katerimi morajo potekati  
   poti, ki vključujejo tolerantnost in solidarnost, neomejevanje svobode in spoštovanje  
   individualnosti; 
- opredeljuje pravico staršev, da se lahko vključijo v delo šole, imajo dostop do informacij o  
  delovanju šole in o šolanju njihovih otrok, ne daje pa jim pravice posegati v strokovnost šole.  
  Šola kot taka mora poskrbeti za varovanje pravic do zasebnosti učencev in njihovih  staršev. 
 
Bela knjiga na področju preverjanja znanja in pogojev za napredovanje učencev poudarja, da 
morajo biti starši sproti obveščeni o delu in napredku svojega otroka. Pri tem se staršem ne 
omejuje pravica dejavnega sodelovanja in povezovanja z učitelji tako pri učenju kot pri samem 
ocenjevanju. V nadaljevanju Bela knjiga opozarja na pravice staršev, ki imajo otroka s posebnimi 
potrebami. Starši morajo biti vključeni v samo načrtovanje programa za otroka, v neposredno delo 
z otrokom in v samo evalvacijo programa. Omogočeno jim je sodelovanje tako s šolsko 
svetovalno službo kot z učitelji. Če je država pravno urejena, so osnova izobraževalnega sistema 
človekove pravice, torej temelji na demokratičnosti. S tem je staršem omogočena pravica do izbire 
najboljšega za svojega otroka. 
 
Naša zakonodaja je sodelovanje s starši, njihovo možnost vplivanja na program dela in življenja 
šole tudi zakonsko uredila. Enako velja tudi za pravice in dolžnosti staršev. Vsi členi, ki urejajo 
omenjeno problematiko, so v vseh njenih zakonskih in podzakonskih aktih. V naši šolski 
zakonodaji so zapisani temeljni in splošni predpisi, posamezni zakoni na vseh stopnjah šolanja, 
pravilniki, odredbe in uredbe, ki z vsebinami posameznih členov postavljajo osnovne okvire 
partnerstva med šolo in starši in uokvirjajo možnosti njihovega vplivanja na življenje in delo šole 
(Intihar, Kepec 2002: 76). 
 
Vse države po svetu imajo podobne šolske zakone in predpise, v katerih je zapisano, da so država, 
šola (učitelji) in dom (starši) dolžni organizirati oblike sodelovanja. Ponekod imajo starši, 
predvsem v centraliziranih šolskih sistemih, manj možnosti vplivanja na program in ureditev dela 
v šoli. Samo sodelovanje temelji zgolj na individualni osnovi, kjer gre zgolj za informativno raven 
sodelovanja. Pogovor o šolski uspešnosti njihovega otroka poteka zgolj na uradno informacijski 
osnovi, kjer starši izvedo, kaj njihov otrok zna, česa ne in podobno. 
 
V decentraliziranih sistemih pa imajo starši popolnoma drugačne pravice. Starši imajo pravico do 
podrobnejših informacij glede napredka njihovega otroka in tudi do tega, da so pravočasno 
obveščeni o težavah, ki jih ima njihov otrok. Gre za pravočasno medsebojno sodelovanje med 
starši in učitelji, saj jim je v skupnem interesu, da zelo hitro in čim bolj uspešno rešijo nastalo 
težavo oz. težave. Centralizirani sistemi starše aktivno vključujejo v načrtovanje in izvajanje 
vzgojno-izobraževalnega dela. Sodelujejo lahko tudi na drugih področjih šolskega dela in 
izobraževanja. Vedeti je treba, da centralizirani sistemi dovoljujejo in podpirajo različnost šol, 
kakor tudi različnost vsebin in oblik sodelovanja s starši. Ti sistemi ne težijo k enotnim 
predpisom, ampak to raje prepuščajo lokalnim oblastem in tudi lokalni demokraciji. 
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Intiharjeva (2002: 81) pravi, da je potrebno črno-belo primerjavo med centraliziranimi in 
decentraliziranimi sistemi nekako pojasniti. Avtorica zagotavlja, da je vse, kar je omenila v 
zapisih, resnica. Način in globino sodelovanja med šolo (učitelji) in domom (starši) še vedno 
narekuje šolska politika države. Jasno izrazi tudi svoje mnenje glede učitelja, ki pravi (Intihar, 
prav tam): "Vsi pa vemo, da je učitelj tisti, ki vpliva na takšen ali drugačen način sodelovanja s 
starši. Kljub temu da mora spoštovati šolsko politiko, lahko v centraliziranem sistemu korektno in 
strokovno sodeluje s starši, še zlasti, kar se tiče poglobljene informacije o otrokovem delu in 
načrtni skupni pomoči. Tako najdemo tudi v demokratičnih sistemih učitelje, ki delujejo zgolj kot 
uradniki. Seveda imajo ti učitelji možnosti, da bi s takšno prakso delovali dalj časa. Starši imajo 
pravico zahtevati, da se učitelji na osnovi njihovih kritičnih pripomb poboljšajo, lahko pa 
zahtevajo tudi njihov suspenz (odstop)." 
 
Uveljavljanje pravic in dolžnosti staršev je v svetu nekaj povsem vsakdanjega. V listi evropskega 
združenja staršev (Charter of the Evropean Parents Association 1992: 18, v Intihar 2002: 81) so 
zajete naslednje pravice in dolžnosti: 
 
- pravica staršev spoznati primarno vlogo v vzgoji svojih otrok;                                                                                        
- dolžnosti staršev za odgovorno vzgojo otrok; 
- pravica staršev do popolnega dostopa do vseh informacij v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki   
   zadevajo njihove otroke; 
- dolžnost staršev posredovati vzgojno-izobraževalnim ustanovam vse informacije o svojih  
  otrocih, ki so pomembne za doseganje edukacijskih ciljev;                                                                                                                    
- pravica staršev, da svojim otrokom izbirajo šole, ki so najbližje njihovim prepričanjem in  
  vrednotam;                            
- pravica staršev vplivati na politiko šole, v katero so vpisani njihovi otroci;                                                                                     
- dolžnost staršev, da se pred izbiro šole za svojega otroka dobro posvetujejo; 
- dolžnost staršev, da aktivno delujejo v lokalni skupnosti, kjer je šola;                                                                               
- starši in njihova združenja imajo pravico, da se posvetujejo o politiki izobraževanja na vseh  
   stopnjah;                           
- dolžnost staršev, da podpirajo demokratične predstavniške organizacije na vseh ravneh, ki  
   predstavljajo njihove interese. 
 
Epstein (1992, 1995: 19, v Intihar 2002: 82) je pravice in dolžnosti šole do staršev in staršev do 
šole razdelil v šest kategorij: 
 
1. podpirati morajo komunikacijo med domom in šolo;                                                    
2. člani družine pomagajo učiteljem pri izvajanju raznih socialnih aktivnosti (igre, koncerti, šport); 
3. starši morajo podpirati učenje otrok v šoli;                                                                                                                      
4. vključevanje staršev v domače učenje, naloge, pomoč pri iskanju raznih virov informacij  
   (knjige, učbeniki, video posnetki ...);                                                   
5. participacija staršev pri odločanju in vodenju šolske politike;                                                                                         
6. partnerstvo med starši, šolami, poslovneži in drugimi skupnostmi, ki so udeležene pri    
    edukaciji otrok (športne, turistične, zdravstvene ...). 
 
Uspešno sklepanje medsebojnih partnerskih odnosov z upoštevanjem uveljavljanja pravic in 
dolžnosti med šolo in starši ter med starši in šolo zagotavlja kakovost dela in življenja. Dolšek 
(1999, v Intihar 2002: 82) ugotavlja, da v državah Evropske unije in v nekaterih državah EFTE 
pravice staršev do participacije pri izobraževanju otrok dolgo sistemsko niso bile urejene (tudi pri 
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nas ne). V zadnjem časovnem obdobju pa sta pomen in vloga staršev zelo poudarjeni. Starši imajo 
pravico, da sami izberejo šolo, ki jo bo obiskoval njihov otrok. Možnost izbire je med javnimi in 
zasebnimi šolami. Slednje se morajo ponekod tudi plačevati. Čeprav lahko starši prosto izberejo 
šolo, ki jo bo obiskoval njihov otrok, pa vendarle kljub vsemu obstajajo neke vrste predpisi, 
uredbe, pravilniki, ki omogočajo omejitev vpisa v nekatere določene šole. Na vpis na določeno 
šolo vplivajo različni dejavniki, tako imenovani selekcijski mehanizmi (kraj bivanja, učni uspeh, 
število prostih mest v posameznih oddelkih na šoli). 
 
Vse države Evropske skupnosti spodbujajo združevanje staršev v organizacije in aktivno 
sodelovanje v šoli. Pomembno je, da za vse države velja, da imajo starši pravico do soodločanja o 
splošnih zadevah poučevanja (urniki, učni načrt, oblike in metode dela). Ta združenja staršev, ki 
skušajo vplivati na procese dela v šoli, so se pojavljala že med leti 1960 in 1970. Nekatere države 
so bile deležne že sprejetja različnih zakonov in so to področje urejale že prej (Nemčija, Francija, 
Norveška, Finska, Luksemburg, Avstrija). V 80. letih pa je večina držav začela to področje 
uravnavati z novo zakonodajo. Pomembne spremembe so se začele dogajati v času 90. let, ko so 
nove zakonske podlage za samo participacijo staršev v izobraževanju zagotovile šolske in druge 
reforme. 
 
Ko se odloča o pomembnih vprašanjih šolstva, so v te zadeve vključeni tudi starši kot predstavniki 
v zastopniških organih in marsikje je število staršev v teh organih različno zastopano. Žalostna je 
tudi ugotovitev, da v teh organih starši sploh niso zastopani, kar še posebej velja za regionalno in 
državno raven, medtem ko je na ravni šole to manj pogost pojav. Dolšek (1999, v Intihar 2002: 
83) pravi, da so v Belgiji (francoska skupnost), na Irskem, v Avstriji, na Švedskem in Norveškem 
na državnih ravneh ustanovili organe, ki jih izključno sestavljajo starši. Pomemben cilj teh 
organov je posvetovanje z ministrstvom za šolstvo. Pogovor poteka v smeri aktualnih problemov 
šolstva in iskanja odgovorov na jasno zastavljena vprašanja. Če že govorimo o zastopniških 
organih, katere predstavniki so tudi starši, moramo vedeti, da so ti organi organizirani izključno iz 
vrst staršev na regionalni, lokalni in šolski ravni tako v Nemčiji kot na Švedskem, na Islandiji, v 
Liechtensteinu in na Norveškem. Ti organi so v celoti zastopani samo v Nemčiji, na Švedskem in 
na Norveškem. Na lokalni ravni je enakovredna zastopanost staršev in drugih članov v Avstriji, na 
šolski pa v Belgiji (flamska skupnost), Španiji, Italiji, na Nizozemskem in v Avstriji. Na lokalni 
ravni pa ima večinsko zastopstvo staršev na Danskem in Škotskem. Danci imajo glede na 
zastopanost staršev v zastopniških organih večja pooblastila, večjo moč odločanja, medtem ko ima 
na Škotskem bolj posvetovalno vlogo. 
                 
V večini držav, ki so članice Evropske skupnosti, je zagotovljeno izobraževanje staršev. Tu 
mislimo predvsem na usposabljanje za samo sodelovanje v šolskih organih in pri pouku. Samo 
izobraževanje poteka v smeri tečajev in seminarjev. Cilj takšnega izobraževanja je predvsem 
povečati zanimanje staršev in njihovih zastopnikov za čim boljše in ugodnejše medsebojno 
sodelovanje pri izobraževanju njihovih otrok. Vdeti moramo tudi, da v nekaterih državah ne 
poznajo takšnega izobraževanja ali pa je zapisano samo na listu papirja. Tečaje in seminarje po 
navadi plačujejo razna telesa, tako javna kot zasebna, ali pa združenja staršev sama. Plačuje jih 
lahko tudi država. Veliko seminarjev za starše in njihove zastopnike je pripravila Evropska zveza 
starševskih organizacij (European Parent Association – EPA), ki je pri načrtovanju, razvijanju in 
izvajanju programov za usposabljanje staršev zelo uspešna. 
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4.3  VPRAŠANJE MOTIVIRANOSTI ZA SODELOVANJE 
     
Prepričljive odgovore bomo dobili pri učiteljih in starših, saj učitelji sami vključujejo starše v 
različne dejavnosti šole. Na ta način učitelji pridobivajo na izkustvenem učenju. Tako se pri 
učiteljih spoznava smisel pedagoškega dela. 
 
Učitelji napišejo prijazna pisma za prvo srečanje in v njih se tudi predstavijo staršem. Na prvo 
mesto seveda postavijo kakovosten odnos do šole s svojo predstavitvijo programa dela. Starši na 
takšna pisma po navadi odgovorijo in se tudi sami predstavijo, predstavijo svoje otroke, saj lahko 
le na takšen način učitelji dobijo vpogled in prve predstave o bodočih učencih, njihovih družinah, 
socialnem stanju, zanimanjih. Takšne vrste vabil veliko pripomorejo k temu, da se starši brez 
kakršnih koli ovir vključujejo v delo šole. Njihovo zanimanje narašča tako za učiteljevo 
pedagoško delo, za vzgojno-izobraževalno delo v razredu, kakor tudi za šolo kot celoto. Starši se 
združujejo v skupine po interesih (skrb za vrt, sodelovanje pri rednem pouku, obiskovanje 
starejših oseb ...), vendar lahko interesna področja med sabo tudi menjujejo. Delo v takšnih 
skupinah pripomore k temu, da se starši med sabo bolje spoznajo, zbližajo, dobro spoznajo delo 
šole, istočasno pa spoznajo in ugotovijo, da so nepogrešljivi, koristni in pomembni sodelavci šole. 
 
Organizaciji NCPTA in PTA v tem poglavju nisem predstavila z namenom, da bi jih posnemali, 
temveč zato, da bi jih primerjali z razmerami pri nas. Starši so vključeni v vsak del življenja na 
šoli. Tako starši kot učitelji se med sabo spoštujejo, podpirajo in cenijo, kar omogoča skupno 
reševanje težav. Sam način in tempo življenja se v Ameriki precej razlikujeta od našega. 
Vključevanje staršev v delo šole je pri nas oteženo ravno zaradi tega, ker so starši večinoma 
zaposleni. V dejavnosti na šoli se vključujejo le občasno, in še to takrat, ko so povabljeni.  
 
Za naše šolske razmere je ponekod še vedno značilno, da: 
-  radi zapiramo šolska in domača vrata;                                                                              
-  se pojavljajo strahovi tako na eni kot drugi strani; 
-  oddaljenost med šolo in domom samo navidezno prikriva in poglablja stiske in težave staršev,  
   učencev in učiteljev; to se pogosto dogaja tam, kjer ravnatelji razmišljajo zgolj s stališča šole, in  
   sicer: "Ali mislite, da se bodo zdaj učitelji ukvarjali še s starši? Kam pa pridemo? Kaj nimajo  
   dovolj dela z otroki?" (Intihar 2002: 88). 
 
Glede sodelovanja med šolo in starši pri nas in v Ameriki ne smemo vsega metati v isti koš, kajti 
tudi pri nas nekatere šole zgledno sodelujejo s starši, kljub temu da ta sodelovanja niso tako 
pogosta in množična. Tudi pri nas se starši vključujejo v različne dejavnosti in tudi Američani bi 
lahko našli kakšno dobro izkušnjo pri nas. Naše zgledovanje po Američanih pa bi rodilo večje 
sadove, če bi se na naših šolah potrudili in se posvetili družini. Na takšen način bi se družine med 
sabo spoznavale, se spoštovale, razumele in si pomagale tako pri manjših kot večjih težavah. 
 
Vendar tudi v ameriških šolah ni vse tako, kot bi moralo biti. Sami se namreč spopadajo s 
problemom nasilja, ki pa je žal značilno tudi za naše šolske razmere. Goleman (1999, v Intihar 
2002, prav tam) poroča o številnih preventivnih in kurativnih programih, ki jih v Ameriki izvajajo 
znotraj in zunaj pouka. Osnova oziroma temelj teh programov je predvsem učenje čustvene 
inteligence, kamor se vključujejo tako starši, učenci kot učitelji. Programi so dobro zastavljeni, 
kar kaže tudi sama evalvacija rezultatov. Z zmanjšanjem nasilja se zboljšujejo tudi medsebojni 
odnosi in celotno vzdušje na šoli. 
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5  KOMUNIKACIJA NA ŠOLSKEM POLJU 
 
V komunikaciji se vsi problemi in konflikti pojavljajo in vsi razrešujejo. Tako lahko pri govorimo 
o dobri in slabi komunikaciji, saj menimo, da bi se le na ta način lahko udeleženci ustanov od 
družine do šole laže posluževali pravil dobre, uspešne, dialoške oz. interakcijske komunikacije. 
Novak (internet, 2005) pravi, da slaba komunikacija izhaja iz zaprte, izključujoče avtokratske 
(politične ali pedagoške) kulture, jezika nesprejemanja s spodbujanjem konfliktov, 
enodimenzionalnega mišljenja, toge osebnosti, ki hoče razumsko imeti prav; druga, odprta pa ima 
temelje, ki so v popolnem nasprotju z zaprto komunikacijo. To pomeni, da dobra poteka iz odprte, 
vključevalne, demokratične (politične in pedagoške) kulture, jezika sprejemanja, 
večdimenzionalnega mišljenja, prilagodljive osebnosti z več razsežnostmi. Avtor se je omejil od 
čutne do duhovne ravni in s tem ustvaril prilagajanje med sodelujočimi v timu z reševanjem 
konfliktov. 
 
Umetnosti dobrega komuniciranja se učimo vse življenje. Da bi se iz lastnih izkušenj česa naučili, 
je treba poznati ravni, pravila, strategije in cilje dobre komunikacije in pasti slabe. Dobro in slabo 
komunikacijo razlikujemo tudi po intrapersonalnih, interpersonalnih in objektivnih dejavnikih. 
Sama kakovost komunikacije je odvisna od  uporabe in presoje jezika sprejemanja ali 
nesprejemanja. 
 
Učiteljevi načini komuniciranja z učenci v šoli vplivajo na njegovo uporabo poučevalnih slogov. 
Zavedati se moramo, da le dobra komunikacija zadovolji vzgojne potrebe in vzpostavlja 
demokratični slog vzgoje nasproti avtokratskemu in anarhičnemu. 
 
"Mislim, da je komunikacija eden največjih problemov, tako na osebni ravni kot pri stikih med 
državami. Države se ne morejo pogovarjati, ne morejo razumeti druga druge. Imamo ena sama 
usta, jaz pa mislim, da imamo dvoje ušes, vendar ne uporabljamo nobenega. Največji problem pri 
komunikaciji je poslušanje." (Russell, v Tomić 7–8, 1992). 
 
Ta misel nas pripelje do ugotovitve, kako je vse, kar je zapisano v misli, pomembno za šolsko 
polje oz. za vzgojo in izobraževanje. Še vedno je v našem šolskem polju pri komunikaciji kot 
osnovnem sredstvu pedagoškega učinkovanja in delovanja nekakšna praznina. V današnjem času 
je zelo težko zbrati skupino strokovnjakov, ki bi se bila pripravljena spopasti z vsemi težavami in 
tegobami in bi skladno raziskovala pomen komunikacije oz. komuniciranja. Tako bi med sabo 
bogatili znanstvene discipline in svojo stroko. 
 
Tomićeva (7–8, 1992) vidi na področju vzgoje in izobraževanja največji problem ravno v 
nepoznavanju pomena in vloge medosebne (interpersonalne) komunikacije, ki se ukvarja s samim 
pogovorom, ki naj bi bil temelj osnovne človeške spretnosti. Avtorica je še toliko bolj 
presenečena, da ta disciplina ni vključena v redni program dodiplomskega študija bodočih 
učiteljev, kljub temu da se določena poglavja pojavljajo pri predmetu didaktika, razvojna in 
pedagoška psihologija ter pedagogika. 
 
Izvedena je bila tudi anketa o tem, zakaj učitelji nimajo osnovnih vednosti o tako pomembni 
znanstveni disciplini, kot je medosebna komunikacija. Avtorica Tomićeva je prišla do nekaterih 
ugotovitev in spoznanj in pravi, da je vzrokov za takšno stanje verjetno več. Eden izmed njih naj 
bi bil tudi v tem, da našo sposobnost komuniciranja obravnavamo kot nekaj samoumevnega, torej 
nekaj, kar nam je dano. 
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5.1  VLOGA KOMUNIKACIJE PRI REŠEVANJU SPOROV 
                           
Iz socialistične zaprte, nesporne družbe smo postali odprta, sporna (konfliktna) družba. Ravno 
zaradi tega potrebujemo veščine, znanje in metode za reševanje sporov. Spor bo ostal nerešen 
toliko časa, dokler sami ne bomo sprejemljivi za izobraževanje, učenje. Slednje pa vodi k višji 
socialni zrelosti, ki ima pomen v sprejemanju novih nalog. Spori v demokraciji nenehno nastajajo 
zaradi nasprotij narave človeka in demokracije kot njegovega produkta. Poznamo latentne spore, 
ki bodo šele izbruhnili, in manifestne spore, ki so že. Spor je legitimen v demokraciji, in sicer na 
podlagi, kar se sme in česa se ne sme ali ne more. Razreševanje spora se konča ravno v skupnem 
dogovoru ali strinjanju v nestrinjanju, kar pomeni, da imata sogovornika sicer svoje mnenje, 
vendar dobro vesta, kaj je osnovna definicija problema. 
 
Umetnosti komuniciranja se učimo prav zato, ker večina ne ve, kako s komunikacijo vpliva nase 
in na druge, in je velikokrat razočarana (Novak 2005: 7). Da ne bi pričakovali preveč, je treba 
preveriti, ali smo izpolnili komunikacijske naloge, ki jih delimo na (Novak 2005, prav tam): 
 
1. SPOZNAVNO-PREDSTAVITVENE (definiranje, poimenovanje, predlaganje, posredovanje,  
poizvedbe); 
 
2. PREDSTAVITVENO-IZRAZNE (izražanje lastnih pobud, mnenj, kaj je kdo dolžan ali ima 
pravico storiti, (ne)strinjanje, vabljenje in sprejemanje povabila, obljubljanje, ugotavljanje 
možnosti obstoja česa, izražanje pripravljenosti za dejanje);                                  
 
3. IZRAZNO-ČUSTVENE (pozitivna in negativna čustva, moralna stališča, pričakovanja, 
opravičila); 
                                                                                                                            
4. VPLIVANJSKE (prositi, predlagati, dajati navodila, zahtevati, svetovati, nakupovati, sklepati o 
ravnanju, prositi, da sogovornik ponovi svoje besede, funkcija jezikovnih vzorcev za 
vzpostavljanje stikov z ljudmi, npr. nagovoriti neznanca, ohraniti stik, predstaviti sebe in druge, 
nazdraviti, voščiti). 
 
Pomanjkanje znanja o razreševanju sporov in o samih argumentih za in proti in s tem samega 
pomanjkanja kritičnega mišljenja je značilno za nizko stopnjo kulture. V slednji še vedno velja, da 
je argument moči pred močjo argumentov. Če se nismo naučili lateralno misliti (De Bonov izraz) 
in sebe obravnavati z distance,  na takšen način ne iščemo dokaznih razlogov za boljša stališča, 
kvečjemu težimo k sprejemanju slabših. Vnaprejšnje odklanjanje sporov je brezsmiselno, če 
imamo za njihovo razreševanje učinkovite modele. Na neuspeh je obsojena oblika omejevanja 
konfliktov, ki ne omogoča odpravljanja njihovih vzrokov. Priporočljivo bi bilo vedenje o tem, na 
kakšen način bi jih lahko spodbujali. Spore sprožajo pomanjkljive poti komuniciranja. 
Novak (2005: 7) pravi, da danes vemo veliko več o možnosti dialoga v medsebojnih odnosih, šoli 
in podjetju, kot smo vedeli v polpreteklem obdobju. Vsak posameznik se lahko nauči reševanja 
sporov v komunikaciji. V nadaljevanju si poglejmo korake za postopno reševanje sporov: 
 
1. skušajmo razumeti motive sogovornika in vzroke nasprotovanja; 
2. poiščimo skupne točke; 
3. iščemo možne rešitve oz. premostitve;                                                                                                 
4. potrebe po nadvladi drugega spremenimo v obvladovanje samega sebe;                               
5. eden od drugega se začnimo učiti (Adizes 1996, v Novak 2005: 8). 
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Zelo pomembno je, da se vsi naučimo interakcijske komunikacije. To je pomembno predvsem 
zaradi medsebojnega zaupanja, ustvarjalnega prilagajanja in timskega sodelovanja. Ker je 
komunikacija občutljiv socialni vplivanjski mehanizem, lahko že zelo majhna napaka pri 
sporazumevanju povzroči preobrat, da naenkrat preidemo iz simpatije v antipatijo. Za uspešno 
rešitev nasatalih napak  in da bi do njih vse manj prihajalo, je vsekakor potrebno sestaviti uigran 
tim, ki bo imel usklajene in dokaj visoke motivacijske cilje s prilagodljivim (fleksibilnim) vodjem.  
 
Kren (1995, v Novak 2005: 8) pravi, da pomeni konflikt negativno pogojevanje zaradi odtujevanja 
in gibanja od ljudi namesto k njim. 
 
Če želimo razvijati kulturno zaupanje vase in v drugega in če želimo težiti k reševanju in ne k 
spodbujanju in podtikanju sporov, je priporočljivo uporabljati naslednje spretnosti (Novak 2005, 
prav tam): 
 
1. izraziti vidno vedenje in ne domnevnih razlogov (npr. to me moti, tako vidim);                                                               
2. izraziti čustvene reakcije na vedenje; 
3. izraziti željo po razumevanju;                                                                                                                                         
4. sprejeti pravico do izražanja čustev drugega;                                                                                                                    
5. svoje interpretacije ne vsiljujemo in vprašajmo za povratno informacijo. 
 
Tako kot pri vseh pomenih vsebin je potrebno tudi pri komunikaciji upoštevati določene zakone, 
dejavnike, ki neposredno vplivajo na določene pomene vsebin. Zelo pomembno je, da pri 
komunikaciji upoštevamo: 
 
- tip komunikacije (npr. znanstvena, vsakdanja);                                                                                                                        
- besede, ki imajo denotativni (neposredno govori o imenovanem na nevtralen in objektiven način) 
pomen;                                                                                                                                  
- da ima vsak simbol v kontekstu le en pomen;                                                                                                                          
- interpretacijo posameznih izrazov v celotnem kontekstu;                                  
- da je treba spremenjene pomene izrazov opredeliti; 
- možnost nesporazuma in spora in v njem iskati to, kar je skupno. 
 
Spore razrešujemo z medsebojnim usklajevanjem, pogajanjem, iskanjem skupnih točk in s 
sklepanjem kompromisov. Odkrivanje globinske ravni komuniciranja je mogoče, če partnerja v 
dialogu zastopata duhovne vrednote, ki jih zrcalita drug v drugem (Novak 2005: 9). 
 
Stiki se najlažje vzpostavljajo in ohranjajo s proaktivnim delovanjem celostne osebnosti. S tem se 
ujema vizualni, avditivni in kinestetični izraz oziroma telesni, duševni in duhovni svet. Starši, 
učitelji in svetovalni delavci naj bi bili v vlogi svetovalcev mladini, poudarjali pa naj bi prav te 
vidike komunikacije, ki jih doslej niso poznali. Če podrobneje pogledamo, ugotovimo, da so 
doslej premalo vlagali v empatično, avtentično in dvosmerno komunikacijo, ki naj bi bila s 
povratnimi informacijami v interakciji. 
 
Pomembno je, da tako učenci kot učitelji preko komunikacije ohranjajo dinamično ravnotežje 
psihosocialnih odnosov. To bi preprečilo promocijsko nevrozo, psihične motnje in 
preobremenjenost in omogočilo preventivo pred tem, da bi močnejši partner izkoriščal šibkejšega 
z vsiljevanjem svojih vrednot. 
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5.2  DOBRA KOMUNIKACIJA KOT POGOJ KAKOVOSTNE VZGOJE  
 
Buber (1993, Novak 2005: 9) pravi, da je moč edukacije v komunikaciji. Individualizem in 
kolektivizem, torej preseganje obeh, vidi v samem sodelovanju. Čim širše možnosti izražanja ima 
posameznik, večja je njegova svoboda. Pri tem je pomembno, da komunikacijo izpeljemo na več 
ravneh, tako od verbalne kot neverbalne, kot od biopsihosocialne do spiritualne. Skozi določene 
predelane odlomke v literaturi ugotavljamo, da razni avtorji različno klasificirajo potrebe glede na 
različne dimenzije.  
 
Najpomembnejše pri vsem tem je, da komunikacija v šoli ni samo racionalna (Powell, M. in 
Solity, j., 1993; Brajša, Palmer 2001, v Novak 2005, prav tam), ampak je tudi emocionalna. Bolj 
ko imajo učenci razvito abstraktno logično mišljenje in obiskujejo čim višjo stopnjo, tem bolj je 
komunikacija racionalna. 
 
Ne gre pa samo za razsežnosti komunikacije, ampak tudi za njene cilje. Komunikacijska sporočila 
nas neprestano seznanjajo s spremembami in z možnimi smiselnimi izbranimi in o orientaciji v 
spremenjenih okoliščinah. V enosmerni komunikaciji občutek pomembnosti ciljev enostavno 
izgine. Komunikator ne ve, kako naj določeno informacijo sprejme, če je njena oblika zapoved, 
ukaz, želja zahteva. Država in vodstvo šole ter drugi organi nadzora, ki delujejo kot pritisk 
javnosti pod vplivom novih spoznanj pedagogike, postavlja učitelje pred vse mogoče zahteve in 
pričakovanja, ki naj bi jim sledili. Na tej osnovi, točki se učitelji počutijo nemočne in resignirane 
(odpovedujejo, vdajo se v svojo usodo, položaj, so nedejavni) upornike brez razloga. Zanje je 
značilno, da se lahko vseživljenjsko izobražujejo in usposabljajo ali pa zaostajajo za najboljšimi. 
Preveč odprta, spontana, razpuščena komunikacija vodi v dezorientacijo navidez vsega  
dopustnega, kar ima škodljiv vpliv zlasti na mladino. V takšnih ekstremnih primerih vidimo 
komunikacijsko neobvladovanje rizičnega dejavnika v življenju posameznika in družbe. 
 
Če pogledamo globlje v temelje komunikacije, se vsi skupaj premalo zavedamo pomena različnih 
modelov komunikacije. Pri tem je pomembno, kakšne modele izbiramo in kakšne cilje želimo z 
njimi doseči, da lahko ugodimo obema stranema. 
 
Novak (2005: 10) omenja reflektirajoče praktike, ki tudi refleksivno poučujejo učitelje v učni 
situaciji in razlikujejo boljše modele od slabših, "jezik sprejemanja od jezika zavračanja." 
Skupinski interesi nas v šoli in izven nje usmerjajo k sodelovanju z drugimi, parcialni in sebični 
pa nas od tega odvračajo. Od stopnje skladnosti interesov je odvisna stopnja kakovosti 
komunikacije in medsebojnih odnosov. Z jezikom sprejemanja jo dosegamo, z jezikom zavračanja 
pa zavračamo. 
 
Po načinih komunikacije učiteljev lahko razlikujemo tudi različne tipe šol (Brajša 1993, v Novak 
2005, prav tam): 
-  tekmovalne, storilnostne, ki dajejo prednost uspešnejšim učencem, šibke pa zanemarjajo; 
-  kompromisne z zmerno popustljivostjo in sodelovanjem;                                                                                                                                                         
-  ogibajoče, v katerih učitelji popuščajo učencem, nihče od nikogar nič noče (take šole ne poznajo   
   sporov, so mrtve oz. pseudoharmonične); 
-  prilagajajoče, v katerih prevladuje izrazita popustljivost učiteljev kot pedagoških mazohistov;  
   sodelovanje je v večjem ineteresu učiteljev kot učencev;                                             
-  sodelovanje šole, v kateri so učenci in učitelji avtonomni subjekti (čeprav vsak vztraja pri  
   svojem, vsi iščejo nekaj novega in boljšega). 
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Seveda so najboljše tiste šole, ki spodbujajo ustvarjalno in sodelovalno prilagajanje vseh 
udeležencev, kjer ne gre za pasivno (Novak 2005: 11), ampak za medsebojno prilagajanje, za 
odprto, delovno klimo s kompleksnimi slogi vodenja oz. poučevanja. Za doseganje cilja nista 
ustrezna poučevalna sloga, ki premalo upoštevata interese učencev in ki terjata od učencev 
poglobljene priprave, večje komunikacijske spretnosti in nadarjene učence. Slog vodenja terja 
drugačne komunikacijske veščine. 
 
Sami načini komunikacije med učitelji in učenci določajo tudi naravo organizacije šole in z njo 
realizacijo kurikulov. Učnovsebinski kurikul terja manj komunikacijskih veščin dvosmerne 
komunikacije kot problemski ali integrativni, ker sam po sebi terja manj demokratičnega 
komuniciranja in drugačnih oblik učenja in mišljenja. 
 
Problemov, ki nastanejo, ni mogoče reševati brez ustreznega ustvarjalnega, večstranskega 
mišljenja, partnerskega sodelovanja, interakcijske komunikacije, inovativnega učenja, osebnostno 
zavzetega poučevanja. Pri reševanju problemov v zvezi z iskanjem novih informacij in zvez sta 
potrebni zunanja in notranja disciplina. Z zagotovostjo lahko trdimo, da šele sprejeti in razumljeni 
učenci lahko prevzamejo samonadzor in odgovornost za svoje obnašanje in za šolski uspeh. Šola z 
notranjo, kontrolirajočo komunikacijo zaostruje zunanjo disciplino in poglablja strah učencev pred 
neuspehi pri zunanjem preverjanju znanja. Učenec se mora naučiti obvladati učno vsebino, ne da 
bi poznal njeno uporabnost. Novak (2005: 12) pravi, da se zunanja disciplinirajoča funkcija znanja 
pokaže pri tistih predmetih, ki zahtevajo znanje in obilico podatkov, kar je v informacijski dobi še 
posebej absurdno. Avtor navaja svoje mnenje, da bi si morali samodisciplino otroci pridobiti že s 
prvo socializacijo v družini. Šola kot taka tega primanjkljaja ne more odpraviti. Dobro nam je 
namreč poznano, da se jezikovne kompetence laže poglablja kot odpravlja. Temu je vzrok učitelj 
kot ekspert, ki laže sodeluje z odzivnejšimi kot z manj odzivnimi učenci. Na podlagi svoje 
predstave ustrezne odzivnosti oceni učence kot dobre in slabe. Vedeti moramo, da je šele v prožni 
komunikaciji opazna demokratičnost vzgojnega sloga v družini in tudi v šoli. 
Množična šola je značilna predvsem pri ocenjevanju in preverjanju neproblemskega, pisnega 
znanja, ki ga uveljavlja prek posebnih mehanizmov represije glede razosebljanja, 
institucionalizacije, birokratizacije, kolektiviziranja in stereotipnih razmerij, ritualizacije itd., ki se 
jih niti sama ne zaveda v celoti (Novak 2005: 12).  
V šoli se ne učimo samo tehnik in spretnosti, ampak se učimo in naučimo tudi pravil ustreznega 
moralnega obnašanja, državljanske zavesti in poklicne vesti. Pomembno je, da šola posreduje 
osnovna oz. splošna pravila komuniciranja ravno zaradi vrednot v prostoru in času svojega 
obstanka. V današnjem času se govori o socialni ranljivosti mladih, ki je posledica jezika 
nesprejemanja. Rane, ki nastanejo v osebnih stikih, skušajo učitelji sami popraviti s strpnostjo, 
prijaznostjo in z uvidevnostjo do učencev. Vendar samo ranljivost sporazumevanja ni mogoče 
odpraviti z načelnim zastopanjem drugačnih, postmodernih, postmaterialnih vrednot. Skušamo 
obvladati točko razmejitve med kulturo nezaupanja in izključenosti, ki se kaže v stigmatiziranju in 
etiketiranju, v jeziku zavračanja in kulturnem zaupanju in sami vključenosti, ki seveda poteka v 
jeziku sprejemanja. Tu ne gre samo za lastno zavedanje, ampak tudi za preseganje lastne 
odvisnosti. 
 
Lamovec (1991, v Lutarić 1993: 31) poudarja, da je temeljni izvor večine resnih nesporazumov v 
komuniciranju pomanjkanje zaupanja. To povzroči, da se samo število prenesenih informacij 
zmanjša. Vzbuja pa tudi dvom o tistem, kar vsebuje sporočilo. Zaupanje je eden izmed prvih 
pogojev, da se lahko dve osebi spoznata. Zaupanje pa se lahko razvija samo, če sprejemamo misli, 
čustva in reakcije drugega, mu nudimo podporo in sodelovanje. 
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Če hočemo razvijati kakovosten odnos, je zaupanje nujen pogoj. Zaradi nezmožnosti 
posameznika, da bi zaupal sebi in drugim, omogoči nastanek krize v samih odnosih. 
 
Lutarić(1993: 32, v Lamovec 1991) pravi, da se medsebojno zaupanje razvija ob tveganju, ki mu 
sledi potrditev. Tveganje, ki naleti na zavračanje, ruši zaupanje. Zaupanje rušimo predvsem: 
 
1. s posmehovanjem, zavračanjem, izrazi nespoštovanja, z zbijanjem šal na račun drugega, z   
    moraliziranjem, ocenjevanjem drugega in s pomanjkanjem odzivnosti (tišina, prazen izraz na  
    obrazu itd.); 
2. z nerecipročnostjo samorazkrivanja: drugi nam je razkril nekaj pomembnega o sebi, mi pa se  
    mu nismo pripravljeni razkriti; 
3. z neodzivnostjo na izraze naklonjenosti: drugi nam izraža sprejemanje in podporo, sami pa  
   ostajamo zaprti in odmaknjeni (Lutarić 1993, prav tam). 
 
 
5.3   KOMUNICIRANJE KOT ELEMENT KAKOVOSTI V ODNOSU ŠOLA  – STARŠI 
 
Šolski prostor lahko prikažemo kot mrežo komunikacij, znotraj katere ima doseganje dogovorov 
pomembno vlogo in veliko prispeva h kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa. Bistvo 
komunikacije med ljudmi je v tem, da pripravlja in usposablja dva ali več posameznikov. Pri tem 
vodi in usmerja drugega k drugemu in k predmetu komuniciranja. Podlaga za oblikovanje 
medsebojnih uspešnih odnosov je dobra medsebojna komunikacija, ki zajema hoteno in nehoteno, 
zavestno ali nezavedno, načrtovano ali nenačrtovano pošiljanje, sprejemanje in delovanje sporočil 
v medsebojnih, neposrednih odnosih ljudi, pri čemer se izmenjujejo misli in čustva na podlagi 
skupnega sistema simboličnih znakov (Brajša 1993, v Kolar 2005: 48). Komunikacija med 
učiteljem in staršem mora vsekakor temeljiti na medsebojnem zaupanju in prostovoljnosti. Do 
pravega pomena v vzgojnem procesu pridemo takrat, ko starši in učitelji vzpostavijo prijateljski 
odnos, ki mora temeljiti zgolj na profesionalnem odnosu, zato je še kako dobrodošel vsak 
medsebojni pogovor. Pri tem je pomembna izmenjava čim več informacij o otroku. Te bodo 
učitelju pomagale, da bo otroka bolje spoznal, spoznal njegove navade, posebnosti in potrebe, 
skratka, da bo otroka celovito spoznal. Kolar (2005, prav tam) pravi, da vključuje komunikacija 
veliko oblik, vse pa so del istega procesa, tako izmenjave kot ustvarjanja mnenj oziroma delitve 
pomenov. Nekako nam je samo po sebi umevno, da učitelji med svojim izobraževanjem in seveda 
kasneje v praksi pridobijo nekatere veščine. To so veščine vodenja različnih oblik sodelovanja s 
starši, ki so jih učitelji pridobili le na teoretični ravni. Delovno mesto staršev in njihova izobrazba 
pa sta zelo raznolika. Izobraženost nekaterih staršev je zelo pomanjkljiva. Ravno to igra 
pomembno vlogo pri tem, da bi se kot starši lahko izobrazili v uspešnem in učinkovitem 
komuniciranju. V tem trenutku pa na prizorišče stopi učitelj, ki bo postavil nek okvir za uspešno 
sodelovanje. Sam se namreč zelo dobro zaveda pomembnosti pozitivnega ozračja za kakovostno 
komunikacijo in bo zato deloval v skladu z njo. Tako za učitelja kot starše je prvo srečanje zelo 
neprijetno, vendar zelo pomembno. Učitelj se mora na prvem srečanju zelo dobro izkazati, saj 
mora vedeti, kako staršem na besedni in nebesedni, zavedni in nezavedni ravni sam sporoča svoj 
odnos do njih. Tako je lahko odnos  do njih odprt, spoštljiv in podobno. Učitelj se mora zavedati, 
na kakšen način in kako jim bo predstavil sebe kot človeka, vedeti pa mora tudi, kakšno bo 
njihovo sodelovanje in na čem bo temeljilo. Starši morajo začutiti, da je učitelj pokazal zanimanje 
in da jim bo znal tudi prisluhniti in upoštevati njihova pričakovanja. Ko uspe učitelju vzpostaviti 
pozitiven most in dober odnos pri komunikaciji, "odpre vrata" za kakovostno komunikacijo v 
ožjem smislu. Glede na to se bodo starši hitro odzvali in vplivali na njegove nadaljnje odzive. 
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Tako se bo tudi učitelj dobro počutil, saj bo na takšen način še bolj pripravljen na pogovore s 
starši in umirjeno reševanje težav. Temu pravimo pozitivni krog vzajemne socialne stimulacije. 
Lahko pa poteka popolnoma drugačen scenarij. Učitelj naredi slab prvi vtis. Staršem se zdi zelo 
hladen, nedostopen, nerazumevajoč ali celo odklonilen in negativno usmerjen, zato ne 
pričakujmo, da bodo starši po prvem takšnem vtisu pripravljeni sodelovati. To samo veča in 
utrjuje razdaljo in nedostopnost za njihove pobude. Tako se ustvari negativen krog komunikacije, 
ki ga je kasneje zelo težko preusmeriti in preoblikovati. Brajša (v Kolar 2005, prav tam) pri 
navajanju lastnosti dobrega učitelja poudarja naslednje: 
 
- empatičnost ali zmožnost vživljanja v druge značilnosti socialne (po Gardnerju interpersonalne)  
   inteligentnosti;                                                                                                                                                                         
- osebnostna zrelost in stabilnost;                                                                                                                                            
- samozaupanje, pozitivna samopodoba;                                                                                                                                 
- odprtost do negotovosti je lastnost, ki določa učiteljevo odprtost za inovacije in prožnost pri  
   uporabi metod in postopkov;                                                                                                                                                     
- proaktivnost oziroma zmožnost ravnanja na podlagi lastnih ciljev in vrednot. 
 
Eden od najpomembnejših motivacijskih dejavnikov je odnos učiteljev do staršev, ki jih spodbuja 
k aktivnemu sodelovanju. Komunikacija učitelja s starši poteka na različnih ravneh: 
1. osebna, človeška raven – učitelji nastopajo kot osebe z imenom in priimkom; 
2. institucionalna raven – učitelj se pojavlja kot predstavnik šole.   
 
V obeh primerih sta pomembna tako način sodelovanja kot odnos med učitelji in starši. Vendar se 
včasih zgodi, da, kljub temu da se učitelji in starši strinjajo z vsebino, ki je tako rekoč izraz ene ali 
druge strani, eden od partnerjev v odnosnem vidiku ni sprejemljiv in celo izraža negativno 
zaznavanje drugega, kar seveda onemogoča kakovostno komuniciranje. Če govorimo o 
partnerskem odnosu, se nam istočasno postavlja vprašanje, koliko, kako in na kakšen način učitelji 
zaznavajo, prepletajo in izražajo sposobnost vloge in lastnega jaza. Ravno zaradi tega obstajajo 
med učitelji in starši številni razlogi, ki onemogočajo možnosti razvoja dobrega sodelovanja. 
Intihar in Kepec (2002, v Levandovski, Todorovič 1994: 14) v spodnji preglednici nazorno 
prikazujeta neskladja, do katerih lahko pride v komunikaciji med učitelji in starši. 
 
Preglednica 1: Možna neskladja v komunikaciji med starši in učitelji 

                                  STARŠI                               UČITELJI 
Se morajo spoprijeti s problemom.  Se želijo spoprijeti s problemom. 
Zaradi lastne negotovosti dopuščajo, da jim strokovnjaki 
vsiljujejo svoje mnenje. 

Zaradi visoke strokovnosti se počutijo popolnoma kompetentne. 

Postavijo se v položaj odvisnosti od strokovnjaka, ki edini lahko 
pomaga otroku. 

Zaznavajo vlogo "moči" in so imuni na kritiko. 

Ko občutijo, da se strokovnjak problema ne loteva emocionalno, 
kažejo odpor. 

Odpor pri starših izzove pri učiteljih občutek, da ne sledijo 
njihovim navodilom. 

Imajo občutek, da so prisiljeni odkrivati intimno področje svojega 
življenja. 

Umikajo se v ozadje profesionalne pozicije (enostranska 
odprtost). 

Polresnice jih običajno obremenjujejo. Dajejo nepopolne informacije. 
Pogosto brez razloga predpostavljajo, da gre za testiranje, 
eksperimentiranje, tajnost. 

Prizadene jih nezaupanje staršev (starši so "težki"). 

Za svojega otroka pričakujejo posebno pozornost. Potrebe posameznika v večji skupini je težko zadovoljiti. 
Pri dajanju informacij niso dovolj realni in odprti. So nezaupljivi, čeprav se želijo opreti na njihove informacije. 
Imajo občutek, da ne upoštevajo dovolj strokovnih napotkov. Izzovejo dodaten občutek krivde. 

 

Vir: Intihar, Kepec (2002). Partnerstvo med domom in šolo. 
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Strojinova (1992, v Kolar 2005: 55) se vsekakor strinja, da je dobra  komunikacija v težkih 
primerih na nek način terapevtski proces, ki pozitivno vpliva na otroka. Komunikacija naj bi po 
njenem mnenju imela vlogo preventivnega mehanizma, s katerim bi lahko imeli čim manj 
možnosti za ustvarjanje težav. Dobra komunikacija nima samo ene vloge preventivnega 
mehanizma, ampak nastopa tudi v vlogi želje, da bi starši v šolo prihajali tudi takrat, ko so težave 
njihovih otrok majhne ali pa jih celo nimajo. Na takšen način lahko uspešno preprečujemo 
nastanek večjih težav. Tretji vidik, pravi Strojinova (1992, v Kolar, prav tam ), je v preprečevanju 
v najširšem smislu. To pomeni povezovanje med ljudmi, ki nekako različno skrbijo za iste otroke. 
Pri vsem tem je najpomembneje to, da povezovanje med njimi prispeva h kakovosti samega 
življenja. 
 
5.4  KAKOVOST SODELOVANJA 
 
Enaindvajseto stoletje je obdobje, ko se ponovno in povsod postavlja vprašanje, kakšna naj bo 
vsebina šole v prihodnje. Bolj ko se šola razvija, bolj se odpira vprašanje njene kakovosti. To je 
eno izmed bistvenih vprašanj skoraj vsake organizacije, ki želi biti uspešna. Zelo pomembni in 
odločujoči so odnosi med ljudmi, saj le-ti vstopajo v proces, ki je še kako pomemben za vzgojo in 
izobraževanje. Zavedati se moramo, da je pri oblikovanju kakovostne šole še kako potrebno, kljub 
možnim problemom, spodbujati sodelovanje staršev. Zelo pomemben element kakovosti je 
upoštevanje potreb uporabnikov, vendar je težko merljiv. Kolar (2005: 55) opozarja, da je pri 
kakovosti, ne glede na to, kakšen model ali pristop izberemo, velikega pomena kultura šole. 
Kultura se sama po sebi ne zgodi, ampak jo je potrebno usmerjati in se je zavedati. Zelo 
pomembna je vizija, ki nam pomaga pri uvajanju in doseganju ciljev na poti h kakovosti. Vizijo je 
potrebno oblikovati, da ta lahko postane pogoj za uspešno delo. Pot do kakovosti vodi prek 
povezav z učenci in njihovimi starši, učitelji, družbenim okoljem in državo. Izrednega pomena je 
zavedanje spoštovanja, zaupanja in partnerskega sodelovanja. Če povzamemo, pridemo do 
spoznanja, da postaja šola počasi "učeča se organizacija", ki razvija in prevzema odgovornost za 
svoje delo na različnih področjih. Mi lahko napišemo učne načrte, sestavimo teste in poenotimo 
programe ter učbenike, vendar to še ne pomeni doseganja kakovosti. Slednjo lahko dosežemo z 
vzpostavljanjem mehanizmov, s pomočjo katerih vsaka institucija poišče optimalno pot do višje 
kakovosti. Šola mora kot vzgojno-izobraževalna institucija razvijati rast, socialno klimo in 
kulturno kakovost šole. Vse to izhaja iz življenja in temelji na humanih demokratičnih vrednotah. 
Pomembno vlogo pri takšnem procesu igrajo vsekakor starši. Zelo pomembna je opredelitev 
kriterijev, na podlagi katerih lahko presojamo kakovost, če želimo opredeliti stopnjo kakovosti 
med šolo in starši. Govorimo o zelo občutljivem stiku dejavnikov. Kolar (2005: 56) pravi, da je 
popolna kakovost sestavljena iz objektivne in subjektivne kakovosti. Objektivna kakovost temelji 
na določenih standardih, pri subjektivni kakovosti pa končno presojo kakovosti poda odjemalec 
glede na subjektivno zaznavo kakovosti. Kakovost sodelovanja šole in staršev ni zgolj podoba 
predmeta. Lahko je izraz občutka ali določen občutek nečesa. Emocionalne odnose med njimi 
izražajo občutki učiteljev in staršev. Torej gre za konstrukcijo resničnosti in tudi za zavedno ali 
nezavedno zaznavanje in predelavo informacij ter njihove interpretacije. Od njihovih odnosov in 
vsakokratne situacije so odvisni njihovi občutki. 
Sodelovanje učiteljev in staršev je torej slika sozvočja med njimi in njihovo uglašenostjo, kar z 
eno besedo pomeni kakovost.                               
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6   STALIŠČA  
 
Do pomembnih dogodkov, pojavov, predmetov in oseb navadno nimamo povsem nevtralnega 
odnosa. Zanje je značilno, da jih vrednotimo, ocenjujemo, se zavzemamo zanje ali pa jih 
odklanjamo. Ljudje se med sabo razlikujemo (lahko tudi ne) po svojem odnosu do bližnjih oseb, 
do zgodovinskih osebnosti, do političnih voditeljev, pa tudi do predmetov, živali, dogodkov in 
pojavov. Mislimo predvsem na pojme do svobode, do vojne, do narodnosti, gospodarskih 
vprašanj, umetnosti, verskih zadev in podobno. Ni pomembnega dogodka, stvari ali osebe, do 
katerih ne bi zavzeli takšnega ali drugačnega stališča. Meško (1997: 13, po Ule 1992) pravi, da so 
stališča in njihova dinamika eden najbolj raziskovanih pojavov v socialni psihologiji. To velja 
predvsem v ameriški socialni psihologiji, kjer se je tudi izoblikoval psihološki pojem stališča. 
 
Psihologi stališča opredeljujejo kot trajna miselna, vrednostna, čustvena in akcijska naravnanja v 
odnosu do različnih objektov (predmetov, bitij, oseb, dogodkov in pojavov). Sama stališča 
vsebujejo več sestavin celote – komponent:  
 

• spoznavno ali kognitivno komponento, ki zajema miselna prepričanja in vrednotenja v 
zvezi z objektom; 

• čustveno komponento, ki zajema čustven odnos do objekta; 
• akcijsko komponento, ki zajema pripravljenost, da ravnamo ustrezno. 
 

Vzemimo na primer stališča do drugačnosti – drugačnih (v telesnem, duševnem, spolnem pomenu 
...). V tem stališču so zajeta naša prepričanja o enakopravnosti in pozitivno ali negativno 
vrednotenje njihovih značilnosti (kognitivna ali vrednostna komponenta), naklonjena ali 
nenaklonjena, strpna ali nestrpna, tolerantna ali netolerantna vrednotenja do drugačnih (čustvena 
komponenta) in pripravljenost pomagati, zagovarjati njihove zahteve, se boriti za njihove pravice 
ali pa delovati proti njim (akcijska ali aktivna komponenta). Stališča so lahko do istih objektov pri  
različnih ljudeh različna. Obstaja veliko razlogov, ki so pripeljali do popularnosti stališč v socialni 
psihologiji.  
V svoji raziskavi o stališčih je Allport (1993, v Zvonarević 1978: 245) navedel dva razloga: 
 
- stališče ni last nobene šole v psihologiji in je zato primerno za dosego ciljev eklektično  
   razpoloženih avtorjev; 
- pojem umikanja starih sporov pri vplivanju nasledstva in okoliščin. 
 
Stališča lahko kombinirajo tako instinkte kot navade v kakršni koli meri, vendar se bodo vedno 
umikali  koncu instinktivnih teorij in empirizmu. K Allportovim razlogom za popularnost stališč v 
socialni psihologiji bi lahko dodali še dva: 
 
1. Stališča se lahko relativno hitro izmerijo, v vsakem primeru lažje kot motivi, zato so stališča 
najbližja pot za razumevanje motivacije, kar ima v praksi prvovrstni pomen. Tako z merjenjem 
stališč prihajamo do motivov, ki so najpomembnejši za razumevanje človeških postopkov.    
                             
2. Nobena druga psihična vsebina ni sama v toliki meri rezultat socialnih vplivov na posameznika, 
hkrati pa nobena druga vsebina ljudi ne vpliva na politična, kulturna in druga dogajanja v človeški 
družbi kot stališča.  
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Ljudje ne prihajajo v spore in sumičenja zato, da bi se šli revolucijo in da bi se vojskovali, ali 
zaradi razlik v inteligenci, pameti in podobnih psihičnih vsebin, ampak ravno zaradi razlik v 
stališčih, ki imajo ogromno teorijsko in praktično pomembnost in zato pri različnih avtorjih niso 
kot psihološka kategorija vedno enako in enakovredno definirana. Oglejmo si nekatera od njih: 
 
Spencer spada med prve avtorje, ki so ta pojav uvedli v znanost. Pravi, da je (v Zvonarević 1978: 
246): "Pravična sodba v veliki meri odvisna od stališč uma, ki smo ga hranili, ko smo poslušali ali 
pa sodelovali v sporu." 
 
Bogardus (1931, v Zvonarević, prav tam) piše: "Stališče je prizadevanje, da se deluje proti 
nečemu ali proti nekomu v okoliščinah, kjer se s tem pridobiva pozitivno ali negativno energijo." 
 
Morgan (1956, v Zvonarević, prav tam) je ustvaril novo moderno ameriško definicijo o stališčih, 
ki pravi: "Stališča so nadaljevanje, da se reagira tako pozitivno kot negativno proti osebam, 
objektom  ali situacijam." Danes velja za najenostavnejšo in nepopolno definicijo. 
 
Če sprejmemo zgoraj omenjeno definicijo stališča, potem moramo razložiti tudi nekatere njemu 
sorodne pojme. To sta pojma razumevanje in mišljenje. 
RAZUMEVANJE je sprejemanje ali zavračanje neke predpostavke (nekega predvidevanja) ali 
trditve za razliko od stališč. 
 
Peršič (1965: 13, v Razdevšek - Pučko 1990: 1) opredeljuje stališče "kot posebno prilagojeno 
obliko prilagajanja posamezne osebnosti, ki se odraža v tipičnem in bolj ali manj standardnem 
načinu reagiranja na vplive naravnega in socialnega okolja." 
 
Rot (1983, 281–283, Vidmar, 1995: 72) opredeljuje stališča kot pridobljeno dispozicijo. To 
predstavlja sistem kognitivnih, emocionalnih in konativnih tendenc. Le tako se lahko na določen 
način percipira misli, čustveno odzove in deluje. Same reakcije pa bodo odvisne od 
posameznikovih izkušenj, ki si jih je pridobil v življenju. 
 
Ne smemo pozabiti, da imajo stališča tudi dinamično funkcijo, da lahko delujejo kot motivi in 
spodbujajo ter usmerjajo naša ravnanja. 
 
Razdevšek - Pučkova (1990, 4–6) piše, da so po prvem kriteriju to splošna stališča. Gre za 
značilnost mišljenja in odnosov skupine oseb, ki se poklicno (učitelji vseh kategorij) ali 
nepoklicno (npr. starši) ukvarjajo z družbeno zelo relativnimi problemi – vzgojo in 
izobraževanjem. Vzgojno-izobraževalna stališča se pojavljajo v skupini in ne izolirano, tako lahko 
uporabimo izraz sindrom. 
 
Avtorica je pri svojem delu , kjer je iskala podlago za umestitev vzgojno-izobraževalnih stališč v 
sistem socialnih stališč, oblikovala tudi svojo opredelitev: "Vzgojno-izobraževalna stališča 
predstavljajo skupino socialnih stališč, ki se oblikujejo (so opredeljena) z osebnimi izkušnjami, s 
posredovanimi izkušnjami in odnosi drugih ter s strokovnim znanjem. Imajo spoznavno, čustveno 
in akcijsko funkcijo, predstavljajo pripravljenost posameznika za različno ravnanje v posameznih 
vzgojno-izobraževalnih situacijah, kar pomeni, da posredno in/ali neposredno usmerjajo učiteljeve 
odnose in ravnanje v konkretnih učno-vzgojnih situacijah." 
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6.1  UGOTAVLJANJE IN MERJENJE STALIŠ Č  
 
Velikokrat je pomembno, da se seznanimo s stališči posameznih oseb ali skupin. Pogosto 
vprašanje, ki se pojavlja, je, kako bi čim bolj zanesljivo in objektivno ugotavljali vsebino stališč in 
kako bi določali (merili) posebne metode, tako imenovane lestvice stališč. Pomembno je, da z 
njimi ugotavljamo ali primerjamo stališča posameznikov ali skupin glede na najrazličnejših stvari, 
na primer do političnih in gospodarskih vprašanj, do zakonov in morale, do vzgojnih ukrepov in 
podobno. Vse bolj se zaradi zelo široke uporabnosti pojma stališče pojavlja težnja po samem 
ugotavljanju in merjenju tega pojma. Nameni merjenja so lahko zelo različni, in sicer: 
diagnostični ali prognostični ali pa samo metodološko-raziskovalni. 
 
Rot (1983: 417, v Razdevšek - Pučko, 1990: 6) pri razvrščanju tehnik za ugotavljanje stališč 
razlikuje naslednje: 
 
- direktne tehnike (intervju, anketa); 
- poldirektne tehnike (skale za merjenje stališč);                                              
- indirektne tehnike (projekcijske tehnike, tudi semantični diferencial).                                                                        
 
Kot neko vrsto metode se omenja tudi metoda opazovanja in ocenjevanja vedenja. Tako se 
ugotavlja tehnične probleme in ovire veljavnosti in zanesljivosti. Lahko bi dejali, da samo 
človekovo vedenje ni zanesljiv pokazatelj njegovih stališč (Perič, 1965: 23, v Razdevšek – Pučko, 
prav tam). Nekateri avtorji pa so se pri ugotavljanju in merjenju stališč omejili na tako imenovane 
lestvice oziroma skale, ki so pogosto sestavljene iz večjega števila posameznih ocenjevalnih 
lestvic. Te se nanašajo na področje, do katerega zavzemamo stališče. Posameznik na lestvici 
označi stopnjo strinjanja z izraženim stališčem: 
 
                                 "Zadovoljstvo staršev s sodelovanjem v šoli." 
 
                sem               pretežno sem      nevtralen         večinoma sem          zelo sem 
             zadovoljen        zadovoljen                                  nezadovoljen          nezadovoljen                                                               
                 (5)                       (4)                   (3)                        (2)                           (1)                                                             
 
Za osebo, ki bi izbrala kot svoj odgovor oceno (5), bi lahko sklepali, da ima pozitivno stališče do 
sodelovanja v šoli, medtem ko bi lahko za osebo, ki bi izbrala odgovor z oceno (1), sklepali, da 
ima zelo negativno stališče do sodelovanja v šoli. Na podlagi večjega števila odgovorov pri 
posameznih ocenjevalnih lestvicah lahko s posebnimi postopki, ki se nanašajo na predmet, ki nas 
zanima (v zgornjem primeru je to sodelovanje), dokaj zanesljivo razberemo, kakšno je naše 
stališče. Na ta način lahko tudi ugotavljamo razlike v stališčih do tega predmeta med posamezniki 
in med skupinami. 
 
Socialno učenje je tisti dejavnik, ki vpliva na nastanek in razvoj stališč. Zavedati bi se morali, da 
mnoga stališča prevzamemo od okolja, zlasti od oseb, ki nas vzgajajo, in od oseb, po katerih se 
tako radi zgledujemo in se z njimi identificiramo. Nekatera izmed njih pa bolj ali manj oblikujemo 
tudi z lastno zavestno presojo. 
 
Znano je, da so lahko nekatera stališča zelo trdna, nespremenljiva tako za posameznika kot za 
njegovo okolico. Situacija lahko postane zelo neugodna, če gre pri tem za stališča, ki so 
pravzaprav neosnovana in neupravičena ter tako temeljijo na predsodkih. 
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6.2 FUNKCIJA STALIŠČ 
 
Pogosto se sprašujemo, ali imajo ljudje sploh svoja stališča in če, zakaj podlegajo stališčem, ki 
niso sprejemljiva za svet, v katerem živimo. 
 
Katz in sodelavci (1967, 1969, v Meško 1997: 36) so si ta vprašanja postavljali že v času 60. let, 
in sicer pri teoriji o funkcionalnem karakterju stališč. Oprli so se na tezo, da ljudje sprejemajo 
stališča ravno zaradi tega, ker jim pomagajo zadovoljevati njihove osnovne potrebe. Če 
pogledamo nekoliko širše, ugotovimo, da imamo v medsebojnih odnosih rajši ljudi, ki nam 
omogočajo samopotrjevanje, nas povsod podpirajo, predvsem v naših namerah, in nam vsekakor 
zagotavljajo tudi varnost. Izogibali pa se bomo ljudi, ki nam povzročajo ravno nasprotno in se pri 
tem počutimo ogrožene. 
 
Osnovne funkcije stališč so: 
 

1. obramba jaza – ljudje se radi poslužujemo nekaterih stališč, ki nas branijo pred trdnimi 
realnostmi življenja in lastnimi negativnimi spoznanji o nas samih. To so tako imenovani 
obrambni mehanizmi, ki nas ščitijo pred našimi notranjimi bolečinami. Oblika 
obrambnega mehanizma pri takšni vrsti je tako imenovana projekcija. Svoje lastnosti 
pripisujemo drugim, kajti sami jih nekako nočemo sprejeti kot naše in se na ta način 
dislociramo od teh lastnosti. Učenec, ki je pisal slabo oceno, bo zato krivil učitelja, 
kolerik bo za svoja dejanja okrivil drugo osebo, češ da ga je ona "sprovocirala"; 
 

2. vrednostno-ekspresivna funkcija – Katz (1967, v Meško 1997: 37, citiram) "je domneval, 
da imajo ljudje potrebo po izražanju tistih stališč, ki jim omogočajo posredovanje 
centralnih vrednostnih predstav ali pomembnih komponent njihovih predstav o sebi. 
Takšna stališča krepijo občutek samorealizacije in samoizražanja. Nekdo na primer z 
vsem prepričanjem zastopa vrednote človekovih pravic tedaj, ko nastopi proti smrtni 
kazni; s tem izraža svoje centralne vrednote in samospoštovanje. Nekdo drug ima o sebi 
predstavo kot o "razsvetljenem konservativcu" in zato zavzema stališča, ki po njegovem 
mnenju pripadajo k tej predstavi; tisti, ki vidi sebe kot liberalca, podpira liberalna 
stališča."; 
 

3. instrumentalna oziroma prilagoditvena funkcija – gre za stališča, kjer lahko ljudje z 
njihovo pomočjo dosežejo želene cilje (nagrade), lahko pa se izognejo nehotenim, 
neželjenim dogodkom (kazni); 
 

4. kognitivna funkcija – stališča so nam v veliko pomoč, ker nam lahko pomagajo 
organizirati in sestaviti kaotičen svet. Lažje razvrščamo nove informacije in izkušnje, ki 
nam že vnaprej pripravljajo obstoječe evaluativne dimenzije. Tako nam lahko pomagajo 
pri poenostavitvi in boljšem razumevanju same kompleknosti sveta, v katerem trenutno 
živimo. 

 
6.3 RAZVOJ SAMOPODOBE 
 
Burns (1979, v Rus 1994, prav tam) jasno pove, da so že na koncu 19. stoletja (Hofning) začetni 
razvoj samopodobe določili kot razlikovanje zavedanja med "zunaj" in "znotraj." Prav tako so 
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določili razlikovanje med telesom in okoljem. Broughton (v Rus 1994: 94) je razvoj samopodobe 
razdelil na sedem stopenj:  
 
-  od četrtega leta je značilna povezanost kognitivnih in vedenjskih značilnosti, pojavljati pa se  
    začenja razlikovanje med zunaj in notri; 
-  v petem in šestem letu se "jaz sam" istoveti s telesom (telesno shemo), njegov razvoj pa se   
   povezuje z gibanjem; 
-  od sedmega do dvanajstega leta še vedno ni dovolj jasne diferenciacije med mnenji in dejstvi:  
   "jaz" se  nanaša na percepcijo (socialnih) objektov, reakcije, telo oziroma telesno shemo in  
    lastne psihološke procese;                                                                                                                                                                                                                                               
-  od enajstega do sedemnajstega leta se razvija reflektivno samozavedanje;                                                                                                                                                                             
-  v pozni adolescenci se nadaljujejo procesi diferenciacije; 
-  v zgodnji odraslosti se "jaz sam" kot opazovalec loči od "notranjega jaza" kot subjekta;                                                             
-  v odraslosti naj bi jaz sam kot integriran in kontroliran uspešno združeval vse značilnosti  
   samega sebe. 
 
Psihološko-pedagoška spoznanja o samopodobi šolskega otroka sprožajo v nas celo vrsto 
vprašanj, ki se nanašajo na šolsko prakso.  
Oglejmo si nekaj teh vprašanj: 
  

- Tekmovalnost ali/in sodelovanje?  
- Sposobnosti ali/in prizadevanja?  
- Ustvarjanje šolskega okolja, v katerem nihče ne bo doživljal neuspehov? 

 
Zavedati se moramo, da je šola okolje, v katerem se otroka pripravlja na življenje, kjer neuspehi 
neizogibno predstavljajo del vsakdanjika. 
 
Hatti in Marsh (1996, v Juriševič 1999: 45) menita, da lahko v šoli bistveno prispevamo k 
razvijanju oziroma sooblikovanju otrokove samopodobe tako, da: 
1. otroke  pripravimo (usposobimo za prepoznavanje ustreznih in manj ustreznih strategij, na 
podlagi katerih obstoječo samopodobo bodisi ohranjajo bodisi nadalje razvijajo;                                                                                                                                                                                   
2. usposobimo učitelje za bolj kakovostno dajanje povratnih informacij otrokom glede njihovega 
dela v šoli, ob upoštevanju načinov, na katere otroci le-te sprejemajo oziroma odklanjajo; 
3. otrokom zagotovimo priložnosti, v katerih bodo lahko usvojili, preizkusili in uporabljali (tri 
zlata pravila) konstruktivne strategije, ki prispevajo k oblikovanju zdrave samopodobe.   
 
6.4 VPLIVANJE IN SPREMINJANJE STALIŠ Č 
 
Stališča vplivajo na naše zaznavanje, spreminjanje, mišljenje in tudi na naše osebno ravnanje. 
Ljudje smo nagnjeni k temu, da določene stvari ali pojme razlagamo in zaznavamo tako, da na 
prvo mesto postavimo svoje stališče, ki ga imamo do določenega pojma ali stvari. Na naša stališča 
pa najbolj vpliva naša dejavnost. Pozitivno stališče do načela sodelovanja staršev s šolo nam 
omogoča, da si prizadevamo to sodelovanje čim kakovostneje in uspešneje izvajati, pri čemer ne 
smemo pozabiti tudi na samo doslednost izvajanja. Negativno stališče pa izzove številne postopke, 
ki ovirajo sodelovanje s šolo in onemogočajo njegov kakovosten in uspešen razvoj. Ravno zaradi 
tega, ker stališča vplivajo na naša ravnanja, lahko s preučevanjem teh stališč predvidimo vedenje 
ljudi. 
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Kolikor nam je znano, so stališča razmeroma trajna in dosledna, torej se v splošnem pomenu 
precej težko spreminjajo. Zelo težko spreminjamo predsodke. Težava, da jih ne moremo 
spremeniti niti hitro niti lahko, je med drugim v selektivnem značaju našega zaznavanja in 
pomnjenja, ki izvira iz obstoječih stališč in ki se izraža v nagnjenju, da zaznavamo to, kar je v 
skladu z našimi stališči. Pomembno je, da se tega tudi zavedamo. Med težave spadajo tudi 
namerno izogibanje seznanjanja s podatki in z dejstvi, ki so v nasprotju z našimi stališči, temu 
sledi želja človeka, da bi bila njegova stališča skladna s stališči skupine, ki ji pripada, in ne 
nazadnje uporaba različnih obrambnih mehanizmov. Z njimi skušamo zmanjšati vrednost 
podatkov, ki so v nasprotju z našimi stališči. Pri tem se tako posamezniki kot skupine radi 
zatekajo v obrambne mehanizme samo zato, da bi za vsako ceno ohranili svoja stališča in v zvezi 
z njimi tudi svoja ravnanja. 
 
Stališča je sicer težko spremeniti. To pa še ne pomeni, da jih ni mogoče spremeniti. Večkrat jih 
lahko spremenimo pod vplivom izkušenj, še posebej, če gre za čustveno pomembne in pretresljive 
izkušnje. S spremembo čustvene podlage našega stališča se bo verjetno spremenilo tudi naše 
stališče. Pri spreminjanju stališč in tudi pri oblikovanju novih stališč ima pomembno vlogo oseba, 
ki izvaja socialno vplivanje, večji poudarek pa je predvsem na njegovi verodostojnosti, statusu in 
zaupanju. Veliko lažje bomo vplivali na pozitivna čustva in motivacijo, če imajo vsebine visoko 
prepričevalno vrednost. Pomembno je, da prispevajo k uresničitvi osebnih ciljev, če so za to 
seveda podane vsebine povezane tudi z usmeritvami, kako in na kakšen način se lotiti dejavnosti. 
Izvajanje močnega pritiska in zastraševanja se je izkazalo kot neučinkovito, saj istočasno izzove 
nasprotno reakcijo, tako imenovani obrambni mehanizem. Pri spreminjanju in oblikovanju stališč 
igra zelo pomembno vlogo priporočena (referenčna) skupina. Pri tem ne smemo zanemariti 
dejstev, da so pomembni tudi vrednost posameznega člana skupine, njene skupne norme, pravila 
in vrednote. Nikakor ne smemo pozabiti na aktivno vlogo sodelovanja v samem skupinskem 
dogajanju in pri sami izmenjavi dokaznih argumentov. Posameznik v skupini veliko lažje "mehča" 
že obstoječa stališča in ob ustrezni podpori skupine veliko prej spregleda potrebo po spremembi. 
Posameznik se v skupini počuti varnega ob vseh teh spremembah, ki se dogajajo okoli njega, 
istočasno pa mu skupina pomaga olajšati spremembo odločitve. 
 
 
6.5 STALIŠČA IN SOCIALNO VEDENJE 
 
Definicija stališč je bila pred dobrimi 40 leti trokomponentna, kamor so se štele kognitivna in 
emotivna komponenta, behavioralne intence, in je bila za tisti čas ena izmed najpomembejših in 
prevladujočih. 
 
V začetku devedesetih let pa je bil Greenwald (1989, v Rus 1994: 77) prepričan, da ta opredelitev 
stališč nima več tako trdnih temeljev kot v preteklosti. Prepričan je celo, da prihaja definicija 
glede na čas in se razvij v stanje "popolne" opustitve. Rus (1994, prav tam) pravi, da naj bi bile 
sedanje razlage stališč odvisne predvsem od behaviorističnih teorij, kar pomeni od teorij učenja. 
Te so "od 20-ih do 60-ih let (humano) motivacijo razlagale predvsem z vlogo zunanjega, po 
možnosti fizičnega stimulansa (od električnega šoka pa do različnih vrst okusov). Stimulus je bil 
tisti, ki je določal tako vzbujevalno ("energizirajočo") kot usmerjevalno ("direktivo") vlogo 
motivacijskih motivov. V istem obdobju pa je socialnim psihologom počasi začelo uspevati, da so 
začeli konstrukt stališč obravnavati v okviru motivacijskega koncepta in relacij do mentalnih 
objektov." 
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Če pogledamo raziskave, ugotovimo, da so fizični stimulansi in njihova vloga, ki so temeljili na 
behaviorističnih teorijah učenja, nekako bolj ustrezali najnižji stopnji reprezentacijskega sistema, 
tako imenovanemu nivoju potez ("features"). Zelo pomembno je, da na stališča gledamo s stališča 
motivacijske funkcije, saj lahko le na tak način upoštevamo zmožnost mentalnih objektov, vendar 
v okviru različnih reprezentacijskih nivojev. Pomembno vlogo igra "razumevanje" instrumentalne 
funkcije objektov s poudarkom na doseganju različnih ciljev. Stališča so na ta način eden 
najpomembnejših (najcentralnejših) konstruktov za opisovanje motivacijskega pomena mentalnih 
objektov (Rus 1994: 78). 
 
Greenwald (1989, v Rus 1994, prav tam) navaja tri razloge, ki ustvarjajo problem med odnosom 
stališč in socialnim vedenjem: 
 
* "Prvi problem se kaže v tem, da je lahko stališčni objekt neustrezno identificiran. Recimo, da 
nas zanima stališče do določenega objekta. Pri tem je zelo pomembna definicija objekta. 
Skušajmo odgovoriti na naslednja vprašanje: ali skušamo vedenje vis a vis določenega objekta 
napovedati zgolj na osnovi merjenja samo ene od večih kategorij, v katere lahko uvrstimo objekt 
merjenja. V tem primeru se lahko zgodi tudi to, da se opazovano vedenje in merjen odnos vis a vis 
objekta nahajata na različnih nivojih specifičnosti. Napovedljivost socialnega vedenja pa naj bi 
bila večja tedaj, če se tako socialno vedenje kot (iz)merjeno stališče nahajata na istem nivoju 
specifičnosti oziroma generalizacije." 
 
*  "Drugi problem je v tem, da stališča pravzaprav lahko vplivajo na vedenje, vendar pa lahko gre 
pri tem za druga (drugačna) stališča do objekta, kot pa jih obravnavamo (manipuliramo) v 
raziskavi. Različni stališčni objekti so po navadi razvrščeni po hierarhiji pomembnosti, pri čemer 
se na vrhu te hierarhije po navadi nahajajo stališča do samega sebe oz. do osebe (oseb), za katere 
se nam zdi, da smo od njih eksistencialno odvisni. Bodimo zato pozorni na to, kam spada stališčni 
objekt v hierarhiji pomembnosti pri posamezniku. Ni isto,če skušamo relacijo stališča – vedenja 
preučevati pri tistih objektih, ki so v omenjeni hierarhiji visoko, ali pa pri tistih, ki so v hierhiji 
sorazmerno nepomembni. Pri takih relativno nepomembnih objektih je lahko morebitna stališčna 
sprememba bolj izraz tega, da se ustreže pričakovanjem eksperimentatorja – z vidika individualne 
percepcije poskusne osebe je pri nepomembnih stališčih končno vseeno, ali do vpliva na vedenje 
pride ali pa ne." 
 
 *  Tretji problem pa Greenwald vidi v tem, "da je razložitev odnosa stališče – vedenje otežena 
ravno z zelo "široko razširjeno" in uporabljeno trokomponentno definicijo stališč (kognitivna in 
emotivna komponenta ter behavioralne intence). V tem primeru namreč lahko relacijo med stališči 
in vedenjem razložimo na različne načine: kot odnos stališča kot celote, vedenje kot odnos 
konativne komponente (behavioralne intence) in vedenja, pa tudi kot relacijo konativne 
komponente z drugimi stališčnimi komponentami." 
 
Greenwald (1989) definira stališča kot asociacijo mentalnih reprezentacij (objektov, kategorij, 
propozicij ali shem) z "afekti" (emocijami). Pri tem poudarja samo eno stališčno funkcijo, ki se 
odraža pri ocenjevanju objekta ("object appraisal). Že Smith in Brunner sta omenjala funkcije, v 
katere se združuje tudi funkcija o ocenjevanju objekta. K tem funkcijam sta bili še od Katza 
prevzeti tako funkcija prilagajanja kot funkcija znanja. Tako je lahko Greenwald oblikoval tri 
pogoje, ki nam povedo, kdaj ima stališče pomemben vpliv na odgovarjajoče socialno vedenje. 
Posameznikovo socialno vedenje naj bi pomembno določalo stališče do samega sebe 
(samospoštovanje). Na izvore in vsebino različnih poskusov vplivanja imajo pomembno vlogo 
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stališča pri določanju vrednostnih odgovorov (posameznik, ki ima pozitivno stališče do učenja, se 
bo z naklonjenostjo odzval v zvezi s tistimi trditvami, ocenami, pojavi, ki učenje postavljajo v 
"pozitivno luč", podobno bo ocenjeval tudi osebe, ki te trditve izrekajo). Če pogledamo pod 
drobnogledom, najprej vidimo, nato predvidimo in šele nato ugotovimo, da igrajo stališča 
pomembno vlogo pri določanju vedenja posameznika. To je še posebej značilno pri tako 
imenovanih vsakdanjih objektih, s katerimi ima veliko neposrednih izkušenj. Nič novega in 
čudnega ni, da so tako teoretične kot aplikativne (uporaba in način izvedbe) raziskave stališč zelo 
pogoste na področjih trženja in politike. Veliko manj je raziskav, ki bi problematiko ne samo 
eksperimentalno, ampak tudi praktično proučile in uporabile. V mislih imamo predvsem področje 
izobraževanja. Razdevšek - Pučkova (1990: 19) pravi, da lahko na tem področju, kakor na drugih, 
že omenjenih, pričakujemo, da bodo imela stališča učiteljev do različnih problemov na vzgojno-
izobraževalnem področju med drugimi dejavniki vpliv na njihovo pedagoško delo. 
 
 
7  ŠOLSKA USPEŠNOST KOT POZITIVEN, MOTIVACIJSKI DEJ AVNIK ZA   
    CELOSTNI OSEBNI RAZVOJ 
 
"Pod pojmom šolske uspešnosti – vzgojeni storilnostno, kot smo, in usmerjeni na končni vidni, 
dobesedno s številkami izraženi izid svojih lastnih prizadevanj – predstavljamo predvsem ocene,  
spričevala pa kažejo na to, ali je šolanje uspešno. Vendar obstajajo še mnoge druge, daljnoročno 
nedvomno pomembnejše naloge šolanja." (Tomori 2002: 16). 
 
Potek in izid sledečih razvojnih nalog odločata o šolski uspešnosti v širšem smislu: 
- sposobnost pridobivanja in izkazovanja znanja;                                                                                                                             
- razvoj samostojnega razmišljanja, presoje, oblikovanja stališč, opredeljevanja, iskanja novih     
  rešitev, v skrajni stopnji oblikovanja smiselnega odgovora na izzive, dvome in dileme;                                                                                                                                                    
- razvoj delovnih navad, sistematičnega izpolnjevanja nalog, načrtovanja in organiziranja dela   
  individualno in v skupini; 
- učenje sodelovanja z drugimi; 
- razvijanje različnih spretnosti in veščin; 
- oblikovanje ustreznega vedenja v preizkušnjah in učinkovitega obvladovanja stresov; 
- prevzemanje odgovornosti za lastno prizadevanje in prispevek k delu skupine; 
- preizkušanje izvirnih načinov spoprijemanja z intelektualnimi in delovnimi izzivi; 
- sprejemanje in izražanje čustvenega odziva na lasten uspeh in neuspeh ter na uspeh in  
  neuspeh drugih. 
 
Povsem nepomembno je, kako dejaven, zavesten in sistematičen je delež pedagogov pri vsem tem. 
Vsak šolar izpolnjuje naloge v procesu šolanja, ne ozirajoč se na to, ali je sam uspeh izpolnjevanja 
nalog pedagogov uspešen, dovolj sproten in dokončno opažen ter evalviran. Prav ti procesi pa so 
odločilni za celoten uspeh šolanja. Bolj kot ocene same na njihov skupen izid odgovarja 
vprašanje, kaj je pravzaprav posamezniku dalo šolanje pri njegovi nadaljnji poti v življenju.  
 
Kosova (1992: 19) je predstavila zanimivo "skico", ki označuje povezanost doma in šole glede na 
otrokovo uspešnost in je predstavljena na naslednji strani. 
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S "skice" lahko razberemo, da se dom in šola pri uspešnem otroku ne hodita igrat drug drugemu v 
peskovnik, ko pa imata vendar vsak svojega. Živita v skupnosti in v sožitju, kjer izpolnjujeta svoje 
naloge in poslanstvo. Popolnoma drugačna je "skica" otroka, ki je v šoli neuspešen. Takrat se 
začneta šola in dom prekrivati, kajti šola začne močno posegati na področje doma, kjer se prekriva 
s starševskimi vlogami. Starši pri uspešnem učencu redkeje obiskujejo šolo (jo puščajo ob strani), 
občasno povprašajo, če je kaj novega, vprašajo po ocenah in uspehu. Zelo hitro se zadovoljijo s 
kratkimi in skopimi informacijami o svojem otroku, morda so celo premalo sposobni prisluhniti 
učitelju svojega otroka, še posebej pri tistem delu, ki se nanaša na otrokovo uspešnost. 
 
Popolnoma drugačna slika je pri učencih, ki so pri svojem delu neuspešni oz. manj uspešni. 
Pogosta so vprašanja o šoli, slabe predvsem nezadostne ocene so nenehen predmet razprave, 
pogosto se jih primerja z boljšimi v njihovi bližnji okolici in, kar je najbolj boleče, se jim obljublja 
ali celo grozi, kako neperspektivni in slabi učenci so za prihodnost. 
  
In kam nas vse te grožnje in ponižanja otrok pripeljejo? Otrok se enostavno počuti ogroženega, 
zatrtega, vase zaprtega, nesposobnega, nezaželjenega, zapostavljenega, skratka, nikakor se ne 
najde in ne vidi nobenega smisla za nadaljnji razvoj pozitivne samopodobe in lastnega življenja. 
Pogosto se takšni otroci zatekajo v obrambne mehanizme, kot so agresivnost, delikventne oblike 
vedenja, neupravičeni izostanki od pouka, aroganca, druženje v skupinah z negativnimi oblikami 
socialnega vedenja in podobno. Nad takšnim načinom delovanja posameznika obupujejo tako 
starši kot učitelji. Pogosto se sprašujejo, kaj nam je potrebno v tem trenutku storiti. In ravno to sta 
tisti trenutek in čas, ko morajo tako starši kot učitelji stopiti na isto stran in skupaj poiskati vzroke 
za neuspešnost. Nastopi pravi partnerski odnos oz. sodelovanje med starši in učitelji, ki bodo z že 
znanimi vzroki poiskali pravo pot, metodo, način ali motivacijo, s katero bodo lahko pomagali 
otroku, vključno s strokovno pomočjo. 
 
Zato je danes še kako pomembna ustrezna strokovna usposobljenost tako strokovnih delavcev kot 
učiteljev. Temu bi lahko rekli temeljni kamen za uspešno in ustrezno ter pozitivno vzgojno, 
izobraževalno in svetovalno delo, kajti cilj vsake šole naj bi bil omogočanje optimalnega razvoja 
vsakega učenca, ne glede na njegovo socialno, kulturno, ekonomsko ali katerokoli pripadnost. 
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7.1  CIVILIZACIJSKE NORME – KRITERIJ USPEŠNOSTI  
 
V današnji civilizaciji, predvsem na Zahodu, v veliki meri izstopajo tako imenovane zunanje 
vrednote, kot so uspešnost, odličnost in kakovost. Samo stanje je precej zavidljivega značaja, saj 
nikoli do zdaj ni toliko ljudem na različne načine uspelo. Tudi možnosti za uresničitev ni bilo 
nikoli toliko kot v tem trenutku. In tudi cena neuspešnosti ni bila nikoli večja, kot je danes, in to 
ravno zaradi tistih, ki jo določajo in znajo istočasno tudi uspeti. Vedeti moramo, da noben uspeh 
ni samo zunanji, saj ga takšnega napravi samo delo za priznanje (nem. Anerkennung) drugih. 
Najprej naj človek uporabi svoje pristne in prvobitne moči (nem. Wesenskraefte; Marxov izraz). 
Marsikdo to zelo težko izpelje, saj se nekateri posamezniki niti ne zavedajo svojih zmožnosti in 
sposobnosti. Vendar se lahko posameznik, ki to zmore, postavi na mesto ustvarjalnosti človeške 
vrste. 
 
Ker je v današnjem času družba vse bolj tvegana, je vsekakor veliko težje uspeti, kar opažajo tudi 
strokovnjaki, ki iščejo poti, s katerimi bi uspeli rešiti ta problem. Kljub zamislim, ki bi vodile k 
rešitvam, je potrebno vedeti, da moramo na tej poti računati na vse mogoče težave in na 
sposobnost sprejemanja inovacij od okolice. 
    
Danes razlikujemo med uspehom kot enkratnim dosežkom in uspehom, ki ima trajno značajsko 
lastnost posameznika. Nenehno izboljševanje kakovosti in popravljanje napak v neuspehu ali celo 
v pomanjkljivem uspehu je proces uspešnosti, ki vodi k odličnosti vrhunske kakovosti. O sami 
uspešnosti lahko govorimo tudi širše, saj ne zadeva samo poklicnega življenja, temveč tudi druge 
dejavnosti v življenju. 
 
Uspešen menedžment, uspešen osebnostni razvoj, uspešna filozofija podjetnosti in funkcionalna 
pismenost – vse to danes pomeni uspeh. Znano je tudi nenehno izpopolnjevanje tako v 
gospodarstvu kot v šolstvu, in to tako na Vzhodu kot na Zahodu, kot neke vrste način uspevanja. 
 
Novak (2010, internet) pravi, da slovenska beseda uspeh na nek način kaže na upehanost po 
naporu in ne na samo zaporedje dogodkov, ki jih lahko osmišljamo kot uspešne. Avtor je 
prepričan tudi v to, da je Slovenija deležna pomanjkljive funkcionalne pismenosti. Posledice se 
odražajo tudi na uspešnosti, in to ravno zaradi tega, ker individualni uspeh ni dobro podprt s 
socialne strani ali celo z večjo odmevnostjo v okolju. Ni še dolgo tega, ko smo verjeli, da je za 
uspeh dovolj pridnost oz. marljivost, kar je seveda podpirala tudi storilnostno naravnana šola. 
"Poti do uspeha je toliko, kolikor je različnih osebnosti." (Novak 2010). 
 
7.2  USPEŠNOST SVETOVANJE ALI VADBA 
 
Ker se učimo drug od drugega, je uspešnost tako rekoč v vsaki kulturni sredini do neke meje že 
socializirana. Brez učenja uspešnosti ne gre, zato se je danes vsi učimo. Pri učenju uspešnosti igra 
pomembno vlogo sama volja posameznika za dosego tega cilja. Nekateri se zaradi prenizke 
samozavesti ali zaradi gojenja velikih zanje neizvedljivih načrtov nočejo učiti ali pa se učijo z 
odporom. Če se posameznik odloči za učenje uspešnosti od uspešnejših, potem govorimo o tako 
imenovanem nevrolingvističnem programiranju, ki je "model učinkovite komunikacije, svetovanja 
in učenja, ki nam pomaga razumeti sebe in druge, priklicati skrite vire moči in okrepiti že odkrite, 
lažje shajati z drugimi in jih bolj učinkovito motivirati, poučevati in sodelovati z njimi." 
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Stein in Drucker (2000, v Novak, internet) pravita, da je najpomembneje, da se učimo na sebi, kar 
je najustreznejši način, saj smo lahko le tako najbolj učinkoviti. Najpomembneje je razvijati 
sposobnost in občutek nenehnega samomotiviranja in vsekakor sprejemati pozitivne odločitve pri 
usmerjanju postopkov za doseganje določenega cilj ali ciljev. 
 
Nič ne bo narobe, če bomo uspešnost smiselno svetovali in vadili. Zavedati se moramo, da smo 
zanjo vsi rojeni, vendar na žalost nimamo vsi enakih začetnih osnov. Vso zadevo lahko otežuje še 
spoznanje, da ne znamo v enaki meri izkoristiti vseh svojih sposobnosti. Tako kot smo si ljudje 
med sabo različni, tako različno lahko razumemo tudi uspeh, kar velja tudi za prehod iz neuspeha 
v uspeh. Uspešnost naj bi označili kot neko značajsko lastnost. 
 
Nekateri za uspeh svetujejo natančno načrtovanje, predstavljanje in postopno uresničevanje ciljev. 
Novak ugotavlja, da je za kakovosten premik v uspešnosti potrebno spremeniti vsebinski okvir. Le 
tako bi lahko mislili s specifično človeškimi možgani, ki na nek način omogočajo osebni duhovni 
razvoj. Izkustveno učenje iz neuspehov je most k samemu uveljavljanju in delovanju novih 
obrazcev. 
 
Posamezniku, ki sam prepočasi in preveč razkropljeno zbira izkušnje, je uspešnost vsekakor 
smiselno svetovati, saj mu le na ta način lahko pomagamo pri njegovem razvoju. Torej je 
svetovanje, ki teži k vajam, eksperimentom z novimi tehnikami, neke vrste oblika pomoči za 
samopomoč v dejanskih življenjskih situacijah (avtosugestija, samosvetovanje). 
 
7.3  KONCEPTI, MOTIVACIJA IN METODE UVELJAVLJANJA U SPEŠNOSTI  
 
Če strnemo vse zapisano, pridemo do ugotovitve in spoznanja, da vodijo k skupnemu uspehu 
uspeh v družini, šoli, delovni organizaciji in prostočasnih – družbenih medsebojnih odnosih. 
Odtod izhaja vprašanje uspeha kot vprašanje podporne skupine. Pri istosmernem mišljenju prihaja 
do istosmernega delovanja. 
 
Notranji in zunanji uspeh sta med sabo povezana, saj je zunanji uspeh že posledica notranjega, 
brezpogojnega uspeha po pravilu kakor znotraj, tako zunaj. Le na ta način lahko razumemo in 
sprejemamo sebe in drugega. Pomembno je, da se zavemo, ko nekaj naredimo zase, lahko v istem 
trenutku naredimo uslugo tudi drugemu. 
 
S kratko poglobitvijo v antropološko znanost spoznamo in ugotovimo, da je človek odprt, 
dinamičen sistem. Lahko se namreč sami motiviramo tako za uspehe kot neuspehe. Na kakšen 
način, kako, kdaj in katerega bomo sprožili, pa je odvisno od nas samih. Sprožimo lahko 
zastavljene z višjimi ali nižjimi cilji in osebno kulturo. Vse to nam omogočajo tako imenovane 
nekatere teorije, kot so teorija svobodne izbire, samokontrole (Glasser), psihokibernetike (Maltz) 
ali nevrolingvistike. 
 
Danes se uspeh pogostokrat povezuje z osebno močjo, s sposobnostjo fleksibilnega vodenja in 
ustvarjalnosti. Na lastne sile se upirajo ljudje, ki nenehno doživljajo uspehe. Takšni posamezniki 
si ne zastavljajo previsokih niti prenizkih ciljev. Želijo biti sprotno povratno informirani in tudi 
samo zmoto in neuspeh takoj priznajo. 
 
Najbolje uspevajo tisti, ki so že bili uspešni, ker so si to držo in občutek že shranili v tako 
imenovani "čip" spomina oz. so si ga zasidrali, kar potrjujejo tudi nevrolingvisti z življenjskim 
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izkustvom. S pozitivnim sidranjem si lahko svojo uspešnost povečajo tudi manj uspešni. To pa 
lahko za nekatere pomeni lastno podoživljanje srečnih in uspešnih trenutkov v sedanjosti za 
prihodnost. Gledano s tega stališča, je zelo pomembno, kako globoko je uspešnost zasidrana v 
primarni socializaciji. In ker smo ljudje med sabo tako različni, lahko iz tega sklepamo, da so 
nekateri pripravljeni storiti vse za svoj uspeh, drugi malo manj, tretji pa o njem zgolj sanjajo. 
Takšnim ljudem primanjkuje samozavesti in možnosti za razvoj lastnih sposobnosti in korektnih 
stikov z drugimi. Iz lastnih izkušenj dobro vemo, kakšne občutke nemoči in nerazumevanja v nas 
in v drugih puščajo neuspehi, zlasti takrat, ko so pričakovanja neusklajena. Tisti, ki obupajo v 
tekmi s pričakovanjem okolice, postanejo odvisni. Okolici pa so zgled tisti, ki presegajo 
pričakovanja. 
 
Murphyjevo načelo je: "Kar gre lahko narobe, bo narobe tudi šlo." Na nek način nam avtor 
sporoča, da v nobeni dani situaciji nismo nikoli dovolj previdni in strpni. Gledano z druge plati, pa 
nikoli nismo dovolj dovzetni in sprejemljivi za spremembe. 
 
Če želi biti človek uspešen, mora imeti pozitiven in ustvarjalen odnos do sebe, drugih in do stvari. 
To pa lahko najdemo le v zaupanju, samospoštovanju in ljubezni do sebe in drugih. Robbins 
(1995, v Novak, internet) navaja sedem pogojev uspeha: stalno nagnjenje, vera (močno stanje, 
emocionalno stanje gotovosti), vrednote, sposobnost kooperativnosti  in komunikacije, energije in 
življenjske strategije. Današnje raziskave so pripeljale do spoznanja, da igra veliko vlogo pri 
uspehu emocionalna inteligenca, kamor spadajo navdušenje, samozavedanje, tako intelektualno 
kot racionalno, in upanje. 
Uspeh in sreča sta navadi. Navade pa je zelo težko spreminjati, še posebej tiste z negativnim 
predznakom, torej slabe, saj imajo korenine v notranji drži, ta pa v prepričanjih. Najtežje se 
spreminjajo prepričanja. Tisti, ki so dovzetni za hitre spremembe, z navdušenjem spreminjajo 
stara prepričanja v nova. 
 
Svojo pot uspeha lahko ciljno načrtujemo, in sicer tako, da upoštevamo zakone. Nekateri 
posamezniki družbe se enostavno nočejo soočiti z dejstvom, da si je na vsak način potrebno 
zastaviti cilje in jih uresničevati, kajti le na ta način se lahko sproži novo delovanje teh zakonov. 
Poznavanje zakonov vpliva na izboljšanje kakovosti, istočasno pa na ustrezno izbiro načina 
uspešnosti, še posebej pravil v posebnih situacijah. 
 
S pomočjo samonadzora lahko z ustvarjanjem ugodnih razmer nastaja uspešnost. Novak (internet) 
pravi, da je v negotovem svetu uspeh relativna (sorazmerna) kategorija, pod katero razumemo, da 
"kdor hoče življenje pridobiti, ga bo izgubil." Če izgubimo duševni mir, lahko izgubimo tudi vse 
ostalo. Duševni mir se v času vedno hitrejših sprememb lahko ohranja s fleksibilno osebno in 
institucionalno organizacijo (pripravljenost kako dejavnost opustiti in začeti z drugo), z 
dopuščanjem in obvladovanjem frustracij (neizpolnitev, razočaranje) (Evans - Russell 1992, v 
Novak, internet), z znanjem o reševanju konfliktov (Iršič 2003, v Novak, internet), kakor tudi z 
brezpogojnim doživljanjem uspeha oziroma občutkom izpolnjenosti zdaj in tukaj. Če znamo 
pravilno in ustrezno dihati, lahko uravnavamo notranje ravnotežje. Predvsem moramo biti pozorni 
na same odnose, da ne bomo sprožali sporov, ki lahko temeljijo na neupravičeni, navidezni 
avtoriteti tako v realnem kot v virtualnem (navideznem, namišljenem) svetu. Vse skupaj nam 
namreč jemlje energijo. In, kot pravi Novak (internet), z upoštevanjem starega pravila: "Če 
hočemo pomagati k svoji uspešnosti, pomagajmo najprej drugim."                                           
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7.4 DEJAVNIKI IN METODOLOGIJA USPEŠNOSTI 
 
Dokazovanje svoje uspešnosti z iskanjem delčka neuspeha drugih v smislu nevoščljivosti se bo 
moralo umakniti pred potrebo skupne uspešnosti. Vsekakor nas to pripelje do novega spoznanja in 
mišljenja, ki pravi, da je v vsakem neuspehu kalček uspeha, saj se tako rekoč učimo iz vsake 
izkušnje. 
 
Če pogledamo nekoliko širše, ugotovimo, da je v današnjem času uspeh močno povezan z 
uporabnim znanjem, vsestranskim mišljenjem, učinkovito komunikacijo in osebnim pomenskim 
učenjem. Ljudje dejanskost na nek način zaznavamo na različne načine (kinestetični tip po 
občutku, vizualni po vidnem in avditivni po slušnem polju). 
 
Za samo uspešnost posameznikovega razvoja ni pomembna samo družinska klima oz. odnosi v 
družini, ampak tudi vzgojni slogi in osebnostne lastnosti staršev, v katerih se otrok razvije v 
mladostnika. Pomembno vlogo imajo tudi odzivi matere in očeta na otrokovo samoželjeno, lastno 
radovednost. Miller (1992, v Kobal 2001: 112) pravi, da mnoge raziskave in klinične izkušnje 
kažejo, "da ustrezno spodbujanje otrokove naravne radovednosti in primerno razkrivanje tem, ki 
se nekako v družbi skrivajo pod oznako "tabu", spodbujevalno vplivata na ohranjanje samodejne 
radovednosti, po drugi strani pa je znano, da mora otrok z vstopom v šolo nemalokrat zatreti svojo 
prirejeno težnjo po odkrivanju in spoznavanju novega." 
 
Če pogledamo še v množico individualnih dejavnikov zgoraj omenjenega avtorja, vidimo, da na 
učenčevo učno – šolsko uspešnost vplivajo tako verbalne, senzorne, intelektualne, psihomotorične 
sposobnosti, kot motivacija, uspešno uravnavanje emocij in, kar je zelo pomembno, tudi samo 
znanje mladostnika. Na socialne dejavnike učne in šolske uspešnosti, ali natančneje, na 
medosebne odnose med učenci in učitelji, sošolci, starši, brati in sestrami ter vrstniki izven šole se 
predvsem osredotoča Compas (1991, v Kobal 2001: 113). 
  
Če zadevo glede pojmovanja dejavnikov učne uspešnosti pogledamo nekoliko podrobneje, bi na 
splošno lahko rekli, da razlikujemo tri dejavnike, ki se nanašajo na: 1. družino in (ne)šolsko 
okolje, 2. šolo in 3. psihofizične lastnosti učenca. Z vstopom v šolo prevzame otrok novo vlogo, ki 
je bila zanj dotlej neznana – vlogo učenca. Vstop v šolo povzroča tako za otroka kot starše 
določeno stopnjo stresa in spremembe ter obveznosti, česar se morajo v določeni meri zavedati 
tudi učitelji. To je velika prelomnica tako v življenju otroka kot njegovih staršev. Zato je še kako 
pomembna izjava Marthe in Williama Pieperja, ameriških pedagogov, ki pravita: "Otrok je 
oškodovan, če mu starši ne postavijo mej in ga ne podpirajo tako, da njegovo ravnanje usmerjajo v 
smotrne tire." 
 
Novak (internet) pravi, da poznamo dve vrsti ljudi: prvi iščejo skladnost, medtem ko drugi razlike. 
Prvim so merilo želje kot nekakšne prerokbe (oznanjevanje prihodnosti), drugim pa volja. Tracy 
(1996, v Novak, internet) je natančen raziskovalec uspešnosti, zlasti s stališča človekovih 
notranjih pogojev, ciljev in želja. Njegovi pogoji so naslednji: 
 
 

1. duševni mir – harmonija – ravnotežje jing-janga; 
2. neomejena moč mišljenja; 
3. zdravje in trdna odločenost;  
4. ljubeči odnos; 
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5. finančna neodvisnost; 
6. spoštovanja vredni cilji in ideali; 
7. poznavanje samega sebe, katere sile so izoblikovale značaj; 
8. osebna izpolnitev, torej biti sam svoj psiholog svetovalec. 

Medtem ko Covey (1994) in Trojnar (1998, v Novak 1996) navajata druge pogoje in zakone 
uspeha.  
 
Coveyevi pogoji uspešnosti so: 
 
1. načrtovati cilje in njihovo prilagajanje glede na naše želje in analizo dejanskega stanja; 
2. zaupati vase, da čim bolje dosežemo cilje; 
3. osredotočiti se na to, kar bogati naše cilje; 
4. vizualizirati;  
5. emocionalno srečanje; 
6. dober značaj, ki nas vodi v krizi; 
7. razvijati sposobnosti notranjega in zunanjega uživanja.   
 
Trojnar navaja obstoj petih zakonov uspeha: 
 
1. bogastvo je dovolj za vse z našimi notranjimi potenciali; 
2. kreativnost; 
3. delavnost; 
4. nenavezanost; 
5. služenje, kjer avtor omenja, da je zaradi služenja potrebno imeti ljudi rad, delati dobra dela, 
uresničevati svoje cilje, biti iskren in pošten ne glede na pomisleke in ugovore. 
 
Kljub vsem zgoraj navedenim dejavnikom, pogojem in zakonom ter potem uspešnosti ni toliko 
pomembna količinska osnova, ampak je pomembnejše, kateri od navedenih dejavnikov se 
ponavljajo, saj so ti že verjetno dobro preizkušeni. Tako je potrebno vsak uspeh in tudi neuspeh po 
določenih kriterijih evalvirati oziroma ovrednotiti in se sproti prilagajati strategijam in novim 
situacijam. S spreminjanjem zunanjega sveta se spreminjajo tudi sami načini osebnega 
uveljavljanja, zato je postal zunanji uspeh začasen. Če človek nenehno dela v inovativni družbi na 
enak, zastarel način, ima večje možnosti, da bo prej neuspešen. Rešitev se nakazuje samo z 
nenehnim izboljševanjem kakovosti in osebno rastjo. Sčasoma se spreminjajo ne le naše 
sposobnosti, ampak tudi povpraševanje po njih. 
 
Novak (internet) pravi, da je notranji osebni uspeh s sestavinami, kot so načrtovanje ciljev, 
brezpogojno sprejemanje sebe in drugih, vizualizacija, pozitivna samopodoba, pozitivno 
mišljenje, samoodgovornost, reprogamiranje starih obrazcev vedenja z novimi, kar vsekakor vodi 
k osebnostni spremembi. Nadaljevanje socializacije in individualizacije pomeni razvijanje 
uspešnosti v sami smeri intenzivnejšega primerjanja s samim sabo. Nekateri vidijo pot do 
uspešnosti v domišljiji in želji ter v zaupanju v prasilo, nikakor pa ne v sami volji. 
 
Če smo pripravljeni več delati zato, da bi lahko več dajali drugim, potem je to sistem zanesljivih 
uspešnih odločitev. Postavljanje v položaj "kot da bi uspeli" nam omogoči, da uspemo. Preprosto 
povedano, lahko uspevamo samo s popolnim zaupanjem vase, iskrenostjo (etično poštenostjo), 
vztrajnostjo in visoko zastavljenimi cilji. 
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7.5 UČNA USPEŠNOST IN INDIVIDUALNE ZNA ČILNOSTI OTROK IN  
       MLADOSTNIKOV 
 
Nizozemski raziskovalci Bartels idr. (Marjanovič Umek in sodelavca 2007: 29) ugotavljajo, da je 
povezanost med otrokovimi intelektualnimi sposobnostmi in njihovo učno uspešnostjo v veliki 
meri genetsko posredovana. Pomembno vlogo imajo tudi dejavniki tako imenovanega deljenega 
okolja. Tu mislimo predvsem na okolje, ki si ga posamezniki delijo in nekako deluje na skupni 
ravni (npr. šolska politika, družina, socialno-ekonomski status). Pri 12-letnikih imajo pomembno 
vlogo tudi dejavniki nedeljenega okolja (to je okolje, ki deluje na individualni ravni oz. za 
specifične izkušnje posameznika). 
 
Raziskave, ki so jih opravili na dvojčkih, starih 5, 7, 10 in 12 let, so med drugim pokazale tudi 
delež, ki ga lahko pri pojasnjevanju razlik v učni uspešnosti pripišejo genetskim dejavnikom in je 
podoben deležu, ki ga lahko pripišejo genetskim dejavnikom pri pojasnjevanju razlik v 
intelektualnih sposobnostih mladostnikov. 
 
Genetski učinek na učno uspešnost se pretežno kaže zaradi genetskega učinka na spoznavne 
sposobnosti. Morda tudi zaradi učinka na osebnostne poteze in na motivacijo in ne toliko zaradi 
tega, ker bi obstajali "posebni geni za učno uspešnost." Ne obstaja en ali nekaj genov, s katerimi 
bi prispevali k individualnim razlikam v izraznosti psiholoških značilnosti.  
 
Puklek Levpuščkova (2010: 9) ugotavlja, da nam skupni učinek delovanja več kot 1000 genov, ki 
se po vsej verjetnosti vključujejo v izraznost splošne spoznavne sposobnosti, pove, v kolikšni meri 
lahko individualne razlike v tej sposobnosti posameznikov določene starosti in določene 
populacije pojasnimo z genetskimi razlikami med njimi. Ne pa v takšni meri, da bi ugotavljali, 
koliko je nekdo podedoval sposobnosti od svojih staršev in koliko ter na kakšen način je okolje  
vplivalo nanje. 
 
L. A. Thomson in sodelavca (1991, v Marjanovič Umek in sodelavca, prav tam) so prav tako 
opravili raziskave med dvojčki, starimi med 6 let in 12 let. In poročajo o drugačnih rezultatih, kot 
so jih navedli zgoraj omenjeni nizozemski raziskovalci. Ugotovili so, "da se učna uspešnost 
učencev zmerno povezuje z njihovimi intelektualnimi sposobnostmi in da vse specifične 
intelektualne sposobnosti ne povezujejo enako visoko z učno uspešnostjo (spominske sposobnosti 
so se z dosežki na preizkusu učnih spretnosti povezovale najnižje)." Ocenili so tudi, "da je 
povezanost med intelektualnimi sposobnostmi otrok/mladostnikov in njihovo učno uspešnostjo 
posredovana predvsem genetsko in da so genetske razlike med učenci pomemben vir variabilnosti 
v njihovi učni uspešnosti, pri čemer imajo ključno vlogo pri pojasnjevanju razlik v učni uspešnosti 
dejavniki deljenega okolja (z njimi so pojasnili več kot 60 % razlik v učni uspešnosti, z 
genetskimi dejavniki pa okrog 20 %). Dejavniki deljenega okolja so imeli pri pojasnjevanju razlik 
v intelektualnih sposobnostih otrok/mladostnikov zelo nizko pojasnjevalno moč (manj kot 10 % 
variabilnosti), genetski pa visoko, in sicer so z njimi pojasnili od 37 % do 70 % razlik v 
intelektualnih sposobnostih (najmanj pri spominskih sposobnostih in največ pri hitrosti 
zaznavanja). Od 24 % do 56 % razlik v intelektualnih sposobnostih otrok/mladostnikov so 
pojasnili z dejavniki nedeljenega okolja." 
 
Iacono, McGue in Johnson (2006, v Marjanovič Umek in sodelavca 2007: 30) ugotavljajo, da se 
pri mladostnikih, starih 11 let, intelektualne sposobnosti zmerno do visoko (koeficienti 
povezanosti se gibljejo od 0,39 do 0,59) povezujejo z njihovo učno uspešnostjo. 
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Nove ugotovitve, ki jih navaja Puklek Levpuščkova (2010, prav tam), pa kažejo, da je 
inteligentnost prej vzrok učnim dosežkom kot njihova posledica. Te imajo tudi specifične 
spoznavne sposobnosti, kar je zelo pomembno za dodatno pojasnjevanje vrednosti pri napovedi 
učne uspešnosti, poleg seveda splošne inteligentnosti.  
 
Starši, učenci in učitelji sami so učno uspešnost ocenjevali s pomočjo 5-stopenjske lestvice, in 
sicer, ali je učenčevo znanje pri različnih predmetih zelo pod povprečjem, pod povprečjem, 
povprečno, nadpovprečno in zelo nad povprečjem. Rezultati raziskave so pokazali učenčeve 
intelektualne sposobnosti v povezavi s kakovostjo družinskega okolja (med kazalce družinskega 
okolja so uvrstili: izobrazbo staršev, velikost družine, etničnost, selitve, zaposlenost staršev, 
alkohol, droge, prisotnost stresnih dogodkov v družini, starševski slog). Čeprav prihajajo otroci iz 
manj spodbudnega družinskega okolja in imajo visoke intelektualne sposobnosti, so učno zelo 
uspešni. Raven učne uspešnosti učencev, ki prihajajo iz manj spodbudnega družinskega okolja in 
imajo nizke intelektualne sposobnosti, pa je nižja. 
 
Gutman in sodelavca (2003, v Marjanovič Umek in sodelavca 2007, prav tam) so dobili drugačne 
rezultate in so mnenja, da se otrokove intelektualne sposobnosti pozitivno povezujejo z učno 
uspešnostjo, in sicer le v spodbudnem družinskem okolju (izločimo odsotnost rizičnih 
dejavnikov). Vsi ti rezultati glede na učinek intelektualne uspešnosti in družinskega okolja na 
učno uspešnost v različnih raziskavah niso vselej enaki (razlagajo s starostjo otrok/mladostnikov, 
ki so vključeni v raziskave). 
 
V obdobju srednjega otroštva lahko otrokove intelektualne sposobnosti delujejo kot neke vrste 
zaščitni dejavnik učne uspešnosti. V obdobju mladostništva so pozitivno povezane s šolsko 
uspešnostjo samo pri tistih mladostnikih, ki prihajajo iz spodbudnega družinskega okolja. 
Pomembno je vedeti, da visoke intelektualne sposobnosti nikakor ne morejo izravnavati 
(kompenzirati) negativnih učinkov družinskega okolja v celotnem obdobju izobraževanja. Starejši, 
ko postaja posameznik, večji je učinek drugih dejavnikov. Ti dejavniki so: menjave učiteljev, učne 
navade, vrstniški odnosi itd. 
Učenčevo uspešnost v šoli pomembno določa otrokova/mladostnikova govorna kompetentnost. 
Hammil in Larsen (1996, v Marjanovič Umek in sodelavca 2007: 31) sta s pomočjo 
standardizacijske študije Preizkusa pisnega sporočanja TOWL-3 ugotavljala povezanosti pisnega 
sporočanja (z delnimi rezultati: tvorjenje stavkov izven konteksta, pisno sporočanje in pisanje 
zgodb) z učno uspešnostjo. Sami rezultati so pokazali zmerno povezanost (mediana koeficientov 
povezanosti je bila 0,51) z učno uspešnostjo pri matematiki, branju in splošnem znanju 
naravoslovja in družboslovja. 
 
Relativno dobro lahko pojasnimo tudi učno uspešnost otrok/mladostnikov ob splošni 
inteligentnosti in govorni kompetentnosti z osebnostnimi značilnostmi. 
 
Barbaranelli, Caprara, Rabasca in Pastorelli (2003: 31) ugotavljajo, da se med petimi razsežnostmi 
osebnosti po tako imenovanem modelu Velikih pet, ki vsebuje naslednje razsežnosti: 
ekstravertnost, intelekt/odprtost, vestnost, nevroticizem in sprejemljivost, z učno uspešnostjo 
učencev (otroci v povprečju stari 10,1 leta) najvišje povezujeta dimenziji intelekt/odprtost in 
vestnost. 
 
Puklek Levpuščkova s sodelavko (2010: 10) predstavlja na področju osebnostnih potez ravno tako 
enega najvplivnejših modelov hierarhične strukture osebnosti, tako imenovani petfaktorski model, 
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ki je v zadnjem časovnem obdobju pridobil na pomembnosti. Ta prepoznavnost je osnovana ravno 
zaradi prepoznave razvojnih predhodnikov velikih petih osebnostnih potez, ki poleg spoznavnih 
sposobnosti učencev in dijakov pomembno prispevajo k učnim dosežkom. Tem pa 
najpomembneje, najdosledneje in najmočneje prispevata vestnost in odprtost, medtem ko je vloga 
ekstravertnosti odvisna predvsem od starosti posameznikov. Družabnost, pozitivno čustvovanje in 
raven dejavnosti se pozitivno povezujejo pri mlajših učencih, medtem ko je ta povezava pri 
starejših učencih in dijakih negativna. 
 
 
7.6 POVEZANOSTI MED DRUŽINSKIMI DEJAVNIKI IN INDIVI DUALNIMI    
        
Povezanosti med otrokovimi/mladostnikovimi intelektualnimi sposobnostmi, govorno 
kompetentnostjo in učno uspešnostjo so lahko neposredne in posredne. Torej gre za povezavo med 
otrokovimi intelektualnimi sposobnostmi, govorno kompetenco (pristojnostjo) in dejavniki 
družinskega okolja (v Marjanovič Umek s sodelovcema 2010: 32). Podobno so razmišljali Boyle, 
Georgiades, Mustard in Racine (2007, v Marjanovič Umek s sodelavcema 2010: 32), ki pravijo, 
da se enako lahko z učno uspešnostjo otrok/mladostnikov neposredno ali posredno povezujejo 
dejavniki družinskega okolja. 
 
Davis-Keanova (2005, v Marjanovič Umek s sodelavcema 2021: 33) ocenjuje, da se izobrazba 
staršev neposredno ali posredno povezuje z učnimi rezultati, in sicer preko pričakovanj, ki jih 
imajo starši o učnih dosežkih svojih otrok/mladostnikov. Rezultati raziskave (vanjo so bili 
vključeni otroci/mladostniki, stari od 8 do 12 let) prikazujejo spoznanja, da se število let 
zaključene formalne izobrazbe staršev zmerno pozitivno povezuje s pričakovanji staršev o učni 
uspešnosti otrok/mladostnikov (koeficient povezanosti je 0,42), medtem ko se pričakovanja 
staršev zmerno pozitivno povezujejo z učenčevo uspešnostjo (koeficient povezanosti je 0,44). 
Zanimivo je, da je Davis-Keanovo v raziskavi zanimalo tudi, ali se pričakovanja staršev glede 
učne uspešnosti povezujejo tudi z drugimi značilnostmi družinskega okolja (npr. s številom knjig, 
ki jih ima otrok doma, kakovostjo socialnih interakcij med otrokom in starši, vključenostjo staršev 
v otrokove prostočasne in igralne dejavnosti) ali pa gre morda za povezanost med omenjenimi 
pokazatelji kakovosti družinskega okolja in učne uspešnosti. 
 
Ugotovitev avtorice je (v Marjanovič Umek s sodelavcema 2010: 33), "da se izobrazba in 
pričakovanja staršev o učnih dosežkih otrok/mladostnikov pomembno pozitivno povezujeta s 
številom knjig, ki jih ima otrok doma, z vključenostjo staršev v otrokove prostočasne in igralne 
dejavnosti ter s kakovostjo socialnih interakcij med starši in otrokom (npr. pozitivnimi čustvi, 
izkazano toplino v odnosu do otroka, odzivnostjo staršev)." Ravno tako so pokazatelji kakovosti 
družinskega okolja pomembno pozitivno povezani z učno uspešnostjo otrok/mladostnikov 
(koeficienti povezanosti so se gibali od 0,10 do 0,30). Koeficienti povezanosti med izobrazbo 
staršev in učno uspešnostjo pa so bili višji, in sicer je bil koeficient povezanosti 0,38. 
 
Marjanovič Umek in sodelavca (2006) so na vzorcu, primernem za predstavljanje (reprezentacijo), 
pri slovenskih mladostnikih – devetošolcih, ugotovili, da so lahko s psihološkimi značilnostmi 
mladostnikov (npr. z osebnostnimi dimenzijami, govorno usposobljenostjo – kompetentnostjo in 
splošno inteligentnostjo) in z nekaterimi značilnostmi družinskega okolja (starševsko vplivanje na 
mladostnikovo učenje, željo staršev o nadaljevanju šolanja njihovega otroka, številom knjig doma, 
izobrazbo otrokovih staršev) pri preverjanju znanja, ocenjenega z nacionalnimi preizkusi, pojasnili 
od 37 % do 63 % razlik v učni uspešnosti. 
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Ugotovili so tudi, da so med psihološkimi značilnostmi mladostnika najvišji pokazatelji učenčeve 
učne uspešnosti ravno njihova govorna kompetentnost (pristojnost), splošna inteligentnost in 
dimenzije osebnosti (vestnost, odprtost in razum). Pri samih značilnostih družinskega okolja pa so 
bili visoko na lestvici učne uspešnosti izobrazba mladostnikovih staršev ter sestavini starševskega 
vpliva na šolo: starševski pritisk za delo v šoli in pomoč pri šolskem delu. 
 
7.7  MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI U ČNE USPEŠNOSTI 
 
Puklek Levpuščkova in sodelavka (2010: 9) obravnavata učno motivacijo z vidika humanistične in 
kognitivne paradigme učenja (spoznavnega modela, vzorca, zgleda učenja) in poučevanja. Ravno 
s tega vidika predstavljata eno izmed najpomembnejših in najvplivnejših humanističnih teorij na 
področju razlage človekove motivacije. To je tako imenovana teorija samodoločenosti, avtorjev 
Ryana in Decija. V tej teoriji avtorici pojasnjujeta učni kontekst, ki je v določeni meri prilagojen 
samemu zadovoljevanju osnovnih potreb učencev v razredu. Te potrebe so: potreba po 
povezanosti, izražanju kompetentnosti (usposobljenosti) in osebni avtonomiji. To sociospoznavno  
(sociokognitivno) teorijo, ki je v zadnjih dveh desetletjih v mednarodnem prostoru raziskovanja 
učne motivacije zelo pomembna in vpliva na različna področja razlag, je oblikovalo mnogo 
avtorjev (Ames, Archer, Elliot, Harackiewicz, Pintrich, Nicholls), ki so se spraševali, zakaj učenec 
sploh sodeluje v učnih situacijah, kjer se merijo rezultati. Pri tej teoriji je izrednega pomena 
uvedba osnove ciljev obvladovanja in samopredstavitvenih ciljev do posodobitve teorije. Ta 
posodobitvena teorija natančno in jasno razlikuje med dvema samopredstavitvenima ciljema, in 
sicer med ciljem, kjer se izrazito kaže izkazovanje lastnih zmožnosti, in samo usmerjenostjo, ki se 
izkazuje v izogibanju lastnih nezmožnosti. 
Avtorici Eccles in Midgley sta s sodelavci izpeljali teorijo skladnosti med razvojno stopnjo in 
okoljem. Ta teorija je zelo pomembna, saj skuša razložiti mladostnikov odnos do šole in učenja. 
Celotna teorija temelji na osnovi predvidevanja, da je mladostnikov duševni razvoj odvisen od 
skladnosti med samimi spremembami v njegovih razvojnih potrebah in spreminjajočimi 
priložnostmi v okolju, ki pomagajo pri zadovoljevanju teh potreb. 
 
Tako učna motivacija kot šolska uspešnost učencev znatno upadata v zgodnjem mladostništvu, in 
to predvsem na prehodu iz osnovnega šolanja v nižje srednje šolanje. Puklek Levpuščkova in 
sodelavka (2010: 9) trdita, da v slovenskem šolskem sistemu  to obdobje sovpada s prehodom na 
predmetno stopnjo v drugi triadi devetletke. 
 
Pomembna je tudi Bandurova teorija (omenjata jo že zgoraj omenjeni avtorici, 2010: 10) 
samoučinkovitosti. Z njo lahko razložimo, zakaj upada mladostnikova motivacija za učenje. 
Vzrok temu je, da se zaznana učna samoučinkovitost znižuje na prehodu v mladostništvo, kjer gre 
za porast pomembnosti same primerjave lastnih sposobnosti in uspešnosti z vrstniki, upada pa tudi 
zaradi povečanih zahtev učnega programa, ki med učenci zmanjšujejo verjetnost zelo uspešnega 
učenja in tudi zaupanja, da so sposobni uspešno opraviti učne naloge. 
Avtorici predstavljata socialni vidik učenja z dveh zornih kotov, in sicer: 
 
1. z vidika vloge socialno-ekonomskega položaja družine – iz te družine otrok izhaja, vključuje pa  
    tudi sodelovanje staršev v izobraževanje njihovih otrok; 
2. z vidika vedenja učitelja v razredu – nadzor vedenja, dopuščanje avtonomije učencev,  
    sprejemanje učencev, spodbode h kakovostnemu učenju in obvladovanju učne snovi. 
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Ob pregledu tuje in domače literature in objavljenih rezultatov raziskav ugotovimo, da poudarjajo 
vlogo glede pomembnosti izobrazbe staršev pri učni uspešnosti učencev. Pri sodelovanju staršev 
pa sta najpomembnejša naslednja vidika: vidik pričakovanja staršev in vidik njihovega 
prizadevanja glede samega izobraževanja otrok in psihološka opora otrokom pri izobraževanju. 
 
Mladostniki le redko navajajo, da bi imel učitelj pomembno vlogo v njihovem življenju. Ne 
smemo pa zanemariti dejstva, da učitelj ohranja pomembno vlogo socialnega partnerja v samem 
obdobju mladostništva, in to ravno zaradi tega, ker njegove vloge v razredu potekajo izredno 
dinamično in vedno ostajajo raznolike. 
 
Pri obravnavanju socialnih dejavnikov sta se avtorici (2010: 10) omejili zgolj na obravnavo dveh 
vrst dejavnikov, in sicer na: a) značilnosti družine učencev in b) značilnosti vedenja učiteljev v 
razredu. Avtorici v okviru (2010, prav tam) značilnosti družin obravnavata izobrazbo staršev, 
razsežnosti vključenosti staršev v izobraževanje otrok, kot so starševski pritisk, psihološka opora, 
pomoč pri učenju, spodbude k intelektualnemu razvoju in nadzor nad prostočasnimi dejavnostmi. 
Socialni kontekst, ki ga učitelj izvaja v razredu, pa je avtorici (2010, prav tam) zanimal iz dveh 
razlogov, in sicer: v kolikšni meri učenci zaznavajo, da učitelj na nek način zadovoljuje njihove 
osnovne potrebe, kamor spadata potreba po čustveni sprejetosti in opori, in želje po potrebi 
izražanja po samostojnosti. Pomembno je tudi, na kakšen način in kako učenci občutijo ciljno 
usmerjenost učiteljev v razredu, ali so učitelji bolj nagnjeni k spodbujanju učencev v 
obvladovanju in razvoju potencialov (možnosti) ali so zgolj usmerjeni k medsebojni primerjavi 
učencev.  
                
Z regresijskimi (nazadovalnimi) modeli, ki vključujejo splošno nebesedno inteligentnost, grobe 
osebnostne poteze in učno motivacijo, sta Puklek Levpuščkova in sodelavka (2010: 11) pojasnili 
med 36 % in 46 % variance v učni uspešnosti, in sicer v tekočem letu in letu kasneje. 
Inteligentnost ima srednjo visoko moč pojasnjevanja učnih dosežkov in pojasni približno četrtino 
razlik v učnih dosežkih učencev že po tem, ko je napovedana vrednost osebnostnih in 
motivacijskih značilnosti učencev že izčrpana. V podobni situaciji se nahaja tudi izraznost petih 
osebnostnih potez učencev. Ob koncu 8. in 9. razreda vse poteze skupaj pojasnijo in razjasnijo 
vsaj petino razlik v učnih dosežkih. 
 
S podrobnejšo analizo sklopa osebnostnih potez ugotovimo, da vsebuje ta tudi dodatno vrednost 
za napoved učne uspešnosti, vzporedno s tisto, ki jo imata inteligentnost in motivacija za učno 
delo. 
 
Puklek Levpuščkova in sodelavka (2010, prav tam) navajata, da med posameznimi osebnostnimi 
potezami napovedujeta zaključne ocene, učni uspeh in rezultate pri nacionalnih preizkusih znanja 
odprtost (samoocena bistrosti, spoznavnih sposobnosti, težnja po spoznavanju novega, 
imaginativnost – domišljija, predstavna moč in zmožnost nazornega mišljenja, radovednost) in 
nizka ekstravertnost. 
 
Avtorici poudarjata kot pomembna motivacijska napovednika učne uspešnosti učenčevo ciljno 
usmerjenost v obvladovanje in samozaznano zmožnost za uspešno delo pri predmetu, t. i. raven 
zaznane učne samoučinkovitosti. Obe motivacijski značilnosti se povezujeta z osebnostnimi 
potezami učencev. Bolj vestni in odprti učenci so nekako bolj usmerjeni in dovzetni za 
obvladovanje učne snovi kot njihovi vrstniki, ki so manj vestni in odprti. Nekako se bolj odprti 
ocenjujejo kot učno uspešnejši od svojih manj odprtih sovrstnikov, sošolcev. 
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Če natančneje pogledamo izobrazbo staršev, ugotovimo, da slednja ni povezana z učno motivacijo 
učencev, ampak z učno uspešnostjo. Opravljene raziskave so postregle z rezultati, ki kažejo, da je 
več kot 90 % osmošolcev prepričanih, da jim starši nudijo psihološko pomoč in oporo pri samem 
učenju, medtem ko petina osmošolcev poroča o (pre)visokih zahtevah staršev glede učenja, učnih 
ocen in nadaljnjega šolanja. Kot negativni vidik starševske vključenosti v izobraževanje so se 
izkazale zahteve staršev glede učne uspešnosti in prihodnje izobraževalne poti mladostnikov ne 
samo kot negativne, ampak tudi kot neutemeljene in težko uresničljive. Psihološka vloga staršev 
je pri učenju zelo specifična. Če govorimo o psihološki opori staršev, je ta z vidika učne 
motivacije z njo pozitivno povezana, medtem ko se negativno povezuje z učno uspešnostjo. 
 
V regresijskem modelu, ki je vključeval izobrazbo staršev in dimenzije starševskega vključevanja 
v izobraževanje otrok ter dimenzije vedenja učiteljev v razredu, so, kot pravita Puklek 
Levpuščkova in sodelavka (2010: 11), značilnosti staršev pojasnile med 21 % in 28 % učne 
uspešnosti (zaključne ocene, uspešnost pri NPZ), med 4 % in 6 % učne uspešnosti pa so dodatno 
pojasnile učiteljeve dimenzije. 
 
Področji, na katerih lahko učitelj ugodno prispeva tako k motivacijskim prepričanjem učencev kot 
tudi njihovi uspešnosti, sta čustvena povezanost z učenci in sam pritisk učitelja h kakovostnemu 
učenju učencev. Vloga učitelja je pri pojasnjevanju učne uspešnosti predvsem posredna. Če učitelj 
sprejme učence takšne, kot so, in jih pri tem še spodbuja k izkoristku njihovih učnih potencialov, 
zelo ugodno deluje na same zaznave učencev o svojih učnih zmožnostih. Povsem sprejemljivo je 
spoznanje, da tisti učenci, ki visoko ocenjujejo svoje učne zmožnosti, te tudi dosegajo in so veliko 
bolj učno uspešni. 
 
Avtorici sta ob zaključku monografije v napovedni model učne uspešnosti vključili tudi 
psihološke in socialne dejavnike, za katere sta menili, da lahko imajo pomembno pojasnjevalno 
vlogo. Model sta preverili na primeru zaključne ocene iz matematike ob koncu osnovnošolskega 
izobraževanja. Pri preverjanju modela sta prišli do naslednje ugotovitve (2010: 11–12, "da imajo 
individualne značilnosti učencev razmeroma najmočnejšo moč pojasnjevanja zaključne ocene, 
višja inteligentnost in nižja ekstravertnost neposredno prispevata k višji oceni, višja odprtost in 
višja izobrazba staršev pa neposredno in posredno, preko višje zaznane učne samoučinkovitosti 
učencev pri matematiki. Tudi nižji pritisk staršev na njihovega mladostnika k učenju napoveduje 
višjo oceno neposredno, posredno pa preko višje zaznave kompetentnosti pri matematiki. Vedenje 
učiteljev matematike v razredu najmočneje napoveduje motivacijo učencev pri predmetu, preko 
višje zaznane samoučinkovitosti učencev pa višji učiteljev pritisk h kakovostnemu učenju in 
usmerjanje učencev k obvladovanju učne snovi prispeva tudi k višji zaključni oceni pri predmetu 
eno leto kasneje." 
  
Zato je še kako pomembno, da na mladostnika ne pritiskamo pretirano, saj na ta način znižujemo 
njegovo učno motivacijo in učno uspešnost. Pomembno je, da ga starši in učitelji sprejmejo 
takšnega, kot je, mu nudijo učno pomoč, socialno, psihično in ekonomsko varnost ter stabilnost. 
Na podlagi tega se bo mladostnik razvijal v pozitivno osebo, seveda v okviru svojih sposobnosti in 
zmožnosti ali, kakor pravi nemški pisatelj Jean Paul (Richter): "Otrok in ur ne smemo ves čas 
navijati. Tudi pri miru jih je treba pustiti." 
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7.8  PRISPEVEK STARŠEV IN UČITELJEV K ŠOLSKEMU USPEHU 
 
S takšnimi in podobnimi temami sta se v svojih raziskavah ukvarjala Coleman (1966) in Plowden 
(1967) in ugotovila, da je delež šole pri šolskem uspehu učenca relativno majhen v primerjavi z 
deležem družine. Če bi se dalo razjasniti razliko šolskega uspeha pri učnih pogojih v družini in 
učnih pogojih v šoli, bi bilo razmerje 2 : 1. Nikakor pa na podlagi tega ne moremo sklepati, da se 
učenci v šoli malo oz. da se ne učijo. Pač pa to nakazuje, da se v dobrih in slabih šolah učijo 
učenci, ki jih starši neposredno ali posredno podpirajo, in učenci, ki jim starši ne nudijo nobene 
spodbude ali zahteve, ti se manj učijo. 
Vendar lahko sklepamo, da so predstavitve avtorjev zgolj hipoteze, ki jih lahko podkrepimo tudi z 
drugimi ugotovitvami iz razvojne in pedagoške psihologije ter socialnih raziskav. O tem je 
raziskovalo in pisalo mnogo raziskovalcev. Pregled njihovih raziskav ilustrira, da se več in tudi 
druge stvari uči v družini kot v šoli. Zanimiva je tudi ugotovitev, da šola pri šolsko specifičnih 
učnih ciljih ne shaja brez družine. Otrok se začne učiti afektivne dispozicije, in sicer tiste, ki 
uspešno učenje pospešujejo ali zavirajo, že v času pred vstopom v šolo (npr. zahtevnostni nivo, 
socialne kompetence, samonadzor, odnos do šole in učenja). Podobno je s pridobivanjem 
psihomotoričnih in kognitivnih učnih predpogojev, kjer je poseben poudarek na govorni 
sposobnosti otroka, razvoju finomotorike, šolskem relevantnem predznanju in inteligenci. 
 
Krumm (1998: 75) omenja temeljno raziskavo Daveja (1963), in sicer v času, v katerem je bilo 
moderno raziskovanje povezave med socio-ekonomskimi spremenljivkami in učnim uspehom. 
Avtor Dave se je ukvarjal z vprašanjem, ki ima za osnovo dejstvo, da ni pomembno, kaj so starši v 
družini (to pomeni, katere strukturne značilnosti starši oz. družina označujejo: popolnost, poklic 
staršev in njihova izobrazba, velikost družine, socialno-ekonomski status, dohodkovno razmerje 
...). Zanj je pomembno to, kaj starši delajo. Pri svojem delu je predvsem raziskoval povezavo 
nekaterih procesnih spremenljivk s šolsko uspešnostjo: delovne navade v družini – "nivo rutine" 
pri delu doma, poudarek, ki temelji na tem, da je treba redno delati (prostorsko in časovno), da 
imajo šolske naloge prednost pred drugimi aktivnostmi, podporo, ki so je deležni otroci doma 
glede obnašanja v smislu šolskega uspeha (razpoložljivost oz. kakovost motivacije in pomoči), 
spodbudo, ki jo dobijo otroci doma (priložnost slediti idejam ali raziskovati nadaljnjo okolico), 
intelektualno klimo v družini, razvoj govora (priložnost, ki jih imajo otroci doma za pravilno 
učenje govorjenja, predvsem način, kako starši govorijo z otroki ali pred njimi – modelno 
obnašanje), izobrazbeno inspiracijo oz. pričakovanje uspeha (izobrazbeni cilj, ki ga starši od 
svojega otroka pričakujejo, in zanimanje, ki ga kažejo do šolskega in učnega dogajanja pri svojem 
otroku (Dave 1963: 75).  
 
Dave je pri svojem raziskovalnem delu ugotovil tudi indeks za kakovost družine kot sveta učenja 
in ga primerjal z učnim uspehom v šoli (merjenje z lestvico učnega uspeha) z R = 80. Takšno 
vrednost sta pri raziskovanju dobila tudi Coleman in Plowden. Zelo pomembna je tudi pedagoška 
ugotovitev, ki pojasnjuje več kot dvakrat toliko razlik v šolskem uspehu kot inteligenca 
(nadarjenost) učenca. 
 
Laos in Henderseson (1991, v Krumm 1998: 76) v svojih raziskavah potrjujeta Davejev rezultat. 
 
Za primerjavo z ostalimi raziskavami si oglejmo še Bloomovo raziskavo. Avtor se sprašuje, od 
česa je odvisen šolski uspeh. Je odvisen bolj od emocionalnih, še posebej motivacijsko obarvanih 
spremenljivk, ali je odvisen bolj od dejanskega, neposrednega spodbujanja in pomoči pri učenju? 
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Tako kot Bloom je podobne odgovore na to vprašanje iskal tudi Watson s sodelavci (1983, v 
Krumm 1998, prav tam). Avtorji so raziskovali povezavo kakovostnega učnega sveta družine s 
šolskim uspehom. Rezultati so naslednji (Krumm 1998, prav tam): "Obstaja značilen odnos med 
podporo, ki jo starši dobijo od socialne mreže, ki ji pripadajo, in podporo, ki jo zagotovijo starši 
svojemu otroku. Obstoji pomemben odnos med količino podpore, ki jo nek otrok dobi doma, in 
uspehom otroka v prvem razredu. Če starši otroku ne pomagajo, potem sosedstvo ali okolica, v 
kateri otrok živi, ne more veliko pomagati. Med efektivno pomočjo staršev in družinskimi 
dohodki ali šolsko izobrazbo staršev ne obstaja nobena zveza. Domači pogoji delujejo na različna 
področja uspešnosti različno, posebno pozitivno vplivajo na razvoj govora. Otroci, ki jih starši 
podpirajo in obiskujejo otroški vrtec, kažejo zdaleč boljše uspehe kot otroci, ki obiskujejo otroški 
vrtec, vendar doma ne dobijo nobene pomoči. Razlikujemo dve vrsti starševske podpore, in sicer 
aktivno in pasivno. Aktivni starši pomagajo neposredno (pokazati, demonstrirati), pasivni starši pa 
posredno (zahtevajo, spodbujajo, predlagajo ...). Ob vsem tem lahko zagotovo trdimo, da so otroci 
aktivnih staršev dosegli boljše učne uspehe kot otroci pasivnih staršev." 
 
Vpliv staršev na učno šolsko uspešnost se v veliki meri raje podcenjuje in s tem zamegljuje 
ugotovitve. Za takšno stanje bi morali iskati vzroke v samem razvoju družine in šole zadnjih 150 
let. Preložitev dela vzgoje iz družine na posebno učno ustanovo, tako imenovano "šolo", je zelo 
mlad naravni pojav. Ta delitev za večino družin na svetu ni stara niti 100, za samo Evropo pa niti 
150 let. Preden se je začela delitev dela, so se otroci vsega, kar so potrebovali, naučili doma, na 
lastnem dvorišču, na vasi in v mestu, veliko tudi v cerkvi in pri samem delu, ki so ga otroci 
opravljali, kajti v tistih časih so morali otroci opravljati zelo veliko del. Igre skorajda niso poznali. 
Njihovi vzgojitelji so bili predvsem starši in vsi tisti, ki so bili z družino povezani in so spadali v 
njihov socialni krog. Sama vzgoja in z njo socializacija je potekala nezavedno z življenjskim 
zgledom – demonsatracijo, mimogrede in vsekakor občasno tudi namensko. Obstajale pa so tudi 
družine, ki so cenile in spoštovale branje, računanje, pisanje. Vsega tega jih je učil oče, medtem 
ko so imele premožne družine domače učitelje ali sužnje, ki so učili namesto staršev. Kasneje se je 
pojavil tako imenovani "šolmošter", ki je bil za svoje delo, to je učenje, tudi plačan. Učil jih je 
lahko pri sebi doma ali na podstrešju.  
 
Kaj kmalu so knezi v Evropi spoznali, kako koristni in uporabni so lahko podložniki, saj ti niso 
bili le mirni in pridni, znali so namreč pisati, brati in računati. Na podlagi teh ugotovitev in 
spoznanj so knezi zahtevali in ukazali obvezno šolanje. Vendar je preteklo precej časa, kot nam je 
danes znano, da je to prišlo v veljavo in da so starši znali to ceniti in spoštovati. Čas šolanja se je 
vedno bolj daljšal (odvisno od tega, če je kdo težil k poklicnim ali družbenim položajem). To pa je 
povzročilo, da je ugled šole in učiteljev vedno bolj naraščal, medtem ko je ugled družine kot 
okolja učenja padal. S tem je padal tudi ugled staršev kot vzgojiteljev in učiteljev. 
 
Družina, zasnovana kot nekakšna skupnost z natančno določenimi nalogami, zahtevami in 
pravicami ter dolžnostmi, je izgubila svojo kompetentnost in privlačnost. V obdobju 50 let se je na 
starše komajda še gledalo kot na "učitelje", poimenovali so jih kar vzgojitelji, saj so v tistih časih 
veljali za "laike". Vendar je ocena privlačnosti staršev v nesorazmerju in nepravična (Krumm 
1998: 78). Starši vzgajajo pogosto drugače, vendar v povprečju prav tako učinkovito kot učitelji. 
 
7.9 REZULTATI ZADNJE EMPIRI ČNE RAZISKAVE 
 
Avtor Krumm (1998, prav tam) navaja ugotovitve iz ZDA in Avstralije, kjer nimajo obveznega 
šolanja, ampak je obvezno samo poučevanje. Čeprav iz drugih razlogov tudi v Avstriji izrabijo to 
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pravico stotisoči starši. Vendar država v zameno zahteva neko dokazilo, s katerim lahko javne 
šole dokažejo, da so učni cilji javnih šol doseženi. To morajo dokazati z zahtevanim javnim 
nadzorom zaključnih izpitov. Učiteljska združenja namreč želijo dokazati, da prinaša "Home 
Schooling" za otroke marsikatere pomanjkljivosti (Cibula 1991, v Krumm, prav tam). Vzporedno 
s to raziskavo poteka veliko raziskav, kjer se primerja uspeh učencev v javnih šolah z uspehom 
učencev, ki jih poučujejo starši sami. 
 
Tudi Ray in Wartes (v Krumm 1998, prav tam) pišeta o teh raziskavah pri svojem delu. Naj 
povzamemo: "/.../  ugotovitve raziskav kažejo sposobnost staršev za poučevanje v zelo dobri luči 
(na vseh šolskih stopnjah, V. K.). Različne študije, ki smo jih opisali, kažejo soglasno, da so 
uspehi doma poučevanih učencev (v vseh predmetih in tudi v socialnem obnašanju, V. K.) prav 
tako dobri ali boljši kot uspehi učencev v tradicionalnih šolah. Izgleda, da je tako neodvisno od 
tega, ali so starši delali s pomočjo državno podprtih programov ali brez njih." (Ray in Wartes 
!992: 57, v Krumm 1998, prav tam). 
 
Poglejmo, kaj kažejo raziskave o domačih šolah (povzeto po Krumm 1998, prav tam). Starši znajo 
biti "dobri učitelji" svojih otrok ne samo v predšolskem obdobju, ampak tudi v šolskem obdobju – 
to je mišljeno takrat, ko se hočejo za to kvalificirati, bodisi s pomočjo literature avtodidaktično, s 
pomočjo od zunaj (Homeschoolerji pripadajo po pravilu društvom, ki razvijajo "pisma staršev", 
učne pripomočke itd.) ali pa si pomagajo z učnimi gradivi. 
  
Starši lahko v vlogi učitelja zmorejo ravno toliko kot učitelji v šolah. Vendar je dosedanje 
razlikovanje med učitelji kot "eksperti" in starši kot "laiki" lahko zelo vprašljivo. Nekako bi bilo 
pravilneje govoriti o starših kot "amaterjih". Še kako dobro so poznani tako imenovani amaterji, ki 
so na osnovi svojega samoučenja, samoštudija tako v tehniki, znanosti, umetnosti in športu dosegli 
ravno toliko kot izobraženi – "preizkušeni", "državno priznani" – profesionalci. 
 
V ZDA in Avstraliji ima uspeh staršev, ki svojih otrok ne pošiljajo v šolo, ampak jih poučujejo 
sami, določen vzrok: 
- v visoki (neumorni) motivaciji staršev, da spodbujajo svoje otroke; 
- v njihovem domnevno izrazitem zaupanju, da bodo njihovi otroci zmogli (pri lastnih  
  otrocih je težje odnehati kot pri otrocih drugih staršev); 
- v tem, da kot "učitelji doma" razpolagajo z več možnostmi za motivacijo oz. bolj nadzorujejo   
  obnašanje kot učitelji v šoli;                                                                                                                                                                                                      
- v tem, da Homeschoolerji lahko bolje in bolj elastično izkoristijo učni čas v njihovih majhnih  
   heterogeno sestavljenih "razredih", delujejo bolj "odprto" in so zaradi starostnih razlik otrok v  
   družinski šoli prisiljeni pravočasno in intenzivno spodbujati pri svojih otrocih samonadzorno  
    učenje;                                                                                                                                                                                                                       
-  v tem, da lahko učno snov izven šolskega časa "mimogrede" poglobijo, vadijo ali uporabijo.  
 
Starši, ki dajo svoje otroke v javne šole, imajo za zgoraj omenjene prednosti veliko manj 
možnosti, saj ne vedo, kakšne težave je imel njihov otrok v določenih učnih situacijah pri pouku. 
 
Pri vsem tem bi se lahko vprašali, kaj vsi ti navedeni in predstavljeni podatki pojasnjujejo in k 
čemu vsemu prispevajo? 
Lahko rečemo, da gre za jasno izraženo dejstvo v okviru raziskav in njihovih ugotovitev, da so 
tako uspehi slabih kot dobrih učencev bolj odvisni od staršev kot od šole. Medtem ko učitelji v 
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svojih spoznanjih nekako bolj pristopajo k temu in so si v tem nekako enotni, da zaznavajo vpliv 
staršev samo pri nesposobnih učencih. 
 
"Močan vpliv staršev na šolski uspeh ne pojasnjuje samo velikih razlik med šolarji – začetniki; 
pojasnjujejo tudi, zakaj šoli v mnogih letih ni uspelo zmanjšati razlik pri uspehu učencev ali jih  
celo izenačiti. Pojasnjuje nasprotno: naraščajoče povečevanje razlik pri uspehu otrok iz družin z 
močnim vzgojnim vplivom in družin s šibkim vzgojnim vplivom." (Krumm 1998: 79). 
 
Učitelj, ki so mu zaupani otroci in jih skuša čim bolje podpirati in razumeti, se mora pri svojem 
pedagoškem delu nekoliko bolj poglobiti v delo staršev in upoštevati tudi domače vzgojno 
dogajanje, in to veliko bolj, kot so to počeli do zdaj. Starši imajo velik vpliv na šolski uspeh, kar 
od učitelja zahteva, če hoče biti res dober pedagog, da kar najbolje izkoristi ta vpliv. To pomeni, 
da pri svojem pedagoškem delu in vztrajanjih ter prizadevanjih v šoli vsekakor pritegne k 
sodelovanju tudi starše. Pomembno je, da je učitelj na tekočem z dogajanji doma, da je 
zainteresiran za vzgojno obnašanje staršev doma in vzgojno dogajanje v učenčevi družini. Le na ta 
način lahko otroke podpira in povezuje pri svojem dnevnem vzgojnem in izobraževalnem delu. 
Ob koncu lahko rečemo, da je šolski uspeh skupen uspeh tako staršev kot učiteljev s spremenjeno 
zasnovo skupnega dela med starši in učitelji. V primeru, da to ne drži, postane Whitejeva izjava, 
ki je po izvoru pesimistična, resnična (White 1984: 4, po Krumm 1998: 79): "/.../ vzgoja, ki jo 
starši dajo svojim otrokom, vpliva na celotni otrokov razvoj bolj kot formalna (šolska) vzgoja. Če 
opravi družina svoje vzgojno delo dobro, lahko poklicni pedagog uspešno uči. Če ne, potem lahko 
naredi le malo, da bi rešil otroka pred povprečnostjo." 
 
Tako dobro kot slabo sodelovanje je med učitelji in starši vedno prisotno. Če pogledamo globlje, 
ugotovimo, da najpomembnejši del sodelovanja sploh ni opazen. Govorimo torej o uspehih, ki jih 
k vzgoji in izobrazbi otroka prispevajo tako starši kot učitelji. Če pogledamo v bližnjo državo 
Avstrijo, bomo videli, da sta šola in družina med sabo dva ločena svetova. To pomeni, da delujeta 
vsak zase in si ne dovolita svetovati drug drugemu. Takšno stanje obstaja tako dolgo, dokler se ne 
pojavi problem z otrokom ali s šolarjem. Če povzamem in citiram nekatere Krummove ugotovitve 
(Krumm 1998: 82): "Odprto, zavestno, v obojestranskem dogovoru sodelujejo med seboj starši in 
učitelji zelo malo; in sodelovanje se nanaša enostransko na dogajanje v šoli in ne na tisto v 
družini." 
 
Če govorimo o aktivnem sodelovanju v šoli in pri pouku, se to nanaša na tako imenovane naloge, 
katerih cilj ni poučevanje, ampak so to naloge pomoči (zbiranje denarja za šolo, organizacijska 
pomoč, priprava prireditve za otroke ...). Zelo pogosto nastopajo starši v vlogi pomočnika pri 
izvenšolskih razrednih dejavnostih. Tako učitelji kot starši trdijo, da sta pomembna starševsko 
delo in šolsko družabništvo. In tako nekako javno izražajo naklonjenost drug drugemu. Samo 
sodelovanje in navdušenje nad skupnimi akcijami in srečanji (pomoč pri razrednih izletih, 
starševski večeri, pikniki ...) pa poteka v mejah normale. Verjetno temu botruje sama prisotnost 
učiteljev. 
Že v samem naslovu smo se spraševali o tem, katere učinke ima tako delovanje na uspeh učencev. 
Krumm (1998) omenja, da v literaturi razlikujemo med učinki na stališča staršev in učinki na 
uspeh učencev. Oglejmo so nekatere od njih: samo zanimanje za delo in dogajanje v šoli, 
sodelovanje pri soodločanju in prostovoljno zavzemanje, angažiranje. Vse te dejavnosti vplivajo 
na stališča, in sicer: 
 
- najprej in neposredno delujejo pozitivno na stališča staršev do šole in učitelja;                                                                                                                                                                        
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- udeležba pomeni kontakt in "kontakt izzove simpatijo", torej več "bližine" in zaupanja med  
  učiteljem in starši; to je še posebej pomembno takrat, ko nastopijo težave;                                                                                                                             
- stališča se odražajo tudi na stališčih učencev do šole in učitelja. 
 
Sledijo še naslednje ugotovitve: Več ko imajo starši informacij, bolj ko so obveščeni in dejavni v 
šolskih in izvenšolskih dejavnosti in se te neposredno nanašajo na njihovega otroka, bo z njimi 
vsekakor lažje zbuditi in povečati zanimanje staršev. Sami šolski problemi staršev ne zanimajo 
preveč, saj večjo pozornost posvečajo problemom pri pouku in seveda zadevam, ki se dotikajo 
njihovega otroka, predvsem v prvih letih šolanja. Aktivnosti staršev, ki se neposredno nanašajo na 
njihovega otroka v šoli, in izmenjava informacij tako z ene kot z druge strani so relativno 
(sorazmerno, pogojeno) revne in redke. 
 
Krumm (1998: 82) omenja tudi neposreden vpliv na šolski uspeh – kar nas v tem trenutku tudi 
zanima – današnjih oblik informiranja in sodelovanja staršev, vendar v manjši meri: 
 
- Od informacij so smo tiste, ki se nanašajo na otrokovo učenje in so s tem tudi navodilo za 
nadaljnje ukrepanje, vendar so te informacije zelo redke. Učitelji dajejo skromne informacije, na 
primer glede slabšega učnega uspeha in neprimernega vedenja, ki staršem prav gotovo niso v 
veliko pomoč. Razen v primeru, da starši vedo za trenutno situacijo (neodvisno od učitelja), kako 
naj se na dane informacije pedagoško odzovejo. 
 
- Nobenega neposrednega vpliva nima udeležba pri odločitvah, soodločanju na uspeh učenca. To 
pomeni, da tudi takrat ne, ko se vse skupaj neposredno prenaša na probleme pouka (na primer na 
odločitve o učnih sredstvih). Če se bodo starši vneto zavzeli za sodelovanje s šolo in pri tem 
primerno uveljavljali svoja pozitivna stališča, lahko z najboljšimi nameni računamo na neposredni 
vpliv na uspeh učenca. 
 
- Nobenih vplivov na učni uspeh nima sodelovanje staršev v šolski organizaciji (adaptacija šole, 
zbiranje denarja, urejanje prometa ...), kakor tudi ne pomoč staršev pri različnih aktivnostih v 
razredu otroka. Pri tem ne gre za neko spodbujanje, ampak za to, da imajo starši vlogo 
spremljevalca, kjer je glavni namen pomagati ščititi otroke in jih v potrebnih primerih držati na 
vajetih. Najbolje in najbolj pozitivno bodo delovali starši, če bodo pripravljeni pomagati pri 
nekaterih aktivnostih v razredu, s čimer bodo omogočili otrokom neka določena doživetja in 
izkušnje. 
 
Današnji informacijski sistem in njegova vsebina ter načini sodelovanja zmanjšujejo standardni 
prepad med družino in šolo in s tem navajajo k čim boljšim stikom ter izboljšujejo medsebojna 
stališča učiteljev in staršev. To je zelo pomembno, ampak bo tudi zadovoljivo in zadostno? 
 
"Šola naj služi predvsem učenju. Vendar k temu osnovnemu cilju pripomore danes udeležba 
staršev relativno malo, ker se zanemarjajo možnosti udeležbe staršev in učiteljev, kar se odraža pri 
učnem uspehu otroka." (Krumm 1998: 83). 
 
Pri tem ne smemo zanemariti dejstva, da je cilj vzgoje otroku omogočiti, da bo napredoval brez 
učiteljev, to pomeni, da so učitelji naredili vse, kar so lahko, in da je njihov učenec zagotovo na 
pravi poti, ki ga bo vodila k uspešnosti in ustrezno zastavljenim ciljem v življenju. Pomembna je 
tudi izjava McConkeyja, ki glede vzgojne moči družine pravi učiteljem (v Krumm 1998, prav 
tam): "Če hočeš, da se otroci bolje razvijajo, potem vključi starše."  
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8 EMPIRIČNI DEL – DOLOČITEV NAMENA IN CILJEV RAZISKAVE 
 
8.1  UTEMELJITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  
 
Sodelovanje med družino in šolo postaja nujnost v vzgojno-izobraževalnem procesu. Učno-
vzgojnih vsebin ne posreduje samo javna šola oziroma izobraževalni sistem države, ampak tudi 
drugi dejavniki socializacije: družina, otroški vrtci, kulturne in športne ustanove in drugi, ki 
vstopajo kot skriti kurikulum celotnega vzgojno-izobraževalnega procesa. 
 
V devetdesetih letih bi lahko govorili v svetovnem merilu o nekakšni prenovi vpliva staršev na 
šolo, čeprav je sama tema vključevanja staršev v šolanje svojih otrok mnogo starejša. Raziskave 
so pokazale, da sodelovanje staršev v vzgojno-izobraževalnem procesu ugodno vpliva na učenčev 
učni napredek, na podlagi napredka pa se izboljšuje gradnja otrokove socializacije. Po navedbah 
Strojinove (1992) L. Katz ugotavlja velik pomen staršev za intelektualni razvoj otroka, medtem ko 
Lazar in Darlington ugotavljata, da je vključevanje staršev v razvojne programe pri mlajših otrocih 
dolgoročno vplivalo na kasnejši napredek. Do podobnih rezultatov je prišel tudi Tizard s 
sodelavci. 
 
V današnjem času je veliko strokovne literature, pisane na temo sodelovanja staršev s šolo. Na 
podlagi tega lahko sklepamo, da je vedno večje zanimanje staršev za sodelovanje s sodobno šolo. 
Sandra Jowett, avtorica obsežne raziskave v Angliji in Wallesu, ki je nameravala začrtati in 
vplivati na permanentno sodelovanje šole in staršev, navaja, da je še mnogo vprašanj o osnovnih 
načelih sodelovanja in o tem, katere oblike sodelovanja naj bi se razvijale, nerešenih. Prepričana 
je, da v sodobnih družbah prevladuje mnenje, da je sodelovanje s starši koristno, manjka pa 
globljega razumevanja, kaj to pomeni in kako to doseči. Vzajemno sodelovanje staršev in 
učiteljev pa lahko preraste tudi v svetovanje in izobraževanje staršev in učiteljev, ki dobijo 
dopolnjeno predstavo o učencu. 
 
Premalo bi bilo, če bi sodelovanje omejili na zunanje poslovne in formalne stike, kajti oblikovanje 
osebnosti zahteva ustvarjalnost tako naravnih kot poklicnih vzgojiteljev. Pomembni so torej 
partnerski odnosi, ki jih razumemo kot sodelujoče in dopolnjujoče odnose med enakopravnima 
partnerjema, med učitelji in starši (Pšunder 1998). Medtem ko Fernando de la Puente (1998) na 
državljanskem forumu »Družina in šola«  ugotavlja, da je potrebna »nova šola za starše«, kar 
pomeni izobraževanje njih samih. S tem bodo prispevali k večji učinkovitosti učiteljev in hkrati 
njih samih, partnerskemu odnosu in enakopravnemu sodelovanju.  
  
Ugotavljamo, da naj bi med starši in šolo vladali partnerski odnosi, vendar je potrebno vedeti, da 
je takšen odnos zelo zahteven. Odnosi med starši in učitelji so močno nasičeni z emocionalnostjo 
in zato do neke stopnje že vnaprej sporni. Odnos med starši in otrokom je predvsem čustven, med 
učiteljem in učencem pa racionalen; odnos temelji na posredovanju znanja. Pšundrova (1998) 
govori o novem modelu povezovanja družine in šole in ga poimenuje »odprta šola«, ki 
konceptualno in empirično izpolnjuje zahteve humanističnih norm odgovornega starševstva v 
odprti družbi. Temelj »odprte šole« je na razvojno-akcijskem raziskovanju, v kateri sodelujejo 
starši in učitelji v partnerski komunikaciji z namenom pozitivnega razvoja odnosa staršev do šole 
in usposabljanja za odgovorno starševstvo na področju vzgojno-izobraževalnih potreb svojih 
otrok. Z novimi stališči o vzgojno-izobraževalnih in razvojnih potrebah otrok (glede na splošne 
človekove pravice in svoboščine) se starše in šolo spodbuja k intenzivnejšim interakcijam. Vendar 
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lahko kljub elastičnosti moderne šole in njenim izvajanjem individualizacije in diferenciacije 
pride do težav v razvoju učencev v samem procesu individualizacije. Najverjetneje je najti vzroke 
v različnih socialnih izkušnjah otrok v družini in šoli. 
 

Le z razgovori in s pojasnjevanjem ter strokovnim utemeljevanjem lahko v določeni meri 
razpršimo dvome, medtem ko dvomljivce prepričujemo s ponovnimi razlagami. Tako postane 
pristajanje in sodelovanje učencev in staršev na drugačen dostop enako odločilen spodbujevalnik 
napredka kot učiteljev pristanek in njegova spodbuda. 

 
8.2 CILJI RAZSKAVE 
 
Izhajajoč iz teoretičnih spoznanj in pregleda dosedanjih raziskav, si za cilj raziskave v okviru 
magistrske naloge postavljamo preučitev nekaterih dejavnikov, ki v konkretnem šolskem okolju  
vplivajo na izboljšanje kakovosti sodelovanja, in posledično pozitivno vplivajo na na učenčevo 
šolsko uspešnost.  

Cilj naloge predstavlja tako analiza kakovosti komuniciranja med šolo in starši, ki mora biti, 
izhajajoč iz dosedanjih ugotovitev jasno in iskreno izražena, spodbude tako iz ene kot iz druge 
strani pa so pogoj za dobro vzdušje na šoli. Na podlagi opravljene analize je cilj magistrske naloge 
predstaviti rezultate analize in podati predloge za izboljšavo praks v konkretnem šolskem okolju. 

 

8.3 HIPOTEZE  
 
Na podlagi ugotovitev, predstavljenih v teoretičnem delu magistrske naloge in v skladu z 
namenom in cilji magistrske naloge, postavljamo naslednje hipoteze:  
 
H1 – »Med ocenami medsebojnih odnosov med posameznimi skupinami ne prihaja do statistično 
pomembnih razlik.«  
 
H2 – »Pri oceni zadovoljstva s sodelovanjem v šolskem procesu prihaja med posameznimi 
skupinami do statistično pomembih razlik.«  
 
H3 – »Učenci so s kakovosto sodelovanja v šoli manj zadovoljni kot učitelji.« 
 
H4 -  »Predpostavljamo, da obstaja povezava med oceno kakovosti sodelovanja in učenčevo 
šolsko uspešnostjo. Tisti učenci, ki bolje ocenjujejo sodelovanje, so tudi uspešnejši pri učenju.« 
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9  UPORABLJENA METODA, INSTRUMENTARIJ IN OPIS VZORC A  
 
9.1 OPIS VZORCA 
 
V raziskavo je bilo vključenih skupaj 275 anketirancev, in sicer 121 (44 %) učencev, 121 (44 %) 
staršev in 33 (12 %) učiteljev.  
Raziskava je bila opravljena na dveh osnovnih šolah, in sicer na Osnovni šoli Griže (25,2 %) in 
Osnovni šoli Mozirje (74,8 %).   
 
V raziskavi je sodelovalo 6 učiteljev (3,2 %), 27 učiteljic (14,2 %), 52 učencev (27,4 %), 65 učenk 
(34,2 %), 8 očetov (4,2 %), 31 mater (16,3 %) ter 1 rejnik. 
 
Stopnja izobrazbe anketiranih staršev in rejnika je bila naslednja: 6 staršev (8,2 %) je imelo 
dokončano osnovnošolsko izobrazbo, 12 staršev (16,45) je imelo zaključeno poklicno šolo, 15 
staršev (20,5 %) je imelo srednješolsko izobrazbo, 17 staršev (23,3 %) je imelo zaključeno 
višješolsko izobrazbo in 23 staršev (8,4 %) je zaključilo visokošolsko izobrazbo. 
 
Starostna struktura anketiranih: najmlajši anketirani učenec je bil v času  anketiranja star 11, 
najstarejši učenec pa 16 let, povprečna starost anketiranih učencev je bila 12 let in 6 mesecev, 
najmlajši anketirani starš je bil v času anketiranja star 31 let, najstarejši pa 51 let, povprečna 
starost anketiranih staršev je bila skoraj 40 let, najmlajši anketirani učitelj je bil v času anketiranja 
star 24, najstarejši pa 52 let, povprečna starost anketiranih učiteljev je bila 37 let in 6 mesecev. 

  
9.2 UPORABLJEN INSTRUMENTARIJ 
 
Za potrebe raziskave sodelovanja med učenci, starši in šolo in samopodobe je bil sestavljen 
anketni vprašalnik v obliki trditev, ki so ga izpolnjevali učenci, učitelji in starši.  
Za raziskavo stališč je bil sestavljen vprašalnik v obliki semantičnega diferenciala, ki so ga ločeno 
izpolnjevali učenci, učitelji in starši. 
 
9.2.1 OPIS VPRAŠALNIKA 

 
Za odvisno spremenljivko je bil sestavljen vprašalnik z več spremenljivkami, z njimi pa smo 
ugotavljali, kakšna je stopnja zadovoljstva s sodelovanjem v šoli in samopodoba 
anketiranca med učenci in učitelji, učitelji in straši ter učenci in starši. Podrobneje je ta merski 
inštrument izgledal tako: 
 
Za potrebe raziskave sodelovanja med učenci, starši in šolo in samopodobe je bil sestavljen 
vprašalnik, ki so ga izpolnjevali učenci, učitelji in starši. Te dejavnike smo analizirali s pomočjo 
vprašalnika lestvice od 1 (najmanj/slabo) do 5 (največ/zelo dobro). Takšno lestvico 
(petstopenjsko) smo uporabili pri vseh primerih, razen pri splošni oceni medsebojnega 
sodelovanja, kjer smo se odločili za sedemstopenjsko lestvico.  
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V delu vprašalnika o sodelovanju, kjer smo merili medsebojni odnos, so anketiranci odgovarjali s 
pomočo naslednje lestvice:  

1. Slab 
2. Zadovoljiv 
3. Povprečen 
4. Dober 
5. Zelo dober  

 
V delu vprašalnika o sodelovanju, kjer smo merili medsebojno sodelovanje, so anketiranci 
odgovarjali s pomočjo naslednje lestvice:: 

1. Zelo sem nezadovoljen 
2. Večinoma sem nezadovoljen 
3. Nevtralen (niti nezadovoljen niti zadovoljen) 
4. Pretežno sem zadovoljen  
5. Sem zadovoljen 

 
V delu vprašalnika o sodelovanju, kjer smo merili samopodobo, so anketiranci ocenjevali mnenje 
o sebi kot: 

1. Zelo slabo  
2. Slabo  
3. Povprečno  
4. Dobro  
5. Zelo dobro  

 
V zadnjem delu vprašalnika o sodelovanju, kjer smo merili oceno medsebojnega sodelovanja, so 
anketiranci ocenjevali, da je sodelovanje med učenci, starši in šolo: 

1. Zelo slabo 
2. Slabo  
3. Zadovoljivo 
4. Povprečno 
5. Dobro 
6. Zelo dobro 
7. Odlično 

 
Kot neodvisne spremenljivke je bilo uporabljenih več osebnih podatkov anketiranih oseb 
(socialno-demografske spremenljivke)  in sicer status anketiranca (učenec/-ka, oče/mati, učitelj/-
ica, rejnik ali posvojitelj), starost in stopnja izobrazbe.  
 
Kot neodvisno spremenljivko smo določili tudi vprašalnik v obliki semantičnega diferenciala, ki 
je bil sestavljen v obliki lestvice, na kateri se posameznik odloča o oceni objekta merjenja med 
dvema pridevnikoma, ki predstavljata različna pola. Anketiranci so imeli na razpolago 21 parov 
pridevnikov medsebojnih stališč, ki so jih vrednotili po sedemstopenjski lestvici, kot je 
predstavljeno v nadaljevanju:  
 
                     Zapleteno         …1....2....3....4....5....6....7...    Nezapleteno 
                     Korektno          …1....2....3....4....5....6....7...    Nekorektno  
                     Nekoristno       …1....2....3....4....5....6....7...    Koristno 
                     Slabo                …1....2....3....4....5....6....7...    Dobro  
                     Nepotrebno      …1....2....3....4....5....6....7...    Potrebno 
                     Uspešno           …1....2....3....4....5....6....7...    Neuspešno  
                     Neustrezno       …1....2....3....4....5....6....7...   Ustrezno 
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                     Primerno          …1....2....3....4....5....6....7...   Neprimerno  
                     Taktno            … 1....2....3....4....5....6....7...    Netaktno 
                     Pomembno      …1....2....3....4....5....6....7..     Nepomembno  
                     Odkrito            …1....2....3....4....5....6....7..     Neodkrito 
                     Nekooperativno . 1....2....3....4....5....6....7..     Kooperativno  
                     Svobodno         …1....2....3....4....5....6....7..     Nesvobodno 
                     Smiselno          …1....2....3....4....5....6....7..     Nesmiselno  
                     Pošteno            …1....2....3....4....5....6....7..     Nepošteno 
                     Odgovorno       …1....2....3....4....5....6....7..    Neodgovorno 
                     Spontano          …1....2....3....4....5....6....7...   Nespontano  
                     Strokovno         …1....2....3....4....5....6....7...   Nestrokovno 
                     Skrbno              …1....2....3....4....5....6....7..    Neskrbno  
                     Prilagodljivo     …1....2....3....4....5....6....7..    Neprilagodljivo 
                     Neodgovorno    …1....2....3....4....5....6....7..    Odgovorno 
 
Za merjenje uspešnosti učencev smo iz arhiva v šolah zbrali tudi podatke o njihovem šolskem 
uspehu in sicer končne ocene pri posameznih predmetih in končne ocene posameznega razreda. 
Za vsakega učenca smo zbrali tudi podatke o opravičenih in neopravičenih urah ter sodelovanje 
pri interesnih dejavnostih. Del tako zbranih podatkov smo vnesli v podatkovno bazo, ki smo jo 
dobili z anketiranjem učencev in jih uporabili pri analizi.  
 
Vsi vprašalniki so tudi priloga te magistrske naloge. 
 
Vsi anketiranci so pri raziskavi sodelovali prostovoljno, predhodno pa smo pridobili dovoljenje 
vodstva šol in tudi staršev. 

 
9.3 OPIS POSTOPKA 
 
Anketiranje je bilo opravljeno v prostorih osnovnih šol tako, da smo učencem in tudi učiteljem na 
ločenih sestankih razdelili anketne vprašalnike. Po končanem anketiranju smo učencem razdelili 
tudi vprašalnike za starše, ki so v spremnem dopisu vsebovali podrobna navodila za izpolnjevanje. 
Anketiranje se je izvajalo od januarja do konca junija 2004, sodelovanje v raziskavi pa je bilo 
prostovoljno. Anketirancem sta bili zagotovljeni anonimnost in zaupnost njihovih odgovorov. Od 
staršev smo pred izvedbo anketiranja otrok pridobila tudi soglasje. Podatke smo analizirali s 
pomočjo programa za statistično obdelavo podatkov (SPSS).  

 
9.4  OBJEKTIVNOST, ZANESLJIVOST IN VELJAVNOST 
 
Vprašalnik je bil anonimen, učenci so ga reševali pri razrednih urah, učitelji v prostem času v 
zbornicah, starši pa doma. Poleg ustreznega pisnega navodila in pojasnila staršem smo pred 
reševanjem vprašalnika učencem in učiteljem dali tudi natančna ustna navodila, za morebitna 
vprašanja pa smo bili prisotni tudi med reševanjem vprašalnika. Čas izpolnjevanja vprašalnika ni 
bil omejen.  

 
Za ugotavljanje zanesljivosti vprašalnika smo uporabili metodo notranje konsistentnosti 
ocenjevalne lestvice.  
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Za prikaz merske karakteristike smo izračunali koeficient zanesljivosti Cronbach alfa, ki se 
giblje v presledkih od 0 do 1, najnižja ustrezna meja zanesljivosti pa je 0,7. Koeficient 
zanesljivosti za uporabljen vprašalnik znaša 0,909, kar je nad najnižjo ustrezno mejo, zato smo 
lahko uporabili vprašalnik. 
 
Prav tako smo izračunali Cronbach alfa za semantične diferenciale stališč, ki so jih izpolnjevali 
anketiranci, ta znaša pri učencih 0,901, pri starših in učiteljih pa 0,921. 

 
9.5  NAČIN STATISTI ČNE ANALIZE PODATKOV  
 
Rezultati so bili obdelani s statističnim programom SPSS. Najprej smo izdelali deskriptivno 
statistiko, kjer so bile s frekvenčno analizo izračunane ocene parametrov in statistično obdelani 
rezultati. Za ugotavljanje normalnosti porazdelitve rezultatov smo uporabili Kolmogorov-Smirnov 
test, podatke pa smo v nadaljevanju normalizirali s pomočjo metode RANKIT. Opravili smo tudi 
faktorsko analizo (oziroma analizo glavnih komponent) za vsebinske dele vprašalnika s 
pripadajočimi vsebinskimi analizami (npr. Kaiser-Meyer-Olkinovo mero primernosti vzorca in 
Bartlettov test, korelacijsko matriko ipd. …). 
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10  REZULTATI IN INTERPRETACIJA RAZISKAVE 

 
10.1 OPISNA STATISTIKA  
 
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati opisne statistike uporabljenega vprašalnika, s katerim 
smo ugotavljali, kakšna je stopnja zadovoljstva s sodelovanjem v šoli in kakšna je samopodoba 
anketiranca med učenci in učitelji, učitelji in starši ter učenci in starši. 

 
10.1.1  ANALIZA OCENE MEDSEBOJNEGA ODNOSA 
 
V delu vprašalnika, kjer so anketiranci ocenjevali medsebojni odnos, so rezultati predstavljeni v 
naslednji tabeli. Na vprašanje so odgovarjali učenci, učitelji in starši. 
 
Tabela št. 1:  Ocena odnosa anketiranca do ostalih  

 Odgovor Frekvenca    % M SD SEM  Me Mo 
 U 
 Č 
 E 
 N 
 E 
 C 

Slab    0      0  
 
 4,19 

 
 
 ,669 

 
 
 ,062 

 
 
4,00 

 
 
   4 

Zadovoljiv    2    1,7 
Povprečen   11    9,4 
Dober   67   57,3 
Zelo dober   37   31,6 

            ∑    117   100 
 S 
 T 
 A 
 R 
 Š 

Slab     0       0  
 
 4,15 
  

 
 
 ,613 

 
 
,120 

 
 
4,00 

 
 
   4 

Zadovoljiv     0      0 
Povprečen     3  11,5 
Dober    16  61,5 
Zelo dober     7  27,0 
          ∑    26  100 

 U 
 Č 
 I 
 T 
 E 
 L 
 J 

Slab     0      0  
 
 4,33 
  

 
  
 ,547 

 
 
,100 

 
 
4,00 

 
 
   4 
 

Zadovoljiv     0      0 
Povprečen     1     3,3 
Dober    18   60,0 
Zelo Dober    11   36,7 

             ∑    30   100 

 
 
Z odgovori na to vprašanje smo hoteli ugotoviti, kako posamezen učenec, starš in učitelj 
ocenjujejo svoj odnos do ostalih učencev, staršev in učiteljev. Iz zgoraj prikazane tabele je 
razvidno, da medsebojne odnose najvišje ocenjujejo učitelji, saj znaša srednja vrednost 4,33. 
Nekoliko manj, s srednjo vrednostjo 4,19, medsebojne odnose ocenjujejo učenci, z najmanjšo 
srednjo vrednostjo vseh treh anketiranih skupin pa medsebojne odnose ocenjujejo starši. Srednja 
vrednost anketirane skupine staršev znaša namreč 4,15. Ne glede na te razlike pa lahko 
ugotovimo, da so vse tri skupine svoj odnos do drugih v komunikacijskem procesu ocenile kot 
vsaj dober. Slednje je pomembno tudi z vidika naše analize, saj je sprejemanje drugega in njegovo 
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dojemanje kot »dobrega« pogoj za uspešno komuniciranje in tudi sodelovanje, še posebej v 
primeru reševanja problemov. 
 
Da bi preverili, ali obstajajo med posameznimi analiziranimi skupinami statistično pomembne 
razlike, smo izvedli analizo variance (ANOVA analiza), kjer smo kot odvisno spremenljivko 
upoštevali vprašanje ocene (anketirančevega) odnosa do učiteljev, sošolcev, učencev, matere ali 
očeta, rejnikov ali posvojiteljev, kot neodvisno spremenljivo pa smo uporabili tip anketiranca 
(učenec, učitelj, starš). Pri tem smo z Levenovim testom homogenosti varianc upoštevali tudi 
predpostavko o homogenosti varianc med skupinami. Rezultati analize variance (in Levenovega 
testa) so prikazani v tabeli 2 in 2a.  
 
Tabela št. 2: ANOVA vprašanja odnosa do učiteljev, sošolcev, učencev, matere ali očeta, rejnikov 
ali posvojiteljev 

 Seštevek 
kvadratov Df 

Povpr. 
kvadrata 

F p-vrednost 

 Med skupinami ,594 2 ,297 

,722 ,487  Znotraj skupine 69,915 170 ,411 

 Skupaj 70,509 172  

 
Tabela št. 2a: Test homogenosti variance 

Levenov test homogenosti variance 

Levenova statistika df1 df2 p-vrednost 

,245 2 170 ,783 

 
Iz tabele 2a vidimo, da je predpostavka o enakosti varianc izpolnjena, saj je p-vrednost 
Levenovega testa (0,783) večja od 0,05. Kljub temu je iz tabele 2 razvidno, da med ocenami ne 
prihaja do statistično pomembnih razlik, saj je p-vrednost večja od 0,05 (p = 0,487), tako da lahko 
zapišemo, da anketiranci ne glede na njihov status enako ocenjujejo svoj odnos do drugih 
deležnikov v šolskem procesu.  
Če smo prej ugotovili, da je ocena odnosa dobra, pa lahko sedaj ugotovimo, da ne glede na 
različne povprečne vrednosti, prikazane v tabeli 1, med skupinami ne prihaja do statistično 
značilnih razlik, zato tudi pri načrtovanju ukrepov glede tega vprašanja ne potrebujemo različnih 
pristopov. Pomembno je, da takšen odnos ohranjamo in po možnosti tudi okrepimo. 
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V nadaljevanju smo skušali ugotoviti, kako posamezni učenci, starši in učitelji ocenjujejo odnos 
drugih do njih samih.  
 
Tabela št. 3: Ocena odnosa ostalih do anketiranca 
 

 Odgovor Frekvenca % M SD SEM  Me Mo 
 U 
 Č 
 E 
 N 
 E 
 C 

Slab    3    2,6   
 
 4,09 

 
 
 ,820 

 
 
,076 
 

 
 
4,00 
 

 
 
  4 

Zadovoljiv    0      0 
Povprečen   16   13,7 
Dober   62   53,0 
Zelo dober   36   30,7 

           ∑   117   100 
  
 S 
 T 
 A 
 R 
 Š 

Slab     0       0  
 
 4,08 
  

 
 
 ,717 

 
 
,146 

 
 
4,00 

 
 
  4 
  

Zadovoljiv     0      0 
Povprečen     5  20,8 
Dober    12  50,0 
Zelo dober     7  29,2 
           ∑    24   100 

 U 
 Č 
 I 
 T 
 E 
 L 
 J 

Slab     0      0  
 
 4,25 
  

 
  
 ,518 

 
 
,098 

 
 
4,00 

 
 
 4 

Zadovoljiv     0      0 
Povprečen     1     3,6 
Dober    19   67,9 
Zelo Dober     8   28,5 
              ∑    28    100 

 
 
Iz tabele lahko ugotovimo, da odnose učencev, staršev in učiteljev do njih samih najvišje 
ocenjujejo učitelji, saj znaša srednja vrednost 4,25. Nekoliko manj, s srednjo vrednostjo 4,09, 
medsebojne odnose ocenjujejo učenci, z najmanjšo srednjo vrednostjo vseh treh anketiranih 
skupin pa medsebojne odnose ocenjujejo starši. Srednja vrednost anketirane skupine staršev znaša 
namreč 4,08. Rezultati nam kažejo, da tudi posamezniki v komunikacijskem procesu ocenjujejo 
odnos sogovornikov kot dober, in da skoraj ni bilo anketiranca, ki bi tak odnos ocenil manj kot z 
oceno »povprečno«. 
 
Če primerjamo rezultate, lahko ugotovimo, da medsebojne odnose tako med učitelji samimi kot 
tudi v odnosih do staršev in učencev oziroma kakovost medsebojnih odnosov najvišje ocenjujejo 
učitelji. Nekoliko kritičnejši, tako do sebe kot tudi do ostalih v tem procesu, so učenci, 
najkritičnejši v oceni medsebojnih odnosov do učencev in učiteljev in prav tako v odnosu učencev 
in učiteljev do njih samih pa so starši.  Enako kot pri prejšnjem vprašanju smo tudi za oceno 
anketirancev, kakšen je odnos drugih deležnikov do njih samih, opravili analizo variance. 
Rezultati so predstavljeni v tabeli v nadaljevanju. 
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Tabela št. 4: ANOVA za vprašanje ocene odnosa drugih deležnikov v šolskem procesu do njih 
samih 
 

 Seštevek kvadratov Df Povpr. kvadrata F p-vrednost 

Med skupinami ,584 2 ,292 

,499 ,608 Znotraj skupine 97,049 166 ,585 

Skupaj 97,633 168  

 
Tabela št. 4a:  Test homogenosti variance 
 

Levenov test homogenosti variance 

Levenova 

statistika 

df1 df2 p-vrednost 

,641 2 166 ,528 

 
Iz tabele 4a je razvidno, da je predpostavka o enakosti varianc izpolnjena, saj je p-vrednost 
Levenovega testa 0,528 (p > 0,05). Čeprav smo ugotovili, da prihaja med povprečnimi vrednostmi 
do razlik, smo z analizo variance (glej tabelo v nadaljevanju) ugotovili, da med posameznimi 
skupinami glede njihove lastne ocene odnosa do njih samih ne prihaja do statistično pomembnih 
razlik (p-vrednost je 0,608); vse tri skupine podobno ocenjujejo odnos do njih samih, tako da ne 
moremo trditi, da katera od analiziranih skupin sebe dojema kot nižje ali slabše ocenjeno s strani 
drugih. 

 
 
10.1.2 ANALIZA ZADOVOLJSTVA S SODELOVANJEM  
 
V tem poglavju nas je zanimalo, kako anketirani učenci, učitelji in starši ocenjujejo svoje 
sodelovanje. Rezultati so prikazani v tabelah v nadaljevanju. 
 
Tabela št. 5: Zadovoljstvo učencev s sodelovanjem v šoli 

 

  
 U 
 Č 
 E 
 N 
 E 
 C 

Odgovor Frekvenca   % M SD SEM  Me Mo 
Zelo sem nezadovoljen      8  6,8  

 
 3,96 

 
 
1,086 

 
 
,100 

 
 
4,00 

 
 
  4 

Večinoma sem nezadovoljen      3  2,6 
Nevtralen    14 12,0 
Pretežno sem zadovoljen    53 45,3 
Sem zadovoljen    39 33,3 
               ∑   177  100 
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Tabela št. 6: Zadovoljstvo učiteljev s sodelovanjem v šoli 
 

 
 U 
 Č 
  I 
 T 
 E 
 L 
  J 

  

Odgovor Frekvenca   % M SD SEM  Me Mo 
Zelo sem nezadovoljen    0    0  

 
4,27 

 
 
 ,574 

 
 
,100 

 
 
 4,00 

 
 
  4 
 

Večinoma sem nezadovoljen    0    0 
Nevtralen    2   6,1 
Pretežno sem zadovoljen   20 60,6 
Sem zadovoljen   11 33,3 
               ∑   33  100 

 
Tabela št. 7: Zadovoljstvo staršev s sodelovanjem v šoli 
 

 
 S 
 T 
 A 
 R 
 Š 
  I 

  

Odgovor Frekvenca   % M SD SEM  Me Mo 
Zelo sem nezadovoljen     1   2,5  

   4,15 
 
,975 

 
,154 

 
4,00 

 
  4 Večinoma sem nezadovoljen     2   5,0 

Nevtralen     4  10,0 
Pretežno sem zadovoljen    16  40,0 
Sem zadovoljen    17  41,5 
              ∑    40  100 

 
 
Iz zgornjih tabel je razvidno, da zadovoljstvo s svojim sodelovanjem v šoli najvišje ocenjujejo 
učitelji, saj znaša srednja vrednost 4,27. Nekoliko manj, s srednjo vrednostjo 4,15, zadovoljstvo s 
sodelovanjem ocenjujejo starši. Najkritičnejše izmed vseh treh anketiranih skupin pa zadovoljstvo 
s sodelovanjem ocenjujejo učenci, in sicer s srednjo vrednostjo 3,96.  
Kljub vsemu pa lahko ugotovimo, da je največ anketirancev obkrožilo možnosti »pretežno sem 
zadovoljen« in »sem zadovoljen«, kar je dober rezultat, saj ocena zadovoljstva kaže na 
posameznikovo oceno preteklosti sodelovanja, slednje pa lahko uporabimo tudi kot izhodišče za 
bodoče sodelovanje. Dobro preteklo delo je lahko, po našem mnenju, tudi dobra napoved za 
kakovost sodelovanja v prihodnje.  
 
Za primerjavo povprečnih vrednosti smo izvedli analizo variance, da bi ugotovili, ali med 
skupinami pri oceni prihaja do statistično značilnih razlik. Rezultati, predstavljeni v tabelah v 
nadaljevanju, kažejo, da do takšnih razlik ne prihaja (p = 0,217) (glej tabelo 8), tako da lahko za 
vse tri analizirane skupine ugotovimo, da približno enako ocenjujejo svoje zadovoljstvo s 
sodelovanjem v šoli.  
 



 116

Tabela št. 8: ANOVA za oceno zadovoljstva posameznih skupin (učenci, starši, učitelji) s 
sodelovanjem v šoli 
 

     Seštevek 
kvadratov            Df 

        Povpr. 
kvadrata 

F p-vrednost 

Med skupinami                3,042             2                  1,521 

1,542 ,217 Znotraj skupine            184,432         187                    ,986 

Skupaj            187,474         189  

 
Tabela št. 8a: Test homogenosti variance 
 

Levenov test homogenosti variance 

Levenova 

statistika 

df1 df2 p-vrednost 

1,669 2 187 ,191 

 
Iz tabele 8a je razvidno, da je predpostavka o enakosti varianc zopet izpolnjena, saj je p-vrednost 
Levenovega testa 0,191 (p > 0,05). 
 
10.1.3 ANALIZA SAMOPODOBE 
 
Z vprašanjem o samopodobi smo skušali ugotoviti, kakšno mnenje imajo anketiranci o sebi in kaj 
si anketiranci mislijo oziroma predstavljajo, kakšno mnenje imajo o njih drugi anketiranci v tej 
raziskavi. Najprej smo želeli ugotovili, kaj učenec meni, da si starši in učitelji mislijo o njem 
samem, v nadaljevanju pa, kaj si učenec misli o sebi. 
 
Tabela št. 9: Kaj učenec meni, da si starši in učitelji mislijo o njem? 

 
 U 
 Č 
 E 
 N 
 E 
 C 

Odgovor Frekvenca     % M SD SEM  Me Mo 

Zelo slab učenec     0      0  
 
 3,91 
 

 
  
,734 

 
 
,068 

 
 
 4,00 

 
 
  4 

Slab učenec     2     1,7 
Povprečen učenec    31   26,7 
Dober učenec    59   50,9 
Zelo dober učenec    24   20,7 
            ∑   116   100 

 
Tabela št.10:  Kaj učenec misli o sebi? 

 
 U 
 Č 
 E 
 N 
 E 
 C 

Odgovor Frekvenca    % M SD SEM  Me Mo 

Zelo slab učenec     1    0,9  
 
 3,77 

 
 
 ,803 

 
 
,074 

 
 
 4,00 

 
 
  4 

Slab učenec     5    4,3 
Povprečen učenec    33   28,2 
Dober učenec    59   50,4 
Zelo dober učenec    19   16,2 
           ∑   117   100 
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Iz zgoraj predstavljenih tabel, s katerimi smo skušali ugotoviti, kakšno mnenje imajo o sebi 
učenci in kaj učenci mislijo, kakšno mnenje imajo o njih starši in njihovi učitelji, lahko 
ugotovimo, da učenci menijo, da imajo drugi (starši in učitelji) o njih boljše mnenje (srednja 
vrednost 3,91), kot ga imajo sami o sebi (srednja vrednost 3,77).  
Rezultat nam kaže, da so učenci do sebe bolj kritični, kot je njihova ocena slike, ki jo dobijo v 
interakciji z drugimi pomembnimi deležniki. Slednje nam lahko pove tudi to, da bi morali učitelji 
in starši, ki sedaj vedo, da učenci/otroci razumejo, da jih dojemajo kot »dobre učence«, narediti 
kaj več tudi za dvig sampoodobe učencev/otrok. Nekaj »v stilu«: ti si dober učenec in lahko mi 
verjameš, da je moja ocena točna in pravična. Na takšen način bi lahko krepili posameznikovo 
(učencevo) samoučinkovitost1, s tem pa tudi izboljšali komunikacijski proces med njim in 
starši/učitelji ter tako tlakovali pot k njihovi uspešnosti. 
 
V nadaljevanju smo želeli ugotovili, kaj učitelj meni, da si starši in učenci mislijo o njem, in kaj 
si učitelj misli o sebi. Rezultati so predstavljeni v tabeli v nadaljevanju. 
 
Tabela št. 11: Kaj učitelj meni, da starši in učenci mislijo o njem? 
 

 
 U 
  Č 
  I 
  T 
  E 
  L 
   J 

Odgovor Frekvenca     % M SD SEM  Me Mo 

Zelo slab učitelj      0     0  
 
 3,97 

 
 
 ,309 

 
 
,055 
 

 
 
4,00 

 
 
   4 

Slab učitelj      0     0 
Povprečen učitelj      2    6,3 
Dober učitelj    29   90,6 
Zelo dober učitelj      1    3,1 
            ∑    32   100 

 
 
Tabela št.12:  Kaj učitelj meni o sebi samem? 
 

 
 U 
  Č 
  I 
  T 
  E 
  L 
   J 

Odgovor Frekvenca     % M SD SEM  Me Mo 

Zelo slab učitelj     0     0  
 
4,06 

 
 
 ,429 

 
 
,075 

 
 
 4,00 
 

 
 
   4 
 

Slab učitelj     0     0 
Povprečen učitelj     2     6,1 
Dober učitelj    27   81,8 
Zelo dober učitelj     4   12,1 

             ∑    33   100 

 
Iz tabel, s katerimi smo skušali meriti samopodobo učiteljev oziroma njihovo mnenje o samem 
sebi in mnenje o tem, kako jih vidijo učenci in njihovi starši, je razvidno, da učitelji menijo, da 
imajo drugi (starši in učenci) o njih slabše mnenje (srednja vrednost 3,97), kot ga ima učitelj sam 
o sebi (srednja vrednost 4,06). 
 

                                                 
1 Samoučinkovitost razumemo kot posameznikovo predstavo o sebi, koliko je sposoben dobro opraviti neko 
delo, nalogo. 
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Ob koncu tega poglavja predstavljamo rezultate analize, s katero smo želeli ugotoviti, kaj starši 
menijo, da si učitelji in učenci mislijo o njih, obenem pa smo želeli ugotoviti tudi, kaj si starši 
mislijo o sebi. 

 
Tabela št.13: Kaj starši mislijo, da učenci in učitelji menijo o njih? 
 

 
 S 
 T 
 A 
 R 
 Š 
  I 
 

  

Odgovor Frekvenca   % M SD SEM  Me Mo 
Zelo slab starš    0     0  

 
 4,00 

 
 
 ,555 

 
 
 ,088 

 
 
 4,00 
 

 
 
   4 

Slab starš    0     0 
Povprečen starš    6   15,0 
Dober starš   28   70,0 
Zelo dober starš    6   15,0 

           ∑   40  100 

 
Tabela št. 14: Kaj starši menijo o sebi? 
 

 
 S 
 T 
 A 
 R 
 Š 
  I 
 

  

Odgovor Frekvenca    % M SD SEM  Me Mo 

Zelo slab starš    0     0  
 
 4,00 

 
 
 ,599 

 
 
 ,095 

 
 
 4,00 
 

 
 
   4 
 

Slab starš    0     0 
Povprečen starš    7   17,5 
Dober starš   26   65,0 
Zelo dober starš    7   17,5 
          ∑   40   100 

 
Iz tabel, s katerimi smo skušali meriti samopodobo staršev oziroma njihovo mnenje o samem sebi 
in mnenje o tem, kako jih vidijo njihovi učenci in učitelji, lahko ugotovimo, da imajo starši o sebi 
enako mnenje, kot drugi (učenci in učitelji) menijo o njih (srednja vrednost 4,00). 
 
Če na kratko povzamemo, smo z vprašanji o samopodobi skušali ugotoviti, kakšno mnenje imajo 
anketiranci o sebi in kaj si anketiranci mislijo oziroma predstavljajo, kakšno mnenje o njih imajo 
drugi anketiranci. Ugotovili smo, da učenci menijo, da imajo drugi (starši in učitelji) o njih boljše 
mnenje, kot ga imajo učenci sami o sebi. Nasprotno učitelji menijo, da imajo drugi (starši in 
učenci) o njih slabše mnenje, kot ga imajo učitelji sami o sebi. Na koncu smo ugotovili tudi, da 
starši menijo, da imajo drugi (učitelji in učenci oziroma otroci) o njih enako mnenje, kot ga imajo 
starši sami o sebi. 
 
V nadaljevanju nas je zanimalo, ali med percepcijo tega, kako me ocenjujejo drugi in med lastno 
(samo) oceno, prihaja do statistično značilnih razlik. Zato smo naredili primerjavo povprečij 
odgovorov (t-test v paru), kjer smo ugotovili, da pri ocenah učiteljev in staršev ne prihaja do 
statistično značilnih razlik; oboji  imajo o sebi dobro samopodobo in tudi verjamejo (ocenjujejo), 
da jih tako vidijo drugi deležniki v interakcijskem procesu v šoli.  
 
Pri primerjavi rezultatov učencev pa smo ugotovili statistično značilne razlike med povprečnimi 
vrednostmi, ki so prikazane v tabelah števila 9 in 10. Rezultati primerjave povprečij kažejo, da je 
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samoocena učencev statistično značilno nižja kot je njihova ocena, kako jih dojemajo starši in 
učitelji (t = 2,87; p = 0.005). Ugotovimo lahko, da so v interakcijskem procesu učenci tisti, ki o 
sebi nimajo najboljšega mnenja (sem zelo dober), in da jim primankuje samozavesti ali občutka 
samoučinkovitosti. Frekvenca odgovorov »sem povprečen učenec« je bila kar 28 odstotkov. 

 
10.1.4 ANALIZA KAKOVOSTI SODELOVANJA 
 
V zadnjem delu vprašalnika smo merili oceno medsebojnega sodelovanja med učenci, učitelji in 
starši. Kot smo že v uvodnem delu pojasnili, smo v tem primeru uporabili sedemstopenjsko 
lestvico Likertovega tipa. Rezultati so prikazani v tabeli v nadaljevanju.  

 
Tabela št. 15: Kako anketiranci ocenjujejo medsebojno sodelovanje? 
 

  
 
 
 
 U 
 Č 
 E 
 N 
 E 
 C 
  
 
 
 S 
 T 
 A 
 R 
 Š 
 I 
  
 
 
 U 
 Č 
  I 
 T 
 E 
 L 
  J 

Odgovor Frekvenca    % M SD SEM  Me Mo 

Zelo slabo     0     0  
 
     
5,42         

 
 
   
1,006      

 
 
 
 ,097 

 
 
 
 5,00 

 
 
 
   5 

Slabo     1   0,9 
Zadovoljivo     1   0,9 
Povprečno    14  13,0 
Dobro    46  42,6 
Zelo dobro    28  25,9 
Odlično    18  16,7 
         ∑   108  100 

Zelo slabo    0       0  
 
     
5,10 
      

 
 
         
  ,810 

 
 
 
 ,128 
 

 
 
 
 5,00 

 
 
 
   5 

Slabo    0     0 
Zadovoljivo    0     0 
Povprečno    10   25,0 
Dobro    17   42,5 
Zelo dobro    12   30,0 
Odlično     1     2,5 
          ∑    40   100 

Zelo slabo     0     0  
 
    
5,03  

 
 
         
  ,684 

 
 
 
  ,119 

 
 
 
 5,00 

 
 
 
    5 
 

Slabo     0     0 
Zadovoljivo     0     0 
Povprečno     7   21,2 
Dobro    18   54,5 
Zelo dobro     8   24,3 
Odlično     0     0 
         ∑    33   100 

 
Iz tabele je razvidno, da medsebojno sodelovanje z učitelji in starši najvišje ocenjujejo učenci 
(srednja vrednost 5,42). Nekoliko manj so z medsebojnim sodelovanjem z učenci in učitelji 
zadovoljni starši (srednja vrednost 5,10). Najkritičnejše oziroma najnižje od vseh treh anketiranih 
skupin pa sodelovanje z učenci in njihovimi starši ocenjujejo učitelji, saj srednja vrednost znaša 
5,03. Kljub vsemu pa lahko ugotovimo, da je ocena »dobro« tista, ki je bila najpogosteje izbrana 
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in je (ne glede na spremenjeno lestvico v primerjavi s prejšnjimi vprašanji) konsistentna pri vseh 
oblikah odnosov, ki smo jih analizirali v magistrski nalogi. Lahko bi rekli, da so ocene 
nadpovprečno visoke, kljkub vsemu pa vsi anketiranci puščajo prostor za izboljšave. 
 
V nadaljevanju smo za vprašanje ocene medsebojnega sodelovanja med starši, učenci in učitelji 
opravili analizo variance, da bi ugotovili, ali prihaja pri ocenah do statistično pomembnih razlik. 
V tabeli 16 so prikazani rezultati analize primerjave povprečnih vrednosti med posameznimi 
skupinami, v tabeli 17 pa še rezultati post-hoc testa. Iz tabele 16a je razvidno, da predpostavka o 
enakosti varianc ni izpolnjena, saj je p-vrednost Levenovega testa 0,002 (p < 0,05). 
 
Tabela št. 16: Primerjava povprečnih vrednosti o kakovosti sodelovanja med vsemi tremi 
skupinami deležnikov v šolskem procesu (učenci, učitelji in starši) 
 

 Seštevek 
kvadratov Df Povpr. kvadrata 

F p-vrednost 

Med skupinami 5,368 2 2,684 

3,210 ,043 Znotraj skupine 148,820 178 ,836 

Skupaj 154,188 180  

 
Tabela št. 16a: Test homogenosti variance 
 

Levenov test homogenosti variance 

Levenova 

statistika 

df1 df2 p-vrednost 

6,395 2 178 ,002 

 

 
S post-hoc (Dunnett C) testom2 smo ugotovili, da pri ocenah med starši in njihovimi rejenci ne 
prihaja do statistično pomembnih razlik, so pa razlike statistično pomembne med skupino 
učiteljev in njihovih učencev (tabela v nadaljevanju). 

 

                                                 
2 Gre za posteriorno analizo, v tem primeru Post-Hoc test (zaradi primerjave večih skupin), pri čemer 
Dunnettov test uporabljamo, kadar so bile variance skupin različne. 
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Tabela št. 17: Medsebojna primerjava posameznih skupin glede sodelovanja med skupinami v 
šolskem procesu (učenci, učitelji in starši) 
 

(I) tip 
anketiranca 

(J) tip 
anketiranca Povpr. razlik (I-J) SEM 

95 % interval zaupanja 

spodnja zgornja 

učenci starši ,317 ,161 -,07 ,70 

učitelji ,386* ,153 ,01 ,76 

Starši učenci -,317 ,161 -,70 ,07 

učitelji ,070 ,175 -,36 ,50 

učitelji učenci -,386* ,153 -,76 -,01 

starši -,070 ,175 -,50 ,36 

*.  Stopnja statistične pomembnosti na nivoju 0.05  

 
Ugotovimo lahko, da učenci najbolje ocenjujejo sodelovanje z drugimi skupinami, še najnižjo 
oceno pa smo ugotovili pri učiteljih. Pri ocenah sodelovanja prihaja do statistično pomembnih 
razlik pri primerjavi ocen učencev in učiteljev, pri čemer so prvi kakovost sodelovanja ocenili z 
najvišjim povprečjem, slednji pa z najnižjim. Ugotovimo lahko, da so učitelji kakovost 
sodelovanja ocenili z najnižjo stopnjo, kljub vsemu pa je ocena še vedno na nivoju »dobro«. 
 

10.1.5 INTERPRETACIJA STALIŠČ 
 
V drugem delu raziskave smo izdelali in uporabili lestvice stališč v obliki semantičnega 
diferenciala. Anketiranci so imeli na razpolago 21 parov pridevnikov, ki so jih vrednotili po 
sedemstopenjski lestvici. Semantični diferencial stališč so ločeno izpolnjevali učenci, učitelji in 
starši. 
 
V tabeli št. 18 v nadaljevanju  lahko vidimo, da otroci ocenjujejo odnose kot zapletene, ampak 
koristne, dobre in potrebne. V povprečju jih ocenjujejo tudi kot ustrezne in kooperativne, ocena 
otrok pa je tudi, da so z vidika vedenja ti odnosi odgovorni. Če pogledamo semantičen diferencial, 
potem lahko ugotovimo, da otroci odnose ocenjujejo relativno pozitivno, saj so povprečne 
vrednosti vedno bližje opisu, ki opisuje pozitivno vedenjsko značilnost.  
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Tabela št. 18: Prikaz rezultatov anketiranih otrok 
 

     Variabla   Sr. vred.   St. odklon       Variabla 
   Zapleteno       5,14   1,364   Nezapleteno 
   Korektno       4,20   1,944   Nekorektno 
   Nekoristno       5,85   1,393   Koristno 
   Slabo       5,66   1,240   Dobro 
   Nepotrebno       5,66   1,376   Potrebno 
   Uspešno       4,00   1,854   Neuspešno 
   Neustrezno       5,49   1,293   Ustrezno 
   Primerno       3,70   1,768   Neprimerno 
   Taktno        4,18   1,783   Netaktno 
   Pomembno       3,73   1,993   Nepomembno 
   Odkrito       3,84   1,745   Neodkrito 
   Nekooperativno       5,15   1,538   Kooperativno 
   Svobodno       4,00   1,810   Nesvobodno 
   Smiselno       3,54   1,845   Nesmiselno 
   Pošteno       3,61   1,987   Nepošteno 
   Odgovorno       3,77   1,931   Neodgovorno 
   Spontano       4,06   1,459   Nespontano 
   Strokovno       3,96   1,441   Nestrokovno 
   Skrbno       3,73    1,827   Neskrbno 
   Prilagodljivo       3,79   1,632   Neprilagodljivo 
   Neodgovorno       5,60   1,359   Odgovorno 
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Tabela št. 19: Prikaz rezultatov anketiranih staršev 
 

     Variabla   Sr. vred.   St. odklon       Variabla 
   Zapleteno       5,50    1,384   Nezapleteno 
   Korektno       3,91    1,931   Nekorektno 
   Nekoristno       6,37    1,239   Koristno 
   Slabo       5,91    1,652   Dobro 
   Nepotrebno       6,56    1,133   Potrebno 
   Uspešno       3,89    2,139   Neuspešno 
   Neustrezno       5,51    1,579   Ustrezno 
   Primerno       3,91    2,120   Neprimerno 
   Taktno        4,03    1,855   Netaktno 
   Pomembno       3,97    2,588   Nepomembno 
   Odkrito       3,83     2,514   Neodkrito 
  Nekooperativno       5,16    1,743   Kooperativno 
   Svobodno       4,17    2,382   Nesvobodno 
   Smiselno       3,97    2,514   Nesmiselno 
   Pošteno       3,77    2,591   Nepošteno 
   Odgovorno       3,89    2,587   Neodgovorno 
   Spontano       3,97    2,135   Nespontano 
   Strokovno       4,34    1,731   Nestrokovno 
   Skrbno       3,94    2,486   Neskrbno 
   Prilagodljivo       4,14    1,987   Neprilagodljivo 
   Neodgovorno       6,03    1,505   Odgovorno 

 
 
V primerjavi z ocenami otrok so ocene staršev, ki so ocenjevali kakovost interakcije v šolskem 
procesu, višje. Tako starši visoko ocenjujejo koristnost in odgovornost, pa tudi kooperativnost in 
ustreznost. Lahko bi rekli (in rezultati analize našo oceno tudi potrjujejo), da starši te odnose 
ocenjujejo kot dobre.  
 
Pozitivni rezultati se kažejo tudi pri oceni skrbnosti, povprečen pa je rezultati pri oceni stopnje 
svobode (kar je za strukturirano okolje šole tudi razumljivo). 
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Tabela št. 20: Prikaz rezultatov anketiranih učiteljev 
 

     Variabla   Sr. vred.   St. odklon       Variabla 
   Zapleteno      4,88    1,497   Nezapleteno 
   Korektno      4,09    1,785   Nekorektno 
   Nekoristno      6,31    1,330   Koristno 
   Slabo      5,59    1,292   Dobro 
   Nepotrebno      6,63      ,833   Potrebno 
   Uspešno      3,72    1,631   Neuspešno 
   Neustrezno      5,34    1,153   Ustrezno 
   Primerno      3,91      1,802   Neprimerno 
   Taktno       3,91    1,614   Netaktno 
   Pomembno      3,59    2,626   Nepomembno 
   Odkrito      3,59    1,811   Neodkrito 
  Nekooperativno      4,75    1,107   Kooperativno 
   Svobodno      3,75    1,626   Nesvobodno 
   Smiselno      3,63    2,393   Nesmiselno 
   Pošteno      3.41    1,949   Nepošteno 
   Odgovorno      3,50    2,423   Neodgovorno 
   Spontano      3,66    1,578   Nespontano 
   Strokovno      3,50    2,314   Nestrokovno 
   Skrbno      3,44    2,213   Neskrbno 
   Prilagodljivo      3,29    1,811   Neprilagodljivo 
   Neodgovorno      6,53      ,718   Odgovorno 

 
 
Anketirani učitelji v primerjavi z učenci in njihovimi starši odnose v šolskem okolju ocenjujejo 
kot bolj zapletene (dodatne analize bodo predstavljene v nadaljevanju), vendar je tudi pri učiteljih 
ocena odgovornosti, koristnosti in ustreznosti visoka.  
 
Učitelji odnose ocenjujejo odkrite, taktne, ter poštene (čeprav se tu povprečna vrednost že bliža 
srednji vrednosti).  
 
Da bi natančneje razumeli interakcijsko situacijo med učenci, njihovimi starši in učitelji v učnem 
pocesu v šoli, smo podatke tudi natančneje analizirali. Rezultate prikazujemo v nadaljevanju. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 125

10.1.6 FAKTORSKA ANALIZA – UGOTAVLJANJE NORMALNOSTI  
PORAZDELITVE SPREMENLJIVK PRI U ČENCIH ZA SEMANTI ČNI 
DIFERENCIAL 
 
S Kolmogorov-Smirnovim testom smo ugotovili, da večina odvisnih spremenljivk ni normalno 
porazdeljena (tabele št. 21, 22 in 23), zato smo jih za nadaljnjo analizo najprej normalizirali z 
metodo RANKIT. 
 
Tabela št. 21: Kolmogorov-Smirnov test za ugotavljanje normalnosti porazdelitve rezultatov pri 
učencih. 
 

                             Variabla  

 
 N 
  

      Kolmogorov-Smirnov   
                  Z   2P 

   Zapleteno   Nezapleteno 117 2,464 ,000 

   Korektno   Nekorektno 117 1,416 ,036 

   Nekoristno   Koristno 117 2,695 ,000 

   Slabo   Dobro 117 2,608 ,000 

   Nepotrebno   Potrebno 116 2,339 ,000 

   Uspešno   Neuspešno 115 1,539 ,018 

   Neustrezno   Ustrezno 115 1,980 ,001 

   Primerno   Neprimerno 115 1,898 ,001 

   Taktno    Netaktno 114 1,657 ,008 

   Pomembno   Nepomembno 115 1,385 ,043 

   Odkrito   Neodkrito 115 1,435 ,033 

   Nekooperativno   Kooperativno 117 1,771 ,004 

   Svobodno   Nesvobodno 117 1,803 ,003 

   Smiselno   Nesmiselno 117 1,473 ,026 

   Pošteno   Nepošteno 117 1,619 ,011 

   Odgovorno   Neodgovorno 116 1,497 ,023 

   Spontano   Nespontano 114 2,427 ,000 

   Strokovno   Nestrokovno 116 2,378 ,000 

   Skrbno   Neskrbno 117 1,256 ,085 

   Prilagodljivo   Neprilagodljivo  117 1,539 ,018 

   Neodgovorno   Odgovorno  117 2,228 ,000 
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Tabela št. 22: Kolmogorov-Smirnov test za ugotavljanje normalnosti porazdelitve rezultatov pri 
starših 
 

                                   Variabla  

  
 N 
  

       Kolmogorov-Smirnov   
                    Z    2P 

   Zapleteno   Nezapleteno 36 1,180 1,180 

   Korektno   Nekorektno 35 1,176 1,176 

   Nekoristno   Koristno 35 2,078 2,078 

   Slabo   Dobro 35 1,728 1,728 

   Nepotrebno   Potrebno 35 2,427 2,427 

   Uspešno   Neuspešno 35 1,092 1,092 

   Neustrezno   Ustrezno 35 1,306 1,306 

   Primerno   Neprimerno 35 1,067 1,067 

   Taktno    Netaktno 35 ,759 ,759 

   Pomembno   Nepomembno 34 1,310 1,310 

   Odkrito   Neodkrito 35 1,154 1,154 

   Nekooperativno   Kooperativno 32 1,228 1,228 

   Svobodno   Nesvobodno 35 1,126 1,126 

   Smiselno   Nesmiselno 35 1,225 1,225 

   Pošteno   Nepošteno 35 1,243 1,243 

   Odgovorno   Neodgovorno 35 1,481 1,481 

   Spontano   Nespontano 35 1,186 1,186 

   Strokovno   Nestrokovno 35 ,902 ,902 

   Skrbno   Neskrbno 34 1,305 1,305 

   Prilagodljivo   Neprilagodljivo 35 1,023 1,023 

   Neodgovorno   Odgovorno 35 1,899 1,899 
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Tabela št. 23: Kolmogorov-Smirnov test za ugotavljanje normalnosti porazdelitve rezultatov pri 
učiteljih. 
 

                                   Variabla  

 
   N 
  

     Kolmogorov-Smirnov  
                   Z    2P 

   Zapleteno   Nezapleteno 32 ,895 ,399 

   Korektno   Nekorektno 32 1,099 ,179 

   Nekoristno   Koristno 32 2,000 ,001 

   Slabo   Dobro 32 1,582 ,013 

   Nepotrebno   Potrebno 32 2,397 ,000 

   Uspešno   Neuspešno 32 ,918 ,369 

   Neustrezno   Ustrezno 32 1,572 ,014 

   Primerno   Neprimerno 32 1,290 ,072 

   Taktno    Netaktno 32 1,067 ,205 

   Pomembno   Nepomembno 32 1,467 ,027 

   Odkrito   Neodkrito 32 ,903 ,388 

   Nekooperativno   Kooperativno 32 1,086 ,189 

   Svobodno   Nesvobodno 32 ,794 ,555 

   Smiselno   Nesmiselno 32 1,422 ,035 

   Pošteno   Nepošteno 32 1,144 ,146 

   Odgovorno   Neodgovorno 32 1,313 ,064 

   Spontano   Nespontano 32 1,018 ,251 

   Strokovno   Nestrokovno 32 1,367 ,048 

   Skrbno   Neskrbno 32 1,179 ,124 

   Prilagodljivo   Neprilagodljivo 31 ,863 ,445 

   Neodgovorno   Odgovorno 32 2,083 ,000 

 
Ker lahko ugotovimo, da so spremenljivke, uporabljene v raziskavi, močno povezane med sabo, 
lahko v nadaljevanju za redukcijo števila teh spremenljivk uporabimo faktorsko analizo; uporabili 
bomo metodo glavnih komponent. Z metodo glavnih komponent smo ugotavljali konstruktno 
veljavnost lestvice, kar je razvidno iz naslednjega poglavja. Faktorska analiza je statistična 
metoda, s katero poskušamo najti novo množico spremenljivk (manj kot je merjenih 
spremenljivk), ki povezujejo posamezne spremenljivke po skupnih lastnostih.  
 
Faktorska analiza poenostavi spremenljivke z razkritjem skupnih razsežnosti ali faktorjev, ki 
omogočajo vpogled v osnovno strukturo podatkov.  Preden smo izdelali faktorsko analizo, smo 
preverili zanesljivost z metodo notranje konsistentnosti ocenjevalne lestvice.  
 
Za prikaz merske karakteristike smo izračunali koficient zanesljivosti Cronbach alfa. Koeficient 
zanesljivosti znaša 0,901, kar kaže na visoko stopnjo konsistentnosti uporabljenega vprašalnika. 
 
Korelacijsko matriko sestavljajo korelacije 21 normaliziranih spremenljivk. Podobno lahko 
ugotovimo visoko stopnjo medsebojne povezanosti na nivoju statistične pomembnosti. Primernost 
vzorca smo preverili s Kaiser-Meyer-Olkinovo mero statistične pomembnosti, ki meri delež 
skupne variance v uporabljenem sistemu spremenljivk.  
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V našem primeru znaša KMO 0,870. Test dokazuje, da je izbrani vzorec primeren za nadaljnjo 
obdelavo (glej naslednjo tabelo).  
 
Tabela št. 24: Kaiser-Meyer-Olkinova mera statistične pomembnosti  
 

Kaiser-Meyer-Olkinova mera statistične 
pomembnosti – KMO  ,870 

Bartlettov test 
homogenosti varianc  

χ2 1420,683 

  Df 210 
  2P ,000 

 
Iz tabele lahko razberemo tudi Bartlettov test homogenosti varianc, ki preverja, ali je korelacijska 
matrika identična matrika (= vse korelacije spremenljivk same s seboj so 1, ostale pa 0). 
V našem primeru se je pokazalo, da so vse korelacije statistično pomembne, zato test kaže, da so 
spremenljivke, zajete v anketnem vprašalniku, dovolj povezane, da lahko izvedemo faktorsko 
analizo.  
 
Faktorska analiza se uporablja tudi za določanje konstruktivne veljavnosti lestvice (vprašalnika). 
Iz spodaj predstavljenih rezultatov lahko ugotovimo, da imajo vsa vprašanja oziroma trditve 
zaznaven vpliv pri ugotavljanju tega, kar nas je v raziskavi zanimalo. 
  
Iz tabele št. 25, ki je predstavljena v nadaljevanju, lahko razberemo, da so se spremenljivke 
porazdelile na dva faktorja.  
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Tabela št. 25: Celotna pojasnitev variance  
 

Faktorji Lastna vrednost 

      Seštevek kvadratov  
Rotirani 

  Skupaj % variance Kumulativni % Skupaj % variance Kumulativni %    Skupaj 

1 7,985 38,026 38,026 7,985 38,026           42,026      7,985 
2 4,093 19,489 57,515 4,093 19,489           57,515      4,100 
3 ,997 4,868 62,384              
4 ,973 4,635 67,019              
5 ,927 4,413 71,432        
6 ,843 4,015 75,447        
7 ,635 3,025 78,274        
8 ,577 2,748 81,219        
9 ,526 2,505 83,724        

10 ,473 2,254 85,978        
11 ,444 2,115 88,093        
12 ,415 1,978 90,071        
13 ,385 1,834 91,904        
14 ,361 1,718 93,622        
15 ,270 1,286 94,909        
16 ,258 1,229 96,138        
17 ,227 1,083 97,220        
18 ,184 ,877 98,097        
19 
20 

,163 
,139 

,777 
,660 

98,874 
99,534 

  
  

  
  

  
  

 

21 ,098 ,466 100,000        

 

Prvi faktor nam pojasni 38 odstotkov celotne variance, drugi faktor pa 19,4 odstotka celotne 
variance. Oba skupaj pojasnita 57,5 odstotka variance.  Za vse faktorje smo izdelali tudi faktorsko 
matriko in komunaliteto za posamezne spremenljivke.  
 
Komunalitete nam pokažejo količino variance, ki  je skupna med posameznimi spremenljivkami 
in ostalim »sistemom«. Komunaliteta posameznih spremenljivk naj ne bi padla pod 0,40, kar drži 
za naše spremenljivke.  
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Tabela št. 26: Komunaliteta za posamezne spremenljivke  
 

  Začetna komunaliteta  
Ekstrahirana 
komunaliteta 

Zapleteno –  nezapleteno 
1,000 ,671 

Korektno –  nekorektno 
1,000 ,446 

Nekoristno – koristno 
1,000 ,661 

Slabo – dobro 
1,000 ,610 

Nepotrebno – potrebno 
1,000 ,541 

Uspešno - Neuspešno 
1,000 ,488 

Neustrezno – ustrezno 
1,000 ,693 

Primerno – neprimerno 
1,000 ,573 

Taktno – netaktno 
1,000 ,505 

Pomembno – nepomembno 
1,000 ,572 

Odkrito – neodkrito 
1,000 ,630 

Nekooperativno – kooperativno 
1,000 ,367 

Svobodno – nesvobodno 
1,000 ,595 

Smiselno – nesmiselno 
1,000 ,722 

Pošteno – nepošteno 
1,000 ,740 

Odgovorno – neodgovorno 
1,000 ,740 

Spontano – nespontano 
1,000 ,363 

Strokovno – nestrokovno 
1,000 ,361 

Skrbno – neskrbno 
1,000 ,736 

Prilagodljivo – neprilagodljivo 
1,000 ,559 

Neodgovorno – odgovorno 1,000 ,466 

 
 
V nadaljevanju smo se odločili za rotiranje faktorske matrike, da bi dobili enostavno strukturo 
(boljša porazdelitev med faktorji in spremenljivkami), da bi jo lažje razložili. Rotacijo smo izvedli 
s pomočjo metode Oblimin, ki nam je posredovala najbolj enostavno strukturo. 
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Tabela št. 27: Strukturna matrika  
 

                      Faktorji  

  

Faktor 1 (38 %) 
»Osebnostne lastnosti 
v odnosu« 
 

 
Faktor 2 (19,4 %) 
»Uporabnost 
odnosa« 
 

Odgovorno – neodgovorno 
,859  

Pošteno – nepošteno 
,855  

Skrbno – neskrbno 
,854  

Smiselno – nesmiselno 
,849  

Odkrito – neodkrito 
,772  

Svobodno – nesvobodno 
,771  

Prilagodljivo – neprilagodljivo 
,770  

Pomembno – nepomembno 
,756  

Primerno – neprimerno 
,756  

Taktno – netaktno 
,703  

Uspešno – neuspešno 
,699  

Korektno – nekorektno 
,634  

Strokovno – nestrokovno 
,600  

Spontano – nespontano 
,577  

Ustrezno – neustrezno 
 ,827 

Zapleteno – nezapleteno 
 ,819 

Nekoristno – koristno 
 

 ,813 

Slabo – dobro 
 ,772 

Nepotrebno – potrebno 
 

 
 

,720 
 

Neodgovorno – odgovorno 
 ,682 

Nekooperativno – kooperativno  ,594 

Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization 
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Tabela št. 28: Interfaktorska korelacijska matrika  
 

Komponenta 1 2 

       1 1,000 ,044 

       2 ,044 1.000 

 
V zgornji tabeli vidimo, da so povezave med posameznimi faktorji majhne, tako da lahko v 
nadaljevanju posamezen faktor jemjemo kot medsebojno neodvisen. Kako so se posamezne 
spremenljivke porazdelile v posamezne faktorje, pa smo si ogledali (zaradi možne medsebojne 
povezave faktorjev) v rotirani matriki.  
 
Prvi faktor smo poimenovali "Osebnostne lastnosti v odnosu" in pojasnjuje 38 odstotkov celotne 
variance. Vanj so se uvrstile naslednje spremenljivke: odgovorno – neodgovorno, pošteno – 
nepošteno, skrbno – neskrbno, smiselno – nesmiselno, odkrito – neodkito, prilagodljivo – 
neprilagodljivo, svobodno – nesvobodno, primerno – neprimerno, pomembno – nepomembno, 
taktno – netaktno, uspešno – neuspešno, korektno –nekorektno, strokovno – nestrokovno, 
spontano – nespontano.  Faktor opisuje osebnostne in vedenjske lastnosti posameznika v 
interakcijskem odnosu. 
  
Drugi faktor smo poimenovali "Uporabnost odnosa" in pojasnjuje dodatnih 19,4 odstotka celotne 
variance. Vanj so se uvrstile naslednje spremenljivke: neustrezno – ustrezno, zapleteno – 
nezapleteno, nekoristno – koristno, slabo – dobro, nepotrebno – potrebno, neodgovorno –  
odgovorno, nekooperativno – kooperativno. Faktor opisuje oceno interakcijskega odnosa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 133

10.1.7 FAKTORSKA ANALIZA – UGOTAVLJANJE VELJAVNOSTI    
           SEMANTIČNEGA DIFERENCIALA – STARŠI 
 

Tabela št. 29: Korelacijska matrika (prvi del)  
 

 

NORMAL of 

v 19 using 

RANKIT 

NORMAL of 

v 20 using 

RANKIT 

NORMAL of 

v 21 using 

RANKIT 

NORMAL of 

v 22 using 

RANKIT 

NORMAL of 

v 23 using 

RANKIT 

NORMAL of 

v 24 using 

RANKIT 

NORMAL of 

v 25 using 

RANKIT 

NORMAL of v 19 

using RANKIT 1,000 -,203 ,351 ,696 ,492 -,025 ,785 

NORMAL of v 20 

using RANKIT -,203 1,000 -,212 -,249 -,144 ,682 -,152 

NORMAL of v 21 

using RANKIT ,351 -,212 1,000 ,724 ,487 -,222 ,454 

NORMAL of v 22 

using RANKIT ,696 -,249 ,724 1,000 ,725 -,292 ,724 

NORMAL of v 23 

using RANKIT ,492 -,144 ,487 ,725 1,000 -,250 ,524 

NORMAL of v 24 

using RANKIT -,025 ,682 -,222 -,292 -,250 1,000 -,152 

NORMAL of v 25 

using RANKIT ,785 -,152 ,454 ,724 ,524 -,152 1,000 

NORMAL of v 26 

using RANKIT -,107 ,789 -,330 -,391 -,308 ,845 -,195 

NORMAL of v 27 

using RANKIT -,233 ,850 -,141 -,260 -,234 ,747 -,208 

NORMAL of v 28 

using RANKIT -,289 ,684 -,249 -,472 -,339 ,773 -,318 

NORMAL of v 29 

using RANKIT -,240 ,723 -,211 -,364 -,327 ,814 -,272 

NORMAL of v 30 

using RANKIT ,641 -,154 ,536 ,533 ,378 -,178 ,708 

NORMAL of v 31 

using RANKIT -,157 ,700 -,293 -,374 -,287 ,799 -,202 

NORMAL of v 32 

using RANKIT -,205 ,616 -,236 -,424 -,276 ,801 -,257 

NORMAL of v 33 

using RANKIT -,070 ,610 -,205 -,324 -,113 ,820 -,132 

NORMAL of v 34 

using RANKIT -,216 ,613 -,126 -,341 -,278 ,798 -,294 

NORMAL of v 35 

using RANKIT -,153 ,820 -,139 -,210 -,071 ,743 -,161 

NORMAL of v 36 

using RANKIT -,064 ,481 -,411 -,357 -,224 ,675 -,167 

NORMAL of v 37 

using RANKIT -,323 ,638 -,323 -,455 -,420 ,712 -,287 

NORMAL of v 38 

using RANKIT -,210 ,677 -,328 -,479 -,439 ,797 -,286 

NORMAL of v 39 

using RANKIT ,600 -,292 ,673 ,912 ,769 -,340 ,640 
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Tabela št. 30: Korelacijska matrika (drugi del)  
 

 

NORMAL of 

v 26 using 

RANKIT 

NORMAL of 

v 27 using 

RANKIT 

NORMAL of 

v 28 using 

RANKIT 

NORMAL of 

v 29 using 

RANKIT 

NORMAL of 

v 30 using 

RANKIT 

NORMAL of 

v 31 using 

RANKIT 

NORMAL of 

v 32 using 

RANKIT 

NORMAL of v 19 

using RANKIT -,107 -,233 -,289 -,240 ,641 -,157 -,205 

NORMAL of v 20 

using RANKIT ,789 ,850 ,684 ,723 -,154 ,700 ,616 

NORMAL of v 21 

using RANKIT -,330 -,141 -,249 -,211 ,536 -,293 -,236 

NORMAL of v 22 

using RANKIT -,391 -,260 -,472 -,364 ,533 -,374 -,424 

NORMAL of v 23 

using RANKIT -,308 -,234 -,339 -,327 ,378 -,287 -,276 

NORMAL of v 24 

using RANKIT ,845 ,747 ,773 ,814 -,178 ,799 ,801 

NORMAL of v 25 

using RANKIT -,195 ,208 -,318 -,272 ,708 -,202 -,257 

NORMAL of v 26 

using RANKIT 1,000 ,861 ,839 ,855 -,222 ,827 ,808 

NORMAL of v 27 

using RANKIT ,861 1,000 ,860 ,879 -,151 ,817 ,817 

NORMAL of v 28 

using RANKIT ,839 ,860 1,000 ,920 -,238 ,840 ,943 

NORMAL of v 29 

using RANKIT ,855 ,879 ,920 1,000 -,229 ,902 ,878 

NORMAL of v 30 

using RANKIT -,222 -,151 -,238 -,229 1,000 -,163 -,170 

NORMAL of v 31 

using RANKIT ,827 ,817 ,840 ,902 -,163 1,000 ,872 

NORMAL of v 32 

using RANKIT ,808 ,817 ,943 ,878 -,170 ,872 1,000 

NORMAL of v 33 

using RANKIT ,807 ,729 ,880 ,846 -,119 ,880 ,933 

NORMAL of v 34 

using RANKIT ,814 ,796 ,916 ,878 -,191 ,821 ,918 

NORMAL of v 35 

using RANKIT ,788 ,825 ,753 ,800 -,092 ,814 ,766 

NORMAL of v 36 

using RANKIT ,702 ,582 ,666 ,679 -,243 ,748 ,744 

NORMAL of v 37 

using RANKIT ,765 ,803 ,893 ,889 -,256 ,796 ,846 

NORMAL of v 38 

using RANKIT ,829 ,803 ,871 ,880 -,172 ,909 ,880 

NORMAL of v 39 

using RANKIT -,461 -,288 -,445 -,380 ,466 -,433 -,428 
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Tabela št. 31: Korelacijska matrika (tretji del)  
 

 

NORMAL of 

v 33 using 

RANKIT 

NORMAL of 

v 34 using 

RANKIT 

NORMAL of 

v 35 using 

RANKIT 

NORMAL of 

v 36 using 

RANKIT 

NORMAL of 

v 37 using 

RANKIT 

NORMAL of 

v 38 using 

RANKIT 

NORMAL of 

v 39 using 

RANKIT 

NORMAL of v 19 

using RANKIT -,070 -,216 -,153 -,064 -,323 -,210 ,600 

NORMAL of v 20 

using RANKIT ,610 ,613 ,820 ,481 ,638 ,677 -,292 

NORMAL of v 21 

using RANKIT -,205 -,126 -,139 -,411 -,323 -,328 ,673 

NORMAL of v 22 

using RANKIT -,324 -,341 -,210 -,357 -,455 -,479 ,912 

NORMAL of v 23 

using RANKIT -,113 -,278 -,071 -,224 -,420 -,439 ,769 

NORMAL of v 24 

using RANKIT ,820 ,798 ,743 ,675 ,712 ,797 -,340 

NORMAL of v 25 

using RANKIT -,132 -,294 -,161 -,167 -,287 -,286 ,640 

NORMAL of v 26 

using RANKIT ,807 ,814 ,788 ,702 ,765 ,829 -,461 

NORMAL of v 27 

using RANKIT ,729 ,796 ,825 ,582 ,803 ,803 -,288 

NORMAL of v 28 

using RANKIT ,880 ,916 ,753 ,666 ,893 ,871 -,445 

NORMAL of v 29 

using RANKIT ,846 ,878 ,800 ,679 ,889 ,880 -,380 

NORMAL of v 30 

using RANKIT -,119 -,191 -,092 -,243 -,256 -,172 ,466 

NORMAL of v 31 

using RANKIT ,880 ,821 ,814 ,748 ,796 ,909 -,433 

NORMAL of v 32 

using RANKIT ,933 ,918 ,766 ,744 ,846 ,880 -,428 

NORMAL of v 33 

using RANKIT 1,000 ,902 ,789 ,739 ,793 ,835 -,322 

NORMAL of v 34 

using RANKIT ,902 1,000 ,800 ,627 ,840 ,837 -,410 

NORMAL of v 35 

using RANKIT ,789 ,800 1,000 ,675 ,736 ,776 -,269 

NORMAL of v 36 

using RANKIT ,739 ,627 ,675 1,000 ,736 ,799 -,339 

NORMAL of v 37 

using RANKIT ,793 ,840 ,736 ,736 1,000 ,899 -,419 

NORMAL of v 38 

using RANKIT ,835 ,837 ,776 ,799 ,899 1,000 -,508 

NORMAL of v 39 

using RANKIT -,322 -,410 -,269 -,339 -,419 -,508 1,000 

 
Primernost vzorca smo preverili s Kaiser-Meyer-Olkinovo mero statistične pomembnosti, ki meri 
delež skupne variance v uporabljenem sistemu spremenljivk. V našem primeru znaša KMO 0,775. 
Test dokazuje, da je izbrani vzorec primeren za nadaljnjo obdelavo. 
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Tabela št. 32: Kaiser-Meyer-Olkinova mera statistične pomembnosti  
 

Kaiser-Meyer-Olkinova mera statistične 
pomembnosti – KMO  ,775 

Bartlettov test 
homogenosti varianc  

χ2 767,772 

  Df 210 
  2P ,000 

 

 
Iz zgornje tabele lahko razberemo tudi Bartlettov test homogenosti varianc, ki preverja, ali je 
korelacijska matrika identična matrika (= vse korelacije spremenljivk same s seboj so 1, ostale pa 
0).  
V našem primeru se je pokazalo, da so vse korelacije statistično pomembne. S testom smo 
ugotovili, da so spremenljivke, zajete v vprašalniku, dovolj povezane, da lahko izvedemo 
faktorsko analizo. 
Iz tabele št. 33 lahko razberemo, da so se spremenljivke porazdelile na tri faktorje.  
 
Tabela št. 33: Celotna pojasnitev variance  
 

Faktorji Lastna vrednost               Seštevek kvadratov  Rotirani 

  Skupaj % variance Kumulativni % Skupaj % variance Kumulativni %    Skupaj 

1 12,249 58,545 58,545 12,294 58,545           58,545     11,901 
2 3,862 18,391 76,936 3,862 18,391           76,936       3,925 
3 1,061 5,054 81,991 1,061 5,054           81,991       4,872 
4 ,810 3,855 85,846              
5 ,706 3,364 89,210        
6 ,443 2,110 91,320        
7 ,415 1,977 93,296        
8 ,301 1,435 94,731        
9 ,191 ,909 95,640        
10 ,183 ,870 96,509        
11 ,163 ,774 97,283        
12 ,161 ,766 98,050        
13 ,098 ,468 98,517        
14 ,093 ,443 98,960        
15 ,070 ,334 99,294        
16 ,050 ,238 99,532        
17 ,043 ,204 99,736        
18 ,024 ,115 99,851        
19 
20 

,020 
,008 

,093 
,037 

99,944 
99,981 

  
  

  
  

  
  

 

21 ,004 ,019 100,000        

 
Prvi faktor nam pojasni 58,5 odstotka celotne variance, drugi 18,4 odstotka celotne variance in 
tretji 5,1 odstotka celotne variance. Vsi trije skupaj pojasnijo 82 odstotkov variance.  
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Tabela št. 34: Komunaliteta za posamezne spremenljivke  
 

  
Začetna 
komunaliteta  

Ekstrahirana  
komunaliteta 

   Zapleteno – nezapleteno 
1,000 ,886 

   Korektno – nekorektno 
1,000 ,663 

   Nekoristno – koristno 
1,000 ,727 

   Slabo – dobro 
1,000 ,906 

   Nepotrebno – potrebno 
1,000 ,657 

   Uspešno – neuspešno 
1,000 ,780 

   Neustrezno – ustrezno 
1,000 ,839 

   Primerno – neprimerno 
1,000 ,848 

   Taktno – netaktno 
1,000 ,871 

   Pomembno – nepomembno 
1,000 ,902 

   Odkrito – neodkrito 
1,000 ,911 

   Nekooperativno – kooperativno 
1,000 ,620 

   Svobodno – nesvobodno 
1,000 ,879 

   Smiselno – nesmiselno 
1,000 ,887 

   Pošteno – nepošteno 
1,000 ,865 

   Odgovorno – neodgovorno 
1,000 ,861 

   Spontano – nespontano 
1,000 ,819 

   Strokovno – nestrokovno 
1,000 ,708 

   Skrbno – neskrbno 1,000 
 

,828 
 

   Prilagodljivo – neprilagodljivo 
1,000 ,911 

   Neodgovorno – odgovorno 1,000 ,851 

   

 
V nadaljevanju smo se odločili za rotiranje faktorske matrike, da bi dobili enostavno strukturo  
(boljšo porazdelitev med faktorji in spremenljivkami) za lažjo razlago. Rotacijo smo izvedli s 
pomočjo metode Oblimin. 
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Tabela št. 35: Strukturna matrika  
 

  
  

Faktorji 

Faktor 1 (58,5 %) 
»Osebnostne lastnosti 
v odnosu« 

Faktor 2 (18,3 %) 
»Težavnost 
odnosa« 
 

Faktor 3 (5,0 %) 
»Uporabnost 
odnosa« 

 
 

odkrito – neokrito ,951   

 
pomembno – nepomembno ,942   

 
smiselno – nesmiselno ,940   

 
prilagodljivo – neprilagodljivo ,931   

 
svobodno – nesvobodno ,930   

 
odgovorno – neodgovorno ,923   

 
pošteno – nepošteno ,920   

 
primerno – neprimerno ,914   

 
taktno – netaktno ,910   

 
skrbno – neskrbno ,897   

 
spontano – nespontano ,886   

 
uspešno – neuspešno ,874   

 
korektno – nekorektno ,790   

 
strokovno – nestrokovno ,768   

 
zapleteno – nezapleteno  ,940  

 
ustrezno – neustrezno  ,896  

 
kooperativno – nekooperativno 

 
 ,766  

dobro – slabo 
  

,870 
 

koristno – nekoristno 
 

  
,867 

 
potrebno – nepotrebno  

  ,852 
 

     kooperativno – nekooperativno 
 
 

  ,778 
 

Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization 



 139

Tabela št. 36: Interfaktorska korelacijska matrika  
 

Komponenta 1 2 3 

1 1,000 -,171 -,297 
2 -,171 1,000 ,379 
3 -,297 ,379 1,000 
    

 
V zgornji tabeli lahko vidimo, da med posameznimi faktorji ne prihaja do statistično pomembnih 
povezav, tako da lahko faktorje interpetiramo kot vsebinko med sabo nepovezane.  
 
Iz tabele, kjer je prikazana porazdelitev posameznih spremenljivk, lahko vidimo, da smo prvi 
faktor poimenovali "Osebnostne lastnosti v odnosu" in da pojasnjuje 58,5 odstotka celotne 
variance. Vanj so se uvrstile naslednje spremenljivke: taktno – netaktno, odkrito – neodkrito, 
spontano – nespotnano, pošteno – nepošteno, odgovorno – neodgovorno, smiselno – nesmiselno, 
pomembno – nepomembno, svobodno – nesvobodno, primerno – neprimerno, prilagodljivo – 
neprilagodljivo, uspešno – neuspešno, skrbno – neskrbno, korektno – nekorektno, strokovno – 
nestrokovno.  Faktor opisuje osebnostne in vedenjske lastnosti posameznika v interakcijskem 
odnosu. 
 
Drugi faktor smo poimenovali "Težavnost odnosa" in pojasnjuje 18,3 odstotka celotne variance. 
Vanj so se uvrstile naslednje spremenljivke: zapleteno – nezapleteno, ustrezno – neustrezno, 
kooperativno – nekooperativno.  Faktor smo poimenovali tako, ker govori o oceni interakcijskega 
odnosa z vidika težavnosti interakcije. 
 
Tretji faktor pa smo  poimenovali "Uporabnost odnosa" in pojasnjuje 5 odstotkov celotne 
variance. V omenjeni faktor so se uvrstile naslednje spremenljivke: koristno – nekoristno, 
odgovorno – neodgovorno, dobro – slabo in potrebno – nepotrebno. Faktor smo poimenovali 
tako, ker govori o oceni uporabnosti interakcijskega odnosa z vidika ocenjevalca. 
 
V nadajevanju smo poskušali izvesti faktorsko analizo tudi za učitelje, ker pa je bilo vseh 
učiteljev, ki smo jih vključili v analizo, premalo (n = 33), se je razmerje (1:3), porušilo, zato 
faktorske analize nismo mogli opraviti. 
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10.2 UGOTAVLJANJE RAZLIK MED SKUPINAMI V POVEZAVI Z   
        ODGOVORI NA SEMANTIČNEM DIFERENCIALU 
 
V želji, da bi ugotovili, ali med skupinami (učenci, učitelji in starši) pri odgovorih o naravi 
sodelovanja med temi skupinami prihaja do statistično pomembnih razlik, smo za vseh 21 parov v 
semantičnem diferencialu izvedli analizo variance. Rezultati te analize so prikazani v spodnjih 
tabelah. 

  
Tabela št. 37:  Predstavitev variabl 
 

     Variabla Oznaka 
variable 

       Variabla 

   Zapleteno V19   Nezapleteno 
   Korektno V20   Nekorektno 
   Nekoristno V21   Koristno 
   Slabo V22   Dobro 
   Nepotrebno V23   Potrebno 
   Uspešno V24   Neuspešno 
   Neustrezno V25   Ustrezno 
   Primerno V26   Neprimerno 
   Taktno  V27   Netaktno 
   Pomembno V28   Nepomembno 
   Odkrito V29   Neodkrito 
  Nekooperativno V30   Kooperativno 
   Svobodno V31   Nesvobodno 
   Smiselno V32   Nesmiselno 
   Pošteno V33   Nepošteno 
   Odgovorno V34   Neodgovorno 
   Spontano V35   Nespontano 
   Strokovno V36   Nestrokovno 
   Skrbno V37   Neskrbno 
   Prilagodljivo V38   Neprilagodljivo 
   Neodgovorno V39   Odgovorno 
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Tabela št. 38: ANOVA analiza razlik pri oceni odgovorov sodelovanja med učenci, učitelji in 
starši s pomočjo semantičnega diferenciala 

 Seštevek kvadratov Df Povpr. kvadrata F Sig. 

v19 Med skupinami 6,823 2 3,412 1,762 ,175 

Znotraj skupine 352,312 182 1,936   

Skupaj 359,135 184    

v20 Med skupinami 2,185 2 1,092 ,298 ,743 

Znotraj skupine 663,940 181 3,668   

Skupaj 666,125 183    

v21 Med skupinami 10,587 2 5,293 2,883 ,059 

Znotraj skupine 332,277 181 1,836   

Skupaj 342,864 183    

v22 Med skupinami 2,170 2 1,085 ,608 ,545 

Znotraj skupine 322,786 181 1,783   

Skupaj 324,957 183    

 

v23 

Med skupinami 36,230 2 18,115 11,508 ,000 

Znotraj skupine 281,770 179 1,574   

Skupaj 318,000 181    

v24 Med skupinami 2,060 2 1,030 ,293 ,747 

Znotraj skupine 630,012 179 3,520   

Skupaj 632,071 181    

v25 Med skupinami ,610 2 ,305 ,172 ,842 

Znotraj skupine 316,692 179 1,769   

Skupaj 317,302 181    

v26 Med skupinami 1,954 2 ,977 ,287 ,751 

Znotraj skupine 609,809 179 3,407   

Skupaj 611,764 181    

v27 Med skupinami 2,184 2 1,092 ,349 ,706 

Znotraj skupine 556,822 178 3,128   

Skupaj 559,006 180    

v28 Med skupinami 2,479 2 1,240 ,249 ,780 

Znotraj skupine 887,333 178 4,985   

Skupaj 889,812 180    

v29 Med skupinami 1,605 2 ,803 ,216 ,806 

Znotraj skupine 663,873 179 3,709   

Skupaj 665,478 181    

v30 Med skupinami 4,168 2 2,084 ,912 ,404 

Znotraj skupine 406,749 178 2,285   

Skupaj 410,917 180    

v31 Med skupinami 3,007 2 1,503 ,415 ,661 

Znotraj skupine 654,971 181 3,619   

Skupaj 657,978 183    
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 Seštevek kvadratov Df Povpr. kvadrata F Sig. 

v32 Med skupinami 5,055 2 2,527 ,581 ,560 

Znotraj skupine 787,548 181 4,351   

Skupaj 792,603 183    

v33 Med skupinami 2,233 2 1,117 ,251 ,778 

Znotraj skupine 803,805 181 4,441   

Skupaj 806,038 183    

v34 Med skupinami 2,671 2 1,335 ,287 ,751 

Znotraj skupine 838,258 180 4,657   

 Skupaj 840,929 182    

v35 Med skupinami 4,102 2 2,051 ,772 ,464 

Znotraj skupine 472,760 178 2,656   

Skupaj 476,862 180 
  

 

 

v36 Med skupinami 11,887 2 5,944 2,112 ,124 

Znotraj skupine 506,670 180 2,815   

Skupaj 518,557 182    

v37 Med skupinami 4,219 2 2,109 ,511 ,601 

Znotraj skupine 743,005 180 4,128   

Skupaj 747,224 182 
  

 

 

v38 Med skupinami 12,064 2 6,032 2,004 ,138 

Znotraj skupine 541,750 180 3,010   

Skupaj 553,814 182    

v39 Med skupinami 23,370 2 11,685 6,888 ,001 

Znotraj skupine 307,060 181 1,696   

Skupaj 330,429 183    
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Tabela št. 38a:  Levenov test homogenosti variance 

 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

v19 ,073 2 182 ,930 

v20 ,119 2 181 ,888 

v21 1,884 2 181 ,155 

v22 ,484 2 181 ,617 

v23 7,985 2 179 ,000 

v24 2,304 2 179 ,103 

v25 ,787 2 179 ,457 

v26 2,578 2 179 ,079 

v27 ,203 2 178 ,816 

v28 12,895 2 178 ,000 

v29 11,894 2 179 ,000 

v30 5,083 2 178 ,007 

v31 7,954 2 181 ,000 

v32 12,629 2 181 ,000 

v33 8,454 2 181 ,000 

v34 11,575 2 180 ,000 

v35 9,250 2 178 ,000 

v36 18,676 2 180 ,000 

v37 9,872 2 180 ,000 

v38 3,321 2 180 ,038 

v39 5,113 2 181 ,007 

 
Iz zgornjih tabel je razvidno, da je zgolj pri dveh spremenljivkah od skupno 21 prišlo pri oceni 
sodelovanja do statistično pomembnih razlik, in sicer pri oceni »potrebno – nepotrebno« (V23) ter 
pri oceni »odgovorno – neodgovorno« (V39). Rezultate analize razlik med skupinami  podrobneje 
predstavljamo v tabelah v nadaljevanju: 
 
Tabela št. 39: Ocena  potrebnosti (potrebno-nepotrebno; učenci, učitelji in starši) 
 

 Seštevek kvadratov Df Povpr. kvadrata F Sig. 

Med skupinami 36,230 2 18,115 

11,508 ,000 Znotraj skupine 281,770 179 1,574 

Skupaj 318,000 181  
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Tabela št. 40: Ocena odgovornosti ( odgovorno-neodgovorno; učenci, učitelji in starši) 
 

 Seštevek kvadratov Df Povpr. kvadrata F Sig. 

Med skupinami 23,370 2 11,685 

6,888 ,001 
Znotraj skupine 307,060 181 1,696 

Skupaj 330,429 183  

 
V nadaljevanju so za ti dve spremenljivki, pri katerih smo ugotovili statistično pomembne razlike 
med posameznimi skupinami, prikazani rezultati post hoc testa (Dunnett C).  
 
Tabela št. 41: Primerjava razlik o sodelovanju  med skupinami 

 

(I) tip 

anketiranca 

(J) tip 

anketiranca 

Povpr. razlik 

(I-J) 

St. 

napaka 

95 % interval 

zaupanja 

Spodnja Zgornja 

 

 

potrebno – 

nepotrebno 

učenci starši -,895
*
 ,233 -1,46 -,33 

učitelji -,961
*
 ,195 -1,43 -,49 

starši učenci ,895
*
 ,233 ,33 1,46 

učitelji -,066 ,244 -,67 ,53 

učitelji učenci ,961
*
 ,195 ,49 1,43 

starši ,066 ,244 -,53 ,67 

 

 

odgovorno – 

neodgovorno 

učenci starši -,430 ,284 -1,12 ,26 

učitelji -,933
*
 ,179 -1,36 -,50 

starši učenci ,430 ,284 -,26 1,12 

učitelji -,503 ,284 -1,20 ,19 

učitelji učenci ,933
*
 ,179 ,50 1,36 

starši ,503 ,284 -,19 1,20 

*Povpr. razlik je značilno na nivoju 0.05. 

 
Iz tabele je razvidno, da se ocene učencev statistično pomembno razlikujejo od ocene njihovih 
staršev in učiteljev glede vprašanja o potrebnosti sodelovanja med njimi v okviru šolskega 
procesa. Zanimivo je, da so učenci manj pogosto mnenja, da je potrebno sodelovanje med 
analiziranimi skupinami, kot je na primer pri starših in učiteljih (pri katerih ne prihaja do 
statistično pomembnih razlik).  
Rezultat je pomemben, ker kaže na to, da učenci v manjši meri razumejo, da je končni uspeh 
rezultat sodelovanja, in ne zgolj individualnih naporov. Iz tega izhaja tudi možen napotek, da je 
pri nadaljnjem delu potrebno krepiti zavest med vsemi deležniki o tem, kako je sodelovanje način 
za doseganje končnih uspehov. Slednje je namreč diametralno nasprotno mnenju, da je mogoče 
uspeh doseči z individualnimi napori in s tekmovanjem z drugimi.  
Gre pravzaprav za razliko v konceptu doseganja ciljev – te je mogoče doseči s tekmovanjem (pri 
čemer krepimo individualne sposobnosti posameznika) ali pa s sodelovanjem (kjer krepimo 
posameznikovo zmožnost za sodelovanje v skupini). Če se starši in učitelji že zavedajo pomena 
sodelovanja, pa je to zavedanje potrebno okrepiti pri učencih.  
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10.3 ANALIZA POVEZANOSTI U ČENČEVEGA USPEHA IN KAKOVOSTJO 
SODELOVANJA V ŠOLI 
 
V nadaljevanju smo preverjali predpostavko, in na podlagi tega postavili eno od hipotez, da 
obstaja korelacija med oceno kakovosti sodelovanja, kot jo ocenjujejo učenci (glej rezultate v 
podpoglavju 10.1.4 Analiza kakovosti sodelovanja) in njihovim učnim uspehom. Za potrebe 
analize smo pridobili končni učni uspeh učencev petega in šestega razreda. Analizo smo izvedli s 
pomočjo analize povezanosti (hi kvadrat test) učnega uspeha ter učenčeve ocene o kakovosti 
sodelovanja v šolskem procesu, in sicer tako, da smo v analizo najprej vključili le podatke 
učencev petega razreda in v nadaljevanju le podatke učencev šestega razreda. Rezultati analize so 
predstavljeni v spodnjih tabelah. 
Ker je frekvenčna porazdelitev posameznih odgovorov takšna, da so nekatere celice prazne, ali pa 
je frekvenca nizka, smo uspeh učencev tako v šestem kot v petem razredu rekodirali tako, da smo 
določili, da so tisti, ki so končali razred z nezadostno, zadostno in dobro oceno manj uspešni, tisti 
pa, ki so razred zaključili z oceno prav dobro in odlično pa bolj uspešni. Tako dobljeno 
spremenljivko (manj uspešni, bolj uspešni) smo v nadaljevanju uporabili v analizi. 
 

Tabela št. 42: Frekvenčna distribucija odgovorov o oceni kakovosti sodelovanja  in uspeha v  
šestem rezredu 

 Uspeh 6 razred  
 
 

Total 

 
 

manj uspešni 

 
 

bolj uspešni 

ocena kakovosti sodelovanja 

   

4 

% pri ocena kakovosti 
sodelovanja 44,4% 55,6% 100,0% 

% pri  uspeh 6 razred 19,0% 15,2% 16,7% 
% skupaj 7,4% 9,3% 16,7% 

5 

 13 17 30 
% pri ocena kakovosti 
sodelovanja 

43,3% 56,7% 100,0% 

% pri  uspeh 6 razred 61,9% 51,5% 55,6% 
% skupaj 24,1% 31,5% 55,6% 

6 

 4 11 15 
% pri ocena kakovosti 
sodelovanja 26,7% 73,3% 100,0% 

% pri  uspeh 6 razred 19,0% 33,3% 27,8% 
% skupaj 7,4% 20,4% 27,8% 

Skupaj 

 21 33 54 
% pri ocena kakovosti 
sodelovanja 38,9% 61,1% 100,0% 

% pri  uspeh 6 razred 100,0% 100,0% 100,0% 
% skupaj 38,9% 61,1% 100,0% 

 
Tabela št. 43:  Test povezanosti med oceno kakovosti sodelovanja in uspehom v šestem rezredu 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 1,309a 2 ,520 
Likelihood Ratio 1,354 2 ,508 
Linear-by-Linear Association ,964 1 ,326 
N of Valid Cases 54   
 
a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,50. 
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Ker je kljub združevanju še vedno ostala ena celica, kjer je bila frekvenca manjša od 5, smo za  
analiziranje vprašanja, ali uspešnost vpliva na oceno kakovosti sodelovanja, smo uporabili izvedli 
tudi primerjavo povprečnih vrednosti (t-test).  39 odstotkov učencev se je uvrstilo med manj, 61 
odstotkov učencev pa med bolj uspešne. Tudi tu nismo ugotovili statistično značilnih razlik med 
omenjenima skupinama (t = -,981; p = ,331). Ugotovimo lahko, da pri učencih šestega razreda 
med njihovo oceno kakovosti sodelovanja in njihovim šolskim uspehom ni statistično pomembne 
povezave.  
 
Enak postopek kot pri učencih v šestem razredu razredu smo izvedli tudi za učence v petem 
razredu. Ker je bila frekvenčna porazdelitev posameznih odgovorov takšna, da so nekatere celice 
prazne, ali pa je frekvenca nizka, smo uspeh učencev rekodirali tako, da smo določili, da so tisti, 
ki so končali razred z nezadostno, zadostno in dobro oceno manj uspešni, tisti pa, ki so razred 
zaključili z oceno prav dobro in odlično pa bolj uspešni. Tako dobljeno spremenljivko (manj 
uspešni, bolj uspešni) smo v nadaljevanju uporabili v analizi. 
 
Tabela št. 48: Frekvenčna distribucija odgovorov o oceni kakovosti sodelovanja in uspeha v petem 
razredu 

 Uspeh 5 razred skupaj 
manj 

uspešni 
bolj 

uspešni 

ocena kakovosti 
sodelovanja 

4 

 3 6 9 
% pri ocena kakovosti 
sodelovanja 33,3% 66,7% 100,0% 

% pri  uspeh 5 razred 13,6% 18,8% 16,7% 
% skupaj 5,6% 11,1% 16,7% 

5 

 14 16 30 
% pri ocena kakovosti 
sodelovanja 46,7% 53,3% 100,0% 

% pri uspeh 5 razred 63,6% 50,0% 55,6% 
% skupaj 25,9% 29,6% 55,6% 

6 

 5 10 15 
% pri ocena kakovosti 
sodelovanja 33,3% 66,7% 100,0% 

% pri uspeh 5 razred 22,7% 31,2% 27,8% 
% skupaj 9,3% 18,5% 27,8% 

Skupaj 

Count 22 32 54 
% pri ocena kakovosti 
sodelovanja 40,7% 59,3% 100,0% 

% pri uspeh 5 razred 100,0% 100,0% 100,0% 
% skupaj 40,7% 59,3% 100,0% 

 
 
Tabela št. 49: Test povezanosti med oceno kakovosti sodelovanja in uspehom v petem rezredu 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square ,982a 2 ,612 
Likelihood Ratio ,989 2 ,610 
Linear-by-Linear 
Association ,034 1 ,853 

N of Valid Cases 54   
a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,67. 
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Ugotovimo lahko, da tudi pri učencih petega razreda med njihovo oceno kakovosti sodelovanja in 
njihovim šolskim uspehom ni statistično pomembne povezave. Ker je kljub združevanju še vedno 
ostala ena celica, kjer je bila frekvenca manjša od 5, smo analiziranje vprašanja, ali uspešnost 
vpliva na oceno kakovosti sodelovanja, smo uporabili izvedli tudi primerjavo povprečnih 
vrednosti  skupin (t-test).   
Pri uspehu v petem razredu osnovne šole (40,7 odstotka učencev je bilo manj uspešnih, 59,3 
ostotka pa bolj uspešnih) med skupinama nismo ugotovili statistično značilnih razlik (t = -,184; p 
= ,855), kar ponovno vodi do enake ugotovitve – ocena učenčeve uspešnosti ni povezana z 
njegovo oceno kakovosti interakcijskih procesov v pedagoškem procesu.  
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11  PREVERJANJE HIPOTEZ  

 
V nalogi smo si postavili naslednje hipoteze:  
 
H1 – Med ocenami medsebojnih odnosov med posameznimi skupinami ne prihaja do 
statistično pomembnih razlik.  
 
Iz rezultatov raziskave izhaja, da medsebojne odnose najvišje ocenjujejo učitelji, saj znaša srednja 
vrednost 4,33. Nekoliko manj, s srednjo vrednostjo 4,19, medsebojne odnose ocenjujejo učenci, z 
najmanjšo srednjo vrednostjo vseh treh anketiranih skupin pa medsebojne odnose ocenjujejo 
starši. Srednja vrednost anketirane skupine staršev znaša namreč 4,15. Izvedli smo analizo 
variance, da bi preverili, ali obstajajo med posameznimi analiziranimi skupinami statistično 
pomembne razlike. Ugotovili smo, da med ocenami ne prihaja do statistično pomembnih razlik, 
torej anketiranci ne glede na njihov status enako ocenjujejo svoj odnos do drugih deležnikov v 
šolskem procesu. In na podlagi ugotovljenega lahko sprejmemo postavljeno hipotezo. 
 
H2 – Pri oceni zadovoljstva s sodelovanjem v šolskem procesu prihaja med posameznimi 
skupinami do statistično pomembih razlik.  
 
Iz rezultatov raziskave izhaja, da zadovoljstvo s svojim sodelovanjem v šoli najvišje ocenjujejo 
učitelji, saj znaša srednja vrednost 4,27. Nekoliko manj, s srednjo vrednostjo 4,15, zadovoljstvo s 
sodelovanjem ocenjujejo starši. Najkritičnejše izmed vseh treh anketiranih skupin pa zadovoljstvo 
s svojim sodelovanjem ocenjujejo učenci, in sicer s srednjo vrednostjo 3,96. Vendar pa med 
posameznimi povprečnimi vrednostmi ne prihaja do statistično pomembnih razlik (rezultati 
analize variance niso postregli s statistično pomembnimi razlikami med skupinami), tako da lahko 
za vse tri analizirane skupine povemo, da približno enako ocenjujejo zadovoljstvo s sodelovanjem 
v šoli. In na podlagi rezultatov ne moremo sprejeti postavljene hipoteze. 
 
H3 – Učenci so s kakovosto sodelovanja v šoli manj zadovoljni kot učitelji. 
 
Rezultati raziskave so pokazali, da medsebojno sodelovanje z učitelji in starši najvišje ocenjujejo 
učenci (srednja vrednost 5,42). Nekoliko manj so z medsebojnim sodelovanjem z učenci in učitelji 
zadovoljni starši (srednja vrednost 5,10). Najkritičnejše oziroma najnižje od vseh treh anketiranih 
skupin pa sodelovanje z učenci in njihovimi starši ocenjujejo učitelji, saj srednja vrednost znaša 
5,03. Z namenom, da bi ugotovili, ali prihaja pri ocenah do statistično pomembnih razlik, smo za 
vprašanje ocene medsebojnega sodelovanja med starši, učenci in učitelji smo opravili analizo 
variance, s katero smo ugotovili nekatere statistično razlike med vrednostmi; pri ocenah med starši 
in njihovimi rejenci ne prihaja do statistično pomembnih razlik, so pa razlike statistično 
pomembne med skupino učiteljev in učencev. Pri tem pa smo ugotovili, da so s kakovostjo v šoli 
še najbolj zadovoljni učenci, še najmanj pa njihovi učitelji. Predpostavke, ki smo jih postavili v 
hipotezi, niso bile pravilne, zato postavljene hipoteze ne moremo sprejeti.  
 
H4 – Predpostavljamo, da obstaja povezava med oceno kakovosti sodelovanja in učenčevo 
šolsko uspešnostjo. Tisti učenci, ki bolje ocenjujejo sodelovanje, so pri učenju tudi uspešnejši. 
 
Želeli smo ugotoviti, ali obstaja povezanost med oceno kakovosti sodelovanja, ki jo ocenjujejo 
učenci. Hipotezo smo preverili s podatki, pridobljenimi z anketiranjem učencev petega in šestega 
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razreda (rezultati analize so prikazani v podpoglavju 10.3). Ugotovili smo, da pri učencih šestega 
razreda med njihovo oceno kakovosti sodelovanja in njihovim šolskim uspehom ni statistično 
pomembne povezave. Prav tako smo ugotovili, da tudi pri učencih petega razreda med njihovo 
oceno kakovosti sodelovanja in njihovim šolskim uspehom ni statistično pomembne povezave. Na 
podlagi ugotovitev ne moremo sprejeti postavljene hipoteze. 
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12  ZAKLJUČEK  IN PREDLOGI ZA PRAKSO 
 
Glavni namen pričujoče raziskave, ki so v teoretičnem delu zaradi obsežnosti mogočih dejavnikov 
predstavljeni precej obširno, je vezan na analiziranje povezav med šolo, domom in otrokovo 
šolsko uspešnostjo. V raziskovalnem delu smo sledili vprašanjem, ali na sodelovanje vplivajo 
stališča učiteljev, staršev in otrok, in v nadaljevanju, ali tovrstno sodelovanje pripomore k 
otrokovi uspešnosti v šoli. 
 
Z odgovori na ta vprašanja smo hoteli ugotoviti, kako posamezen učenec, starš in učitelj ocenjuje 
svoj odnos do ostalih učencev, staršev in učiteljev.  
 
Ugotovili smo, da medsebojne odnose tako med učitelji samimi kot tudi v odnosih do staršev in 
učencev oziroma kakovost medsebojnih odnosov najvišje ocenjujejo učitelji. Nekoliko kritičnejši, 
tako do sebe kot tudi do ostalih v tem procesu, so učenci, najkritičnejši v oceni medsebojnih 
odnosov do učencev in učiteljev in prav tako v odnosu učencev in učiteljev do njih samih pa so 
starši. Ne glede na te razlike pa lahko ugotovimo, da so vse tri skupine svoj odnos do drugih v 
komunikacijskem procesu ocenile kot vsaj dober. Slednje je pomembno tudi z vidika naše analize, 
saj je sprejemanje drugega in njegovo dojemanje kot »dobrega« pogoj za uspešno komuniciranje 
in tudi sodelovanje, še posebej v primeru reševanja problemov. Šola in starši naj bi v skrbi za 
otroka razvijali partnerski odnos, saj je njihova skupna vez in skupni interes posameznik, ki ga 
doma spremljajo starši, v šoli pa učitelji.  
Kljub vsemu pa lahko ugotovimo, da je največ anketirancev obkrožilo možnosti »pretežno sem 
zadovoljen« in »sem zadovoljen«, kar je dober rezultat, saj ocena zadovoljstva kaže na 
posameznikovo oceno preteklosti medsdbojnih odnosov oziroma sodelovanja, slednje pa lahko 
uporabimo tudi kot izhodišče za bodoče sodelovanje. Dobro preteklo delo je lahko, po našem 
mnenju, tudi dobra napoved za kakovost sodelovanja v prihodnje.  
Ugotovitvam raziskave potrjujejo tudi prestavitve prartnerskega odnosa med deležniki, ki jih v 
svojem prispevku predstavlja avtor (Kalin 5/2008: 11) in so predstavljeni v teoretičnem delu 
naloge 
 
Starši pri izbiri vpisa otroka v določeno (osnovno) šolo soodločajo o kakovosti znanja, ki ga 
njihovi otroci potrebujejo. Avtorji danes na veliko govorijo o partnerstvu oz. partnerskem odnosu 
med šolo in domom. Najraje ga opredeljujejo kot sodelovanje in skupno prizadevanje šole 
(učiteljev, svetovalnih delavcev) in staršev za otrokov nadaljnji razvoj in učenje. V uspešnem 
partnerstvu si tako šola kot starši v skrbi prizadevajo deliti tako odgovornost kot vire moči in 
sposobnosti, pristojnosti. Z ustreznim partnerskim odnosom krepimo sodelovanje, ki je v prvi vrsti 
namenjeno pomoči otrokom, kot drugo pa je to pomoč staršem in učiteljem, da z njim intenzivno 
izboljšujejo in spreminjajo komunikacijo med seboj.  
Iz teorije kontrole (Glasser 1995, Anderson 1997) vemo, da dobra šola vključuje trening spretnosti 
in samodisciplino (Bluestein 1995). Vendar ni odveč pripomniti, da so omenjene metode primerne 
tudi za dobro družino, ker omogočajo razvijanje lastne odgovornosti brez prenašanja krivde na 
druge (Novak 1998: 18). Med preučevanjem strokovne literature v teoretičnem delu smo 
ugotovili, da se nekatere države v ZDA, Anglija, ponekod pa tudi že pri nas (čedalje pogosteje), 
srečujejo s podpisom pogodb o medsebojnih odnosih med šolo in starši. Raziskovalci – avtorji, ki 
so te zadeve raziskovali in o njih pisali, se strinjajo, da to pomeni neposreden pritisk na starše, naj 
vendarle pristanejo na že obstoječe vrednote šole. Haywood-Everett (1999), McNamara idr. 
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(2000) v Marinšek (2006) ugotavljajo, da se s podpisom pogodbe pravzaprav formalizira 
(oblikuje) pričakovan, določen tip vključevanja staršev v življenje in delo šole. 
 
V epiričnem delu naloge smo ugotovili, da zadovoljstvo s svojim sodelovanjem v šoli najvišje 
ocenjujejo učitelji. Nekoliko manj, zadovoljstvo s sodelovanjem ocenjujejo starši. Najkritičnejše 
izmed vseh treh anketiranih skupin pa zadovoljstvo s sodelovanjem ocenjujejo učenci. Vendar pa 
med posameznimi povprečnimi vrednostmi ne prihaja do statistično pomembnih razlik, tako da 
lahko za vse tri analizirane skupine ugotovimo, da približno enako ocenjujejo svoje zadovoljstvo s 
sodelovanjem v šoli. Ob vsemu navedenemu se ne moremo izogniti mnenju Brusove (2005: 12), 
ki v svojem članku na podlagi opravljene raziskave navaja mnenja učencev, ki pravijo, da se jim 
zdi pri učiteljih zelo pomembno, da imajo smisel za humor, da znajo snov jasno in pregledno 
posredovati, da imajo smisel za humor in da ne pretiravajo v zahtevah do učencev. Privlačijo jih 
učitelji, ki so urejeni, privlačni in imajo prijeten glas. Kljub vsemu, kar naštevajo učenci, pa so 
izrednega pomena učiteljeva strokovna podkovanost, pripravljenost in prilagajanje spremembam 
in novostim, kar je seveda temelj učiteljskega poklica, iskrenost, komunikativnost in odprtost.  
Če je učitelj do učenca iskren, bo učencem priznal, da česa ne ve oziroma da ne zna in obljubi, da 
se bo poskušal pozanimati do naslednje ure. To učiteljevo priznanje je bistvenega pomena v 
odnosu do učenca, ki bo zdaj svojega učitelja gledal s popolnoma drugačnimi očmi (s 
spoštljivejšimi).  
 
V nadaljevanju raziskave smo skušali z vprašanji o samopodobi ugotoviti, kakšno mnenje imajo 
anketiranci o sebi in kaj si anketiranci mislijo oziroma predstavljajo, kakšno mnenje o njih imajo 
drugi anketiranci. Z vprašanji o samopodobi smo skušali ugotoviti, kakšno mnenje imajo 
anketiranci o sebi in kaj si anketiranci mislijo oziroma predstavljajo, kakšno mnenje o njih imajo 
drugi anketiranci. Ugotovili smo, da učenci menijo, da imajo drugi (starši in učitelji) o njih boljše 
mnenje, kot ga imajo učenci sami o sebi. Nasprotno učitelji menijo, da imajo drugi (starši in 
učenci) o njih slabše mnenje, kot ga imajo učitelji sami o sebi. Na koncu smo ugotovili tudi, da 
starši menijo, da imajo drugi (učitelji in učenci oziroma otroci) o njih enako mnenje, kot ga imajo 
starši sami o sebi. V nadaljevanju nas je zanimalo tudi, ali med percepcijo tega, kako me 
ocenjujejo drugi in med lastno (samo) oceno, prihaja do statistično značilnih razlik. Zato smo 
naredili primerjavo povprečij odgovorov (t-test v paru), kjer smo ugotovili, da pri ocenah učiteljev 
in staršev ne prihaja do statistično značilnih razlik; oboji  imajo o sebi dobro samopodobo in tudi 
verjamejo (ocenjujejo), da jih tako vidijo drugi deležniki v interakcijskem procesu v šoli.  
 
Pri primerjavi rezultatov učencev pa smo ugotovili statistično značilne razlike med povprečnimi 
vrednostmi, ki so prikazane v epiričnem delu (tabela št. 9 in 10. Rezultati primerjave povprečij 
kažejo, da je samoocena učencev statistično značilno nižja kot je njihova ocena, kako jih 
dojemajo starši in učitelji (t = 2,87; p = 0.005). Ugotovili smo, da so v interakcijskem procesu 
učenci tisti, ki o sebi nimajo najboljšega mnenja (sem zelo dober), in da jim primankuje 
samozavesti ali občutka samoučinkovitosti. Frekvenca odgovorov »sem povprečen učenec« je 
bila kar 28 odstotkov. 
 
Rezultat nam kaže, da so učenci do sebe bolj kritični, kot je njihova ocena slike, ki jo dobijo v 
interakciji z drugimi pomembnimi deležniki. Slednje nam lahko pove tudi to, da bi morali učitelji 
in starši, ki sedaj vedo, da učenci/otroci razumejo, da jih dojemajo kot »dobre učence«, narediti 
kaj več tudi za dvig sampoodobe učencev/otrok. Horvat (2005: 35) spregovori o dokazih, da se 
otroci, ki jim primanjkuje občutka lastne vrednosti, ne učijo dobro. Zanje pravi, da postanejo 
izredno občutljivi, skrbi jih, kaj mislijo drugi, in s tem izgubljajo motivacijo. Posamezniki s 
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takšnimi osebnostnimi lastnostni se s težavo srečujejo in spopadajo s težavami, vedno iščejo 
krivdo pri drugih, medtem ko iščejo izgovore zase. Če se ti neuspehi prepogosto pojavljajo, se 
njihovo prepričanje o negativnem vrednotenju in uspehu samo še močno poveča. Popolnoma 
drugačni so otroci, ki imajo pozitivno razvito lastno vrednost. Ti se radi učijo, med sovrstniki so 
priljubljeni, za delo so izredno motivirani in se nenehno veselijo novih izzivov. Ko te osebe 
odrastejo, postanejo uspešni ljudje, ki imajo radi svoje življenje in ga znajo ceniti in vneto slediti 
zastavljenim ciljem. V teoretičnem delu naloge je kot predlog rešitve predstavljen prispevek 
avtorjev Hatti in Marsh (1996, v Juriševič 1999: 45), ki menita, da lahko v šoli bistveno 
prispevamo k razvijanju oziroma sooblikovanju otrokove samopodobe tako, da: 
1. otroke  pripravimo (usposobimo za prepoznavanje ustreznih in manj ustreznih strategij, na 
podlagi katerih obstoječo samopodobo bodisi ohranjajo bodisi nadalje razvijajo;                                                                              
2. usposobimo učitelje za bolj kakovostno dajanje povratnih informacij otrokom glede njihovega 
dela v šoli, ob upoštevanju načinov, na katere otroci le-te sprejemajo oziroma odklanjajo; 
3. otrokom zagotovimo priložnosti, v katerih bodo lahko usvojili, preizkusili in uporabljali (tri 
zlata pravila) konstruktivne strategije, ki prispevajo k oblikovanju zdrave samopodobe.   
 
V zadnjem delu vprašalnika smo merili oceno medsebojnega sodelovanja med učenci, učitelji in 
starši. Ugotovimo lahko,  da medsebojno sodelovanje z učitelji in starši najvišje ocenjujejo učenci. 
Nekoliko manj so z medsebojnim sodelovanjem z učenci in učitelji zadovoljni starši.  
Najkritičnejše oziroma najnižje od vseh treh anketiranih skupin pa sodelovanje z učenci in 
njihovimi starši ocenjujejo učitelji. Ugotovljeno je, da se ocene učencev statistično pomembno 
razlikujejo od ocene njihovih staršev in učiteljev glede vprašanja o potrebnosti sodelovanja med 
njimi v okviru šolskega procesa.  Zanimivo je, da so učenci manj pogosto mnenja, da je potrebno 
sodelovanje med analiziranimi skupinami, kot je na primer pri starših in učiteljih. Dejstvo pa je, 
da vse tri skupine visoko ocenjujejo pomembnost sodelovanja, vendar je povprečje pri učencih 
statistično pomembno nižje, kot je povprečje pri njihovih starših in učiteljih. Statistično 
pomembne razlike smo ugotovili tudi pri oceni stopnje odgovornosti pri sodelovanju v šolskem 
procesu, in sicer med učenci in njihovimi učitelji (med učitelji in starši ter starši in njihovimi 
rejenci ne prihaja do statistično pomembnih razlik). Povprečna ocena pri učencih, čeprav še vedno 
zelo visoka, je statistično pomembno nižja, kot je bila ocena pri njihovih učiteljih. 
Iz predstavljenih razultatov je tudi razvidno, da se ocene učencev statistično pomembno 
razlikujejo od ocene njihovih staršev in učiteljev glede vprašanja o potrebnosti sodelovanja med 
njimi v okviru šolskega procesa. Zanimivo je, da so učenci manj pogosto mnenja, da je potrebno 
sodelovanje med analiziranimi skupinami, kot je na primer pri starših in učiteljih (pri katerih ne 
prihaja do statistično pomembnih razlik).  
Rezultat je pomemben, ker kaže na to, da učenci v manjši meri razumejo, da je končni uspeh 
rezultat tudi sodelovanja, in ne zgolj individualnih naporov. Iz tega izhaja tudi možen napotek, da 
je pri nadaljnjem delu potrebno krepiti zavest med vsemi deležniki o tem, kako je sodelovanje 
način za doseganje končnih uspehov. Slednje je namreč diametralno nasprotno mnenju, da je 
mogoče uspeh doseči z individualnimi napori in s tekmovanjem z drugimi.  
Gre pravzaprav za razliko v konceptu doseganja ciljev – te je mogoče doseči s tekmovanjem (pri 
čemer krepimo individualne sposobnosti posameznika) ali pa s sodelovanjem (kjer krepimo 
posameznikovo zmožnost za sodelovanje v skupini). Če se starši in učitelji že zavedajo pomena 
sodelovanja, pa je to zavedanje potrebno okrepiti pri učencih.  
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V zaključku raziskave smo na podlagi hipoteze, da obstaja korelacija med oceno kakovosti 
sodelovanja, kot jo ocenjujejo učenci opravili analizo kakovosti sodelovanja z učnim uspehom. Za 
potrebe analize smo pridobili končni učni uspeh učencev petega in šestega razreda. Analizo smo 
izvedli s pomočjo analize povezanosti (hi kvadrat test) učnega uspeha ter učenčeve ocene o 
kakovosti sodelovanja v šolskem procesu, in sicer tako, da smo v analizo najprej vključili  podatke 
učencev petega in šestega razreda in ugotovili, da med njihovo oceno kakovosti sodelovanja in 
njihovim šolskim uspehom ni statistično pomembne povezave.  
 
Če pogledamo nekoliko širše izven okvirja predstavljene epirične raziskave pa lahko ugotovimo, 
da je v današnjem času uspeh močno povezan z uporabnim znanjem, vsestranskim mišljenjem, 
učinkovito komunikacijo in osebnim pomenskim učenjem. Za samo uspešnost posameznikovega 
razvoja ni pomembna samo družinska klima oziroma odnosi v družini, ampak tudi vzgojni slogi in 
osebnostne lastnosti staršev, v katerih se otrok razvije v mladostnika.  
 
Izkušnje učencev in staršev so pri vsakdanjem delu pokazale, da obstaja pomembna stopnja 
povezanosti med tem, kako otrok doživlja samega sebe, in učno uspešnostjo. Doživljanje lastne 
vrednosti ima osrednji pomen pri njegovem odraščanju in samouresničevanju. Učiteljeva pot 
nikakor ni lahka, vendar ni pretežka, če je to njegova življenjska opredelitev, saj je njen cilj velik 
in plemenit ter vrednostno osmišljen. 
 
Zdi se, da bi se morali starši in učitelji, če želijo sodelovati, še marsičesa naučiti. Ker pa je 

sodelovanje v interesu družbe, ki spodbuja rast intelektualnega kapitala, bo ta verjetno prave poti 

še našla ali jih oblikovala. Družina in šola imata v rokah niti otrokove prihodnosti. Sama 

izmenjava stališč o otrokovem vedenju, vzgojnih, razvojnih in učnih uspehih lahko prispeva k 

drugačnemu vzgojnemu ravnanju doma in v šoli. Vzajemno delovanje staršev in učiteljev lahko 

preraste tudi v svetovanje in izobraževanje staršev in učiteljev, ko le-ti dobijo dopolnjeno 

predstavo o otroku. Z vzgojo v družini in s sodelovanjem s starši lahko postanemo v šoli bogatejši, 

učinkovitejši in popolnejši. Učinkovitost učiteljeve vzgoje je v veliki meri odvisna od njegovega 

vedenja, izkušenj, interesov, partnerskih odnosov, komunikacije, potrpežljivosti in pravilnih 

metod. Pedagoški delavec naj bi starše začel takoj spreminjati v zaveznike in pomočnike, za kar 

pa mora ustvariti dobre odnose. Ni modro čakati na trenutek, ko bodo problemi in težave to 

zahtevali, posebne odnose je potrebno neprestano razvijati in negovati.  

 

Pričujoča raziskava je bila iz objektivnih razlogov žal opravljena na relativno majhnem vzorcu in 

ni mogla ponuditi vseh odgovorov na zastavljena vprašanja. V prihodnje bi bilo potrebno izvesti 

podobno raziskavo, ki bi s primernim vzorcem zajela vse triade osnovne šole ter vsaj prvi in drugi 

letnik srednjega izobraževanja ter rezultate medsebojno primerjati in na podlagi ugotovljenih 

rezultatov sprejemati ukrepe za izboljšanje sodelovanja.  

 

Kar pa je najpomembneje,  če je omenjena raziskava pomagala odpreti nova vprašanja ali poiskati 

odgovore na vprašanja s katerimi se učitelji dnevno in v praksi srečujejmo v svojem delovnem 

okolju in predstavlja delček v mozaiku novih spoznanj, je namen dosežen. 
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