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Povzetek 

Sodelovanje s starši je ena izmed osnovnih nalog vsake vzgojno-izobraževalne ustanove. Šola 
(učitelji in drugi pedagoški delavci) in dom (starši) se z vzgojno-izobraževalnim delom otrok 
intenzivno ukvarjata. To je tudi razlog za medsebojno sodelovanje, ki prinaša vedno nove 
izzive, saj se je potrebno za partnerski odnos obojestransko truditi, ga spreminjati in izboljševati 
ter s pomočjo znanj in kompetenc uspešno premagovati ovire, ki so lahko prisotne znotraj 
posameznih oblik sodelovanja. Le tako bo lahko medsebojno sodelovanje v polnosti prineslo 
prednosti in koristi vsem udeleženim akterjem.  

Osrednji namen magistrskega dela je bil ugotoviti, kakšna so stališča in izkušnje učiteljev in 
staršev glede medsebojnega sodelovanja v osnovnih šolah s prilagojenim programom.  

Podatki so bili pridobljeni s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je bil oblikovan za namene 
raziskave. Uporabljena je bila deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda 
pedagoškega raziskovanja. Raziskovali smo na namenskem vzorcu učiteljev (N=30)  in staršev 
(N=55) treh osnovnih šol s prilagojenim programom (v nadaljevanju OŠPP) na Koroškem.  

Rezultati raziskave kažejo, da tako učitelji kot tudi starši visoko ocenjujejo medsebojno 
sodelovanje in mu pripisujejo zelo velik pomen. Le-tega starši v primerjavi z učitelji bolj 
pozitivno utemeljujejo. Starši se skladno z mnenjem učiteljev najpogosteje udeležujejo in 
poslužujejo formalnih oblik sodelovanja, in sicer govorilnih ur, roditeljskih sestankov in 
telefonskih pogovorov, med neformalnimi oblikami pa po udejstvovanju izstopa udeležba na 
prireditvah šole. S temi oblikami so oboji tudi najbolj zadovoljni, oboji v velikem deležu ne bi 
spreminjali nobene izmed oblik sodelovanja, tisti, ki pa bi jih, pa so se opredelili predvsem za 
neformalne oblike, katerega pomena in širine se v celoti še ne zavedajo. Navedbe medsebojnih 
pričakovanj so pokazale veliko skladnost med dejanskimi pričakovanji učiteljev do staršev in 
mnenjem staršev ter obratno. Prav tako so pri obeh skupinah anketirancev prevladale pozitivne 
izkušnje s sodelovanjem.  

 

KLJUČNE BESEDE: sodelovanje med učitelji in starši, osnovna šola s prilagojenim 
programom, učenci s posebnimi potrebami 

  



 
 

Abstract 

Cooperating with parents is one of the basic tasks of every educational institution. School (i. e. 
teachers and other pedagogical workers) and home (i. e. parents) both take priority in childrens´ 
education. That is the main reason for their cooperation which takes on new challenges along 
the way. It takes effort on both sides to be able to cooperate and establish a good, equal 
relationship that needs to be changed and improved constantly, and to successfully overcome 
potential obstacles within various cooperating forms by using certain knowledge and skills. 
Only then all parties included in such cooperation can truly benefit from it. 

The main purpose of this paper was to explore the teachers´ as well as the parents´ points of 
view and their experiences in cooperating in special needs primary schools.  

The data was acquired by using a survey, especially designed for the purposes of this research. 
The methods used for the pedagogical research were the descriptive and the causal non-
experimental ones. 

The samples of the study, i. e. 30 teachers and 55 parents, were chosen from three special needs 
primary schools around Carinthia. 

The results of the study reveal that cooperation is highly appreciated and of major importance 
to both the teachers as well as the parents. The parents evaluate the cooperation even more 
positive in comparison to the teachers. According to the teachers, parents mostly attend formal 
forms of cooperation, i. e. parent´s meetings, parent-teacher conferences and phone 
conversations, while when attending the informal forms of cooperation, parents would mostly 
come to various school events.  

Both parties are most satisfied with the listed forms of cooperation and the majority on both 
sides would not change any of them. However, those who would like to change some forms, 
chose mainly the informal ones, as they are not completely aware of their purpose and width 
yet. 

Judging from the mutual expectations stated in the survey, there is a great harmony between 
the actual teachers´ expectations of the parents and the parents´ opinion, and vice versa. 
Furthermore, both survey samples claimed mainly positive experience in their cooperation. 

 

 

KEY WORDS: teacher-parent cooperation, special needs primary school, special needs 
children 
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1 UVOD 
 

Starši in šola imajo v rokah »niti otrokove prihodnosti«. Obema je osnovna naloga omogočati 
razvoj otrokove osebnosti, skupna jima je težnja po otrokovem napredku. Soodgovornost za 
otrokov razvoj in uspeh je torej prisotna tako na strani staršev kot učiteljev, zato je ključnega 
pomena njihovo medsebojno sodelovanje.  

Za uspešno sodelovanje in doseganje pozitivnih učinkov pri učencih, starših in učiteljih se je 
potrebno zavedati medsebojnih pričakovanj, dejavnikov, ki vplivajo na kakovost medsebojnega 
sodelovanja, v največji možni meri odstraniti ovire, ki bi preprečevale kakovostno sodelovanje, 
ter graditi kulturo medsebojnega sodelovanja. Na osnovi moje 6-letne prakse pri delu na OŠPP 
ugotavljam, da se sodelovanje med učitelji in starši ne uresničuje v tolikšni meri, kot bi se lahko, 
zato sem se odločila, da natančneje raziščem to področje. 

V teoretičnem delu magistrskega dela smo na začetku opredelili pogoje šolanja otrok z 
motnjami v duševnem razvoju ter opredelili dokumente, ki na področju izobraževanja otrok s 
posebnimi potrebami (v nadaljevanju PP) podpirajo vključevanje staršev. Predstavili smo 
različne modele sodelovanja med šolo in družino in se natančneje osredotočili na partnerski 
model. Pri tem smo opredelili pogoje tako na ravni šole, učitelja in staršev, ki morajo biti 
zagotovljeni, da do sodelovanja sploh pride. Predstavili smo prednosti in koristi medsebojnega 
sodelovanja za vse vpletene ter  najpogostejše težave, ki sodelovanje ovirajo. Da se bi izognili 
težavam in oviram, smo na kratko opisali še kompetence, znanja in spretnosti, ki so  potrebne 
za kakovostno sodelovanje. Na koncu smo predstavili še pester izbor najpogostejših formalnih 
in vse bolj uveljavljenih neformalnih oblik sodelovanja, ki počasi dobivajo svoj prostor v 
sodelovanju med starši in učitelji.  

V empiričnem delu smo raziskovali, kako starši in učitelji v OŠPP ocenjujejo medsebojno 
sodelovanje, kolikšen pomen mu pripisujejo ter kako ga utemeljujejo. Nadalje smo želeli 
ugotoviti, kako pogosto se starši udeležujejo posameznih oblik sodelovanja, kako so z njimi 
zadovoljni in katere oblike bi bilo potrebno izboljšati. Ker pa se pri medsebojnem sodelovanju 
pogosto srečujemo z ovirami, nas je zanimalo, katere so te ovire pri starših in učiteljih. Za dobro 
sodelovanje je ključnega pomena usposobljenost učitelja, zato smo preverili tudi to področje. 
Zanimale so nas pozitivne in negativne izkušnje vpletenih s sodelovanjem ter njihova 
medsebojna pričakovanja, ki jih imajo drug do drugega.  
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 Sodelovanje med šolo in domom 
 

Sodelovanje šole s starši je ena izmed najpomembnejših nalog šole, saj je prav učinkovitost 
šole in učiteljev ter razvoj in uspeh učencev pomembno odvisen od sodelovanja ter dobrega 
odnosa med šolo in domom (Mrvar, 2008). 

Sodelovanje med starši in šolo je v prvi vrsti namenjeno boljšemu delu in razvoju učencev. Pri 
tem pa ne smemo zanemariti, da samo dobro sodelovanje lajša življenje in delo ter prinaša 
prednosti tudi staršem in učiteljem, v nasprotnem primeru pa prihaja do slabih učinkov 
sodelovanja (Kalin idr., 2009). 

Pri opredeljevanju sodelovanja med učitelji in starši se uporablja različna terminologija. Tako 
nekateri avtorji govorijo o vključevanju staršev, ki zajema različne oblike in ravni, s katerimi 
se starši  vključujejo v delo šole in izven nje. Zajema vse dejavnosti šole, ki podpirajo starše pri 
delovanju, katerega cilj je izboljšanje otrokovega učenja in razvoja (Kalin, 2008). Termina 
vključevanje staršev in sodelovanje s starši pa se vse pogosteje opredeljuje kot  partnerstvo med 
šolo, domom in skupnostjo, ki poudarja, da se otrok uči in razvija v vseh treh okoljih, ki jih je 
potrebno upoštevati, saj se odražajo v izobraževanju in učenju otrok (Kalin, 2008; Kalin, 2009).  

 

2.1.1 Šolanje otrok z motnjo v duševnem razvoju v OŠPP 
 

Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo osnovne šole (v nadaljevanju OŠ), osnovne šole s 
prilagojenim programom (v nadaljevanju OŠPP) in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s 
posebnimi potrebami. 

Za otroke s posebnimi potrebami, ki glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma 
motnje ne morejo doseči izobrazbenega standarda po izobraževalnem programu 
osnovnošolskega izobraževanja, se sprejme prilagojen izobraževalni program z nižjim 
izobrazbenim standardom (v nadaljevanju PP NIS) in posebni program vzgoje in izobraževanja 
(v nadaljevanju PP VIZ) za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju (Zakon 
o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011, v nadaljevanju ZUOPP).   

OŠPP je šola, enota oz. podružnica, ki lahko izvaja ta dva programa. To opredeljuje 18. člen 
ZUOPP (prav tam), ki pravi, da lahko vzgojo in izobraževanje po prilagojenih izobraževalnih 
programih izvajajo šole v rednih oddelkih ali v oddelkih s prilagojenimi programi, šole oziroma 
podružnice šol, ki so ustanovljene oziroma organizirane za izvajanje teh programov, in zavodi 
za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Vzgojo in izobraževanje po posebnem 
programu vzgoje in izobraževanja izvajajo šole oziroma podružnice šol, ki so ustanovljene 
oziroma organizirane za izvajanje prilagojenih programov izobraževanja in posebnega 
programa vzgoje in izobraževanja ter socialnovarstveni zavodi. 
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2.1.2 Sodelovanje med šolo in domom na podlagi naše zakonodaje 
 

Naša šolska zakonodaja je opredeljena na osnovi splošnega teoretičnega okvira in pravne 
podlage, ki ju predstavlja Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (Krek in 
Metljak, 2011). Splošni teoretični okvir izhaja iz pojma pravne države in je osnovan na 
človekovih pravicah, ki jih utemeljujeta Deklaracija o človekovih pravicah in Konvencija o 
otrokovih pravicah, pravno podlago ciljem javnega sistema izobraževanja pa dajejo mednarodni 
pravni dokumenti in Ustava Republike Slovenije (prav tam).  

Na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami (PP) vključevanje staršev podpira 
Salamanška deklaracija, ki izpostavlja, da je izobrazba otrok s PP naloga, ki si jo delijo starši 
in strokovni delavci šole. Med njimi se mora vzpostaviti sodelujoče in podporno partnerstvo, 
pri čemer so starši tisti, ki aktivno sprejemajo odločitve za svojega otroka in sodelujejo pri 
izobraževalnih dejavnostih ter spremljanju otrokovega učenja doma in v šoli (Salamanška 
deklaracija, 1994).  

Bela knjiga med osnovnimi načeli posebej poudarja sodelovanje učencev, učiteljev ter staršev, 
med katerimi izpostavlja solidarnost, tolerantnost, spoštovanje, individualnosti in neomejevanje 
svobode. Opredeljuje pravico staršev, da se dejavno vključujejo v delo šole, dostopajo do 
informacij o delovanju šole in o šolanju otrok, pri čemer pa jim ne daje pravice posegati v 
strokovnost šole. V ospredje postavlja tudi pravice, ki jih imajo starši v procesu šolanja svojih 
otrok. Starši morajo biti sprotno obveščeni o delu in napredku otroka, pravico imajo do 
dejavnega sodelovanja in povezovanja z učitelji pri učenju in pri ocenjevanju. Starši otrok s PP 
imajo pravico do aktivne vključenosti v načrtovanju programa za otroka, v neposredno delo z 
otrokom in v evalvacijo programa. Pri tem lahko sodelujejo tako s šolsko svetovalno službo kot 
tudi z učitelji (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS, 2011). 

Naša zakonodaja je sodelovanje s starši, njihovo možnost vplivanja na program življenja in dela 
šole ter pravice in dolžnosti staršev tudi zakonsko uredila. Tako obstajajo členi, ki urejajo 
omenjeno problematiko, v vseh njenih zakonskih in podzakonskih aktih (Intihar in Kepec, 
2002).   

Na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami vključevanje staršev, vsebine in 
določila, ki opredeljujejo odnos med šolo in starši in določajo oblike sodelovanja, poleg Bele 
knjige o vzgoji in izobraževanju v RS opredeljujejo še pravni zakoni in podzakonski akti naše 
šolske zakonodaje, in sicer:  

• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007, v nadaljevanju 
ZOFVI),  

• Zakon o osnovni šoli (2006), 
• Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011),  
• Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli 

(2013), 
• Zakon o šolski inšpekciji (1996)… 

 

Vsi ti dokumenti določajo pristojnosti in vsebine, kjer lahko starši sodelujejo v šolskem sistemu 
(Oblak, 2003).V Sloveniji je šolska zakonodaja omogočila upravno sistemski nivo sodelovanja 
staršev s šolo prek sveta šole in sveta staršev.   
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66. člen ZOFVI (2007) opredeljuje svet staršev: »Za organizirano uresničevanje interesa staršev 
se v javni šoli oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek 
po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.« 

Svet staršev ima naslednje naloge (ZOFVI, 2007):  

- predlaga nadstandardne programe; 
- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah; 
- sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega 

načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu; 
- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja; 
- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki; 
- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom; 
- voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole; 
- lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v 

lokalno okolje; 
- v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine; 
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

Vsi sodelujoči v svetu staršev imajo skupni cilj, in sicer ustvarjanje najboljših možnosti in 
ustreznih pogojev za razvoj otrok (Oblak, 2003). 

46. člen ZOFVI (2007) opredeljuje sestavo sveta šole. Svet šole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole in trije predstavniki staršev. Starši volijo svoje 
predstavnike na svetu staršev, delavci šole pa neposredno in tajno. Člani sveta šole imajo 
štiriletni mandat in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 
Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema program razvoja šole, letni delovni 
načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, 
obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s 
statusom učenca, o pritožbah v zvezi  z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli in opravlja 
druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi. 

Zakonodaja določa, da mora šola v letnem delovnem načrtu šole določiti oblike sodelovanja s 
starši. Dopušča pa tudi nekatere druge oblike sodelovanja staršev in šole, ki jih učitelji 
načrtujejo v svojih letnih delovnih načrtih (Munih, 2003). 

Za otroke s posebnimi potrebami ZUOPP (2011) določa sodelovanje staršev tudi pri pripravi in 
spremljanju individualiziranega programa, kjer morajo biti vključeni tudi starši ter otrok s 
posebnimi potrebami, upoštevaje njegovo zrelost in starost.  
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2.1.3 Modeli sodelovanja med šolo in družino 
 

Problem sodelovanja med šolo in domom je prisoten skozi vso zgodovino šolstva. Tako šola 
kot tudi dom sta namreč instituciji, ki se ukvarjata s problematiko vzgoje in izobraževanja otrok 
(Cankar, Kolar in Deutsch, 2009). 

Obstajajo različni modeli sodelovanja s starši. Razvrstimo jih lahko glede na to, kako aktivno 
vlogo staršev le-ti predvidevajo.   

Cunningham in Davis (1991, v Ličen, 2003) sta sodelovanje razvrstila v 3 modele:  

- model ekspertov, 
- model prenosnikov in  
- model uporabnikov.  

M. Pšunder (1994) glede na vrsto šole, cilje šole in glede na učence ter njihove starše govori o 
3 vrstah odnosov:  

- partnerski odnos, 
- klientski odnos in 
- paternalistični odnos. 

Pri sodelovanju s starši otrok s posebnimi potrebami je glede na vlogo staršev in vpletenost le-
teh v sodelovanju s strokovnjaki E. Novljan (2004) izpostavlja naslednje modele sodelovanja:  

- starši kot laiki, 
- starši kot šolarji in pacienti, 
- starši kot soterapevti, 
- partnerski model. 

Hornby (2000) je pristope sodelovanja med starši in učitelji razvrstil glede na vlogo staršev, od 
modelov, ki zmanjšujejo vključevanje in aktivno vlogo staršev, do modelov, ki ga promovirajo. 
Hornbyjev model vključuje tudi vse prej naštete modele. Če povzamemo vse troje 
(Cunningham in Davis, 1991, v Ličen, 2003; Pšunder, 1994; Hornby, 2000) govorimo o šestih 
modelih sodelovanja med šolo in družino: zaščitniški model, transmisijski model, model starši 
kot šolarji ali pacienti, model obogatitve kurikula, potrošniški model in partnerski model. 

V »zaščitniškem modelu« sta funkciji starševstva in poučevanja popolnoma ločeni. 
Izobraževanje je naloga šole in učiteljev, vključevanje staršev je v tem modelu videno kot 
moteče. Naloga staršev v odnosu do šole je le-to, da otroci z vsemi potrebnimi potrebščinami 
redno prihajajo v šolo. S tem se izognemo tudi morebitnim konfliktom med učitelji in starši 
(Hornby, 2000).  

V »ekspertnem modelu« so učitelji eksperti, izvedenci na vseh področjih razvoja in 
izobraževanja otrok. Učitelji obvladujejo situacijo in odločajo. Govorimo lahko o klientskem 
odnosu, v katerem starši zgolj sprejemajo informacije in napotke glede svojih otrok. Tak model 
omejuje učitelje, saj le-ti ne pridejo do ustreznih informacij glede otrok, ki bi jim jih sicer lahko 
podali starši, a jih zaradi podrejene odvisne vloge ne. S tem marsikdaj spregledajo pomembne 
težave ali zmožnosti otrok. Starši s takim odnosom in modelom, v katerem je strokovnjak tisi, 
ki ima vse niti v rokah, niso zadovoljni. Prav tako tak model ni ustrezen za učitelje, saj zaradi 
omejevanja staršev prihaja do nezadovoljstva na obeh straneh (Cunningham in Davis, 1991, v 
Ličen, 2003; Pšunder, 1994; Hornby, 2000).  
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Podobno razvrstitev najdemo pri E. Novljan (2004), ki govori o modelih sodelovanja staršev 
otrok s posebnimi potrebami. Po E. Novljan (2004 ) bi lahko v tem primeru govorili o modelu 
»starši kot laiki«, katerega bistvena značilnost  je neravnotežje med strokovnjakom in staršem, 
ki je popolnoma odvisen od njega. Strokovnjak ima strokovne pristojnosti in avtoriteto, oblikuje 
diagnozo in potek obravnave. Starši delujejo kot laiki, ki jih strokovnjaki vidijo samo kot osebe, 
ki prinašajo informacije in sprejemajo nasvete.  

»Transmisijski model« učitelje še vedno obravnava kot glavne eksperte, vendar pa le-ti že 
sprejemajo vlogo staršev kot pomembnih členov za napredek in spodbujanje otroka. Gre za 
model prenosa znanja, učitelji staršem priznavajo prednost pri poznavanju otroka, prizadevajo 
si del svojega znanja prenesti nanje. Staršem se priznava določena mera kompetentnosti, vendar 
so še vedno v podrejenem položaju do učiteljev. Gre za dvosmerno komunikacijo, otrok je v 
tem modelu obravnavan kot osebnost v šoli in doma. Odgovornost je na videz porazdeljena, 
čeprav je še vedno v večji meri na strani profesionalcev. Pri tem modelu strokovnjaki staršem 
lahko postavijo ukrepe in od njih pričakujejo, da jih bodo izpeljali, kar pa lahko vodi k 
preobremenjenosti. Po drugi strani pa je mogoče, da ne zaznamo heterogenosti družinskih 
življenj in vsem staršem ponujamo isto (Cunningham in Davis, 1991, v Ličen, 2003; Hornby, 
2000). 

Strokovnjaki s starši pogosto tudi komunicirajo kot s šolarji, ki so dolžni izpolnjevati njihova 
navodila, in menijo, da so sokrivi za napačno ravnanje z otrokom. Tak odnos vodi starše do 
tega, da odklonijo vsako pomoč in sodelovanje in dvomijo v ustreznost zgodnje obravnave. 
Starši so razvrednoteni, pogosto nepripravljeni za skupno sodelovanje; vse bolj so odvisni od 
strokovnjakov. Starši so videni kot šolarji in pacienti (Novljan, 2004). 

V »modelu obogatitve kurikula« gre za to, da vložek in prispevek staršev le-tega obogati in s 
tem stopnjuje izobraževalne cilje na ravni šole. Gre namreč za priložnost, kako se lahko učitelji 
in starši učijo drug od drugega. Za mnoge učitelje tak model ni sprejemljiv, saj jim vstop staršev 
na področje poučevanja predstavlja grožnjo (Hornby, 2000).  

»Potrošniški model« postavlja v ospredje starše. Oni so tisti, ki imajo nadzor nad odločanjem. 
Učitelji staršem predstavijo vse relevantne informacije in možnosti ter jim pomagajo izbrati 
najboljše. Problem tega modela je, da se učiteljem jemlje profesionalna vloga in odgovornost 
(Hornby, 2000). 

Predhodna modela kažeta na podobnost z modelom E. Novljan (2004), ki govori o »starših kot 
soterapevtih«. Gre za dejavno vključevanje staršev pri terapevtskem delu z njihovim otrokom. 
Nevarno je, da bi pri takem načinu dela starši dobili občutek, da ne smejo biti več starši, da so 
postali terapevti in so jih strokovnjaki vpeljali v delo z namenom, da bodo z otrokom doma 
izvajali razne vaje.  

Najustreznejši model sodelovanja med učitelji in starši pa je »partnerski model«, ki vključuje 
delitev ekspertnosti in nadzora z namenom zagotavljanja optimalnega izobraževanja otrok, h 
kateremu prispevajo tako starši kot tudi učitelji, ki ga bomo v nadaljevaju podrobneje 
predstavili. Govorimo lahko tudi o modelu uporabnika, saj gleda na starše kot na uporabnike 
storitev, ki lahko izbirajo, kar je zanje najboljše in najprimernejše (Cunningham in Davis, 1991, 
v Ličen, 2003; Hornby, 2000). 

Starši in strokovnjaki se trudijo doseči optimalni razvoj otroka z njegovimi psihofizičnimi 
zmožnostmi. Obe strani prevzemata specifično odgovornost, kakor tudi pogled na načine 
obravnave, ki temelji na njuni pripadnosti različnima sistemoma. Pri tem je treba izhajati iz 
enakovrednosti tako družinskega kot strokovno-profesionalnega sistema. Sodelovanje temelji 
na spoštovanju in izhaja iz enakovrednega položaja obeh partnerjev. Vsaka stran  vnaša svoje 
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informacije in sposobnosti v delo. Strokovnjak dela kot strokovnjak in staršem prepušča 
odločitev, koliko dela bodo prevzeli pri delu z otrokom in kako se bodo vključili v obravnavo. 
Starši morajo obdržati vlogo staršev (Novljan, 2004). 

 

2.1.3.1 Partnerski model sodelovanja med šolo in domom 

Sodobna šolska politika usmerja razvoj odnosov med družino in šolo v smeri partnerstva, v 
katerem si šola in dom delita odgovornost za razvoj in napredek učenca. To vpliva na 
spreminjanje oblik, metod in vsebin dela s starši, na razvijanje bolj pristnih odnosov med 
domom in šolo. Partnerski odnos daje staršem več pravic, hkrati pa povečuje tudi njihovo 
odgovornost za socializacijo in učenje otrok doma (Kalin idr., 2009).  

Učitelji in starši vzpostavljajo medsebojni most zaupanja in spoštovanja, ki temelji na odprtem 
dialogu (poslušanje drug drugega), medsebojni podpori ter upoštevanju interesov in idej obeh 
strani (Intihar in Kepec, 2002). Vse to se zgodi v skrbi za otroka, ki je njihova skupna vez in 
interes (Kalin idr., 2009). 

Pri partnerskem odnosu govorimo o sodelujočem in dopolnjujočem odnosu med učitelji in 
starši, ki so enakopravni partnerji (Pšunder, 1994). O partnerstvu lahko govorimo, kadar gre za 
skupno načrtovanje in delitev odgovornosti. Partnerski model je najustreznejši za razvijanje 
konstruktivnega vključevanja staršev, saj učitelji upoštevajo potrebe staršev in se zavedajo 
različnih načinov, s katerimi lahko tudi starši prispevajo k razvoju in izobraževanju svojih otrok 
(Kalin idr., 2009). Partnersko sodelovanje med šolo in domom ponuja veliko priložnosti za 
individualno obravnavo in pristop k otroku, saj učitelj bolje pozna družino, starši pa šolo 
(Intihar, 2002). Partnerski odnos med šolo in domom je potrebno razumeti kot recipročni odnos, 
v katerega vsak udeleženec nekaj prinaša in prav tako v njem nekaj dobi (Voröš, 2015). 

Hornby (2000) izpostavlja 4 ključne elemente, ki so nujni za učinkovit partnerski odnos:  

- dvosmerna komunikacija (kar pomeni, da informacije potekajo od šole do doma in 
nazaj; pretok informacij je sproščen, vzpostavljeni so odnosi sprejemanja), 
 

- vzajemna podpora, 

- skupno odločanje (starši in učitelji so enakopravni v procesu odločanja; skupaj izbirajo 
med ponujenimi možnostmi) in  
 

- spodbujanje učenja (starši najbolje poznajo situacijo, vedo, kaj potrebujejo; učitelji so 
v vlogi poslušalcev in z nalogo, da starše razumejo ter jim ponujajo alternativne rešitve 
za čim bolj kakovostno učenje) (Ličen, 2003).  

 

K naštetemu pa Maleš (1994) dodaja še:  

- enakopravna delitev informacij, ciljev in obveznosti vezanih na vzgojno-izobraževalno 
delo,  

- aktivna vloga pri spodbujanju otrokovega razvoja,  
- obojestranska odgovornost za učno-vzgojni uspeh otroka,  
- pravice in hkrati dolžnosti vseh vpletenih. 
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Za razvijanje uspešnega partnerskega odnosa so ključnega pomena ustrezna stališča učiteljev 
in njihova naravnanost do sodelovanja. Hornby (2000) izpostavlja dve pomembni naravnanosti, 
ki sta potrebni za razvijanje partnerskega odnosa s starši:  

- Učitelji morajo biti v medosebni komunikaciji s starši pristni, spoštljivi in empatični. 
Pristni učitelji priznajo svoje napake in se ne skrivajo za fasado svoje kompetentnosti. 
Model je naravnan tako, da starši in strokovnjaki odkrivajo drug drugega, se prilagajajo 
in pokažejo tudi svojo zmotljivost (Ličen, 2003).  
Spoštljivost učitelji pokažejo s tem, da upoštevajo mnenja staršev, saj starši najbolje 
poznajo svojega otroka (Hornby, 2000). 
K učinkovitemu partnerstvu pa v največji meri  prispeva sposobnost empatije, s katero 
učitelji uvidijo položaj otroka s perspektive staršev (prav tam).  

- Učitelj naj bi zavzel realističen pogled na možen napredek učenca. Učitelji morajo biti 
senzibilni ter optimistični, predvsem pa realistični pri obravnavi učenca. Upoštevajoč 
vse našteto se ne smejo izogibati odprtemu in odkritemu pogovoru o otroku (prav tam).  

 

Pri vzpostavljanju in vzdrževanju partnerskega odnosa med učitelji in starši pomaga zavedanje, 
da so tako učitelji kot starši »strokovnjaki«, učitelji za izobraževanje in starši za svoje otroke. 
Sodelovanje je možno in uspešno le, kadar bodo vsi vključeni upoštevali in priznavali moči in 
kompetence drug drugega (Kalin idr., 2009). Potrebno pa je tudi zavedanje, da učitelji ne 
morejo nadomestiti staršev in starši ne učiteljev, temveč se je potrebno pri skrbi za vzgojo in 
izobraževanje otroka partnersko dopolnjevati (Voröš, 2015). Odgovornost za uspešen razvoj in 
učenje otroka se mora deliti med šolo in domom, kar pomeni, da je odgovornost za uspehe do 
določene stopnje vzajemna (Resman, 1992c).  

Zavedati pa se moramo, da ne pomeni, da je ta model najustreznejši v vseh situacijah. 
Pomembna je fleksibilnost in prilagajanje pristopa značilnostim staršem. J. Kalin in sodelavci 
si zastavljajo vprašanje, v kolikšni meri je današnja šola pripravljena sprejeti starše kot partnerje 
v vzgojno-izobraževalnem procesu. To vprašanje je aktualno tudi na področju izobraževanja 
OPP, kjer nam partnersko sodelovanje omogoča  individualen pristop in delo z otrokom, kar je 
nujno zaradi različnih razvojnih primanjkljajev in drugih težav, upošteva posameznikovo 
drugačnost ter značilnosti in dinamiko družine (Voröš, 2015).  

Podatki iz raziskave (Kalin idr., 2009) nam kažejo, da sodelovanje med starši in vzgojno-
izobraževalnimi zavodi ni vedno partnersko. Več staršev (41 %) kot učiteljev (14 %) namreč 
meni, da bi morali starši aktivno sooblikovati šolski režim, polovica staršev in le tretjina 
učiteljev pa je mnenja, da je treba starše vključiti v oblikovanje režima šole. Starši prav tako 
predlagajo, da bi se morali z učitelji bolje spoznati, se več pogovarjati. Predlagajo več terminov 
govorilnih ur, prilagajanje terminov posameznikom, naročanje na celovit pogovor o učencu. 
Želijo si tudi, da bi se jim predstavili vsi učitelji, s katerimi bi med šolskim letom skupaj in 
sproti reševali nastale težave.  
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2.1.4 Načela sodelovanja s starši 
 

Za doseganje učinkovitega sodelovanja med učitelji in starši je potrebno, da učitelji poznajo 
starše in njihove družinske razmere, imeti morajo interes za starše, sposobni se morajo biti 
postaviti v položaj staršev, biti občutljivi za razpoloženje in občutke staršev ter jim nuditi 
pomoč, ko jo potrebujejo (Kalin, 2009).   

Za graditev dobrega medsebojnega odnosa je nujno zaupanje in spoštovanje zasebnosti staršev 
in celotne družine ter ohranjanje povedanega zase (Kalin, 2003). Pri sodelovanju s starši je 
potrebno slediti nekaterim načelom. J. Kalin (2003) izpostavlja naslednja:  

- osnova je medsebojno spoštovanje med učitelji in starši; 
- načrtno prizadevanje za sodelovanje; 
- upoštevanje in spoštovanje osebnosti staršev, ki so nujne za kakovostno sodelovanje, 

kar pomeni, da moramo znati staršem prisluhniti, jih poslušati, saj se razlikujejo glede 
na poklic, stopnjo izobrazbe, obveznosti, pričakovanja, izkušnje …; 

- upoštevanje individualnih razlik med starši, ki se kažejo kot različnost sposobnosti, 
temperamentov in interesov, nekateri znajo svojim otrokom bolje pomagati, so realni, 
drugi se ne znajdejo najbolje, od otrok zahtevajo preveč ali premalo …; 

- zavedanje partnerstva pri skrbi za učence med starši in učitelji, kar se kaže kot enotno 
delovanje vseh dejavnikov vzgoje otroka; 

- upoštevanje interesov in potreb staršev, čemur šola in učitelji prilagajajo vsebino in 
oblike dela s starši; 

- zagotavljanje principa aktivnega vključevanja staršev, s čimer jim omogočimo 
svobodno izražanje stališč, aktivno vključevanje in sodelovanje.  

 

2.2 Pogoji za uspešno sodelovanje učiteljev in staršev 
 

Na področju sodelovanja med starši in učitelji se vedno znova pojavljajo aktualna vprašanja: 
kaj je smisel in cilj tega sodelovanja, kaj od sodelovanja pričakujemo, kakšno je razmerje med 
domom in šolo, kakšna naj bo osnovna strategija teh odnosov, kakšna so izhodišča udeleženih 
v sodelovanju, kakšne oblike sodelovanja organizirati, kako starše čim aktivneje vključiti v 
sodelovanje ipd. (Kalin, 2003). 

Za odgovor na vsa ta vprašanja je potrebno ustvariti pogoje za uspešno sodelovanje. Šola mora 
narediti vse, da bi starši prišli v šolo. Za kakovostno sodelovanje je ključnega pomena, da obe 
strani uvidita pomembnost medsebojne povezanosti (Kalin idr., 2009). 

Šola ustvarja pogoje za uspešno sodelovanje s tem, da spodbuja starše za vključevanje v šolsko 
delo in v sodelovanje z učitelji, hkrati pa odklanja ovire, ki so lahko organizacijske, vsebinske 
in procesne. Naloga staršev pa je, da otrokom zagotavljajo materialne, fizične in socialne pogoje 
za domače delo ter razvijajo pozitivne odnose s šolo, ki bodo otrokom omogočili uspešno šolsko 
delo, učenje, telesni, intelektualni, socialni in čustveni razvoj veščin, sposobnosti in vrednot. 
Skrb za zdravje, izobraževanje in osebnostni razvoj otrok je odgovornost staršev, šola pa ima 
pri tem nalogo, da staršem zagotavlja informacije o šolskem programu in napredku otrok. Prav 
tako šola staršem pomaga pri razumevanju otroka, pri oblikovanji spodbudnega domačega 
okolja. Učitelji pa potrebujejo starše, da pridobijo informacije o otroku, posebnih potrebah, 
interesih. Te informacije so ključni pogoj za uspešnost sodelovanja (prav tam). 
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Resman (1992a) govori o treh kompleksnih pogojih, ki vplivajo na sodelovanje med domom in 
šolo. Formalno in neformalno sodelovanje, vsebina in usmerjanje sodelovanja je odvisno od: 

1. idelološkega koncepta šolske vzgoje in izobraževanja ter njegovih konkretnih šolsko-
političnih izpeljav, ki lahko postavijo bolj v ospredje šolski uspeh ali socializacijsko funkcijo;  
2. deklariranega in splošnega razumevanje vloge družine in šole v razvoju otroka; 
3. pričakovanih vlog staršev in šole: kaj kdo od sodelovanja pričakuje, pristojnosti, 
odgovornosti, ki konkretizirajo sodelovanje med šolo in starši.  
 
Družbena »filozofija« in šolska politika opredeljujeta stališče in strategijo sodelovanja med 
domom in šolo ter dajeta osnovne okvirne pogoje sodelovanja. Hkrati pa določata osnovne 
namene sodelovanja (Resman, 1992a). 
Burden (1995, v Kalin, 2003) navaja glavne namene in razloge za delo s starši:  

- oblikovanje odprte, dvostranske komunikacije in utrjevanje prijateljskih odnosov,  
- razumevanje učenčevih domačih razmer,  
- informiranje staršev o šolskih pričakovanjih in vedenju učenca, 
- vključevanje staršev v pomoč pri šolskem delu,  
- informiranje staršev v zvezi z vzgojno in disciplinsko problematiko,  
- spodbujanje staršev k pomoči otrokom.  

 

M. Bratanić (1990) pa kot osnovne namene sodelovanja navaja: 

- pedagoško izobraževanje in dvig pedagoške kulture staršev, 
- koordiniranje in usklajevanje vzgojnega vpliva družine in šole,  
- dopolnjevanje pomanjkljivega vzgojnega delovanja družine.  

 

Sodelovanje šole in staršev naj bi bilo zasnovano na komplementarnosti, otrok z vstopom v šolo 
ne postane šolski otrok, ampak ostaja njegovo izhodišče družina in starši, ki imajo še vedno 
osnovno skrb, pravico in odgovornost za vzgojo otroka. Šola skupaj s starši skrbi za 
izobraževanje otrok (Kalin, 2003).  

Gre torej za neprestano prepletanje družinskega in šolskega okolja ter dela, ki se odraža ves čas 
otrokovega šolanja. Zato morajo biti zagotovljeni določeni pogoji tako na nivoju šole kot tudi 
na individualnem nivoju (Kalin idr., 2009):  

- določena šolska filozofija z ustrezno razvito šolsko klimo (za uspešno sodelovanje je 
pomembno oblikovanje staršem naklonjene šolske klime, ki se kaže v pripravljenosti 
učiteljev za sodelovanje s starši in neposredno vpliva na obseg in kakovost sodelovanja 
s starši); 

- vzpostavljeni ustrezni organizacijski okviri in prilagojena komunikacija; 
- oblikovani programi sodelovanja, ki temeljijo na potrebah staršev; 
- zagotavljanje individualnosti pri vzpostavljanju in vzdrževanju stikov; 
- zagotovljena potreba po varnosti; 
- individualnost v medsebojnih pogovorih: empatičnost, demokratičnost, enakopravnost; 
- zagotavljanje etičnosti – spoštovanje in strpnost.  

Na vzpostavljanje in vzdrževanje odnosov in sodelovanja med šolo in domom vpliva vrsta 
dejavnikov. Na podlagi pregleda raziskav o sodelovanju med šolo in domom J. S. Eccles in R. 
D. Harold (1996, v Šteh in Mrvar, 2011) navajata sledeče:  
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- Značilnosti staršev oziroma družine (spol, starost, izobrazba, kulturni izvor, število 
otrok, družinski status, zaposlitveni status, socialnoekonomski status, psihološka 
podpora v družini); odnos in drža staršev oziroma družine (vrednote, starševska 
vloga, zadovoljstvo s samim seboj, odnos do šole, do lastnega šolanja, pričakovanja ob 
otrokovem šolanju in uspehu, percepcija otrokovih sposobnosti in interesov, odnos do 
otrokovih spretnosti, odnos z otrokom, vzgojni cilji). 

- Značilnosti otroka (spol, starost, kulturni izvor, spretnosti, interesi, pretekle izkušnje 
ter temperament otoka). 

- Značilnosti šolskega osebja (spol, starost, kulturni izvor, socialnoekonomski status, 
leta delovnih izkušenj); odnos in drža šolskega osebja (vrednote, starševska vloga, 
stereotipi, zadovoljstvo s samim seboj, cilji, ki si jih postavijo za učence, odnos do 
učencev in znanje ter spretnosti s področja sodelovanja s starši). 

- Značilnosti šole (vrsta in stopnja šole, velikost šole, socialnoekonomski status šole, 
klima v šoli in odnos do sodelovanja s starši). 

- Značilnosti širše okolice (možnosti sodelovanja z drugimi institucijami v okolju šole 
in doma, podpora v drugih institucijah, varnost in spodbudnost okolice, v kateri je šola 
in kjer otrok živi). 

- Čas, ki je na voljo za sodelovanje tako s strani šole kot s strani staršev; pomanjkanje 
časa negativno vpliva na odnos in medsebojno sodelovanje (Epstein, 1996, v Šteh in 
Mrvar, 2011). 

 

2.2.1 Pomembnost ravnateljeve vloge za uspešno sodelovanje staršev s šolo 
 

Ob različnih spremembah, predvsem pa ob večjih šolskih reformah, imajo ravnatelji pomembne 
in odgovorne naloge. Kakovostne spremembe so v veliki meri odvisne od njihovih strokovno-
pedagoških, organizacijskih znanj in od osebnostnih lastnosti. Ravnatelj je strokovna avtoriteta, 
na katero se obračajo tako učitelji in svetovalni delavci kot tudi starši (Intihar in Kepec, 2002).  

Pedagoška funkcija sodelovanja ravnatelja s starši je v dveh postavkah opredeljena v 49. členu 
ZOFVI (2007), po katerih ravnatelj skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, 
govorilne ure in druge oblike sodelovanja) ter obvešča starše o delu šole in o spremembah 
pravic in obveznosti učencev.  

Ravnateljev program dela s starši zajema individualno sodelovanje s starši v posameznih 
oddelkih (povezano z delom razrednika) ter delo v svetu staršev in v svetu šole (Intihar in 
Kepec, 2002). 

Kot pedagoški vodja se mora zavedati pomembnosti kompleksnih dejavnikov, ki vplivajo na 
sodelovanje šole in staršev. Sodelovanje s starši le na osnovni zakonski podlagi ne zadošča, 
ampak je naloga ravnatelja, da z vso svojo strokovnostjo teži h kakovosti raznovrstnih oblik 
sodelovanja. Da bi bil pri svojih prizadevanjih uspešen, mora zagotoviti ustrezno socialno 
klimo, ki bo spodbudno vplivala na dobro počutje pedagoškega osebja in se prenašala na učence 
in starše. Razvijati mora šolsko kulturo v smislu humanih in demokratičnih vrednot, po presoji 
mora organizirati izpopolnjevanje vseh pedagoških delavcev, vzpodbujati mora kvalitetno 
načrtovanje, izvajanje, analiziranje in vrednotenje vseh oblik sodelovanja med šolo in starši. 
Od ravnatelja je močno odvisno, kako bodo starši dejansko vpleteni v življenje in delo šole. Je 
ključna oseba, ki spodbuja in razvija partnerstvo na vseh nivojih, uspeh pa doseže le, če je tudi 
sam zgled dobrega partnerja (Intihar, 2002). 
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2.3 Prednosti medsebojnega sodelovanja med domom in šolo 
 

Dobro sodelovanje med šolo in domom izredno pozitivno vpliva tako na učence, učitelje in tudi 
starše. Zagovorniki tesnejšega sodelovanja staršev s šolo vidijo več prednosti. Starši z dobrim 
sodelovanjem bolje spoznajo in razumejo delo in vlogo učitelja, poveča se medsebojno 
zaupanje. Po drugi strani pa lahko govorimo o tem, da pretirano poseganje staršev pušča 
negativne posledice, ki se kažejo kot dodatno obremenjevanje učitelja, jemanje časa in več 
učiteljevega dela … (Intihar in Kepec, 2002). 

Tesnejše in bolj učinkovito sodelovanje staršev s šolo prinaša številne prednosti, zaradi česar 
je to tudi osnovni cilj  današnje šole – učiteljev in staršev. Ugotovimo lahko, da sodelovanje ne 
pomeni spodkopavanja šolske in učiteljeve odgovornosti za organizacijo dela v razredu in 
odgovornosti za program. To nam razkrivajo tudi podatki empirične študije na področju 
Hamburga (Schleicher, 1989, v Resman, 1992b), katere rezultati nakazujejo, da kar 75 % 
učiteljev odobrava pomoč in sodelovanje staršev, starši pa se korektno vključujejo v 
sodelovanje.   

Sodelovanje staršev pri pouku ne pomeni jemanje odgovornosti učitelju za organizacijo in potek 
dela in  načrtovanja. Šola je središče, kjer je učitelj glavni organizator pouka in učenja, vanj pa 
se vključujejo tudi starši, ki predstavljajo pomemben, neizbrisen vir programiranja šolskega 
dela (Resman, 1992b).  

 

2.3.1 Prednosti za učence 
 

Raziskave v svetu kažejo, da prevelik razkorak med šolo in domom negativno vpliva na 
socializacijo in vzgojno-izobraževalno učinkovitost učencev. Nasprotno pa dobro sodelovanje 
med šolo in domom spodbuja in podpira učenčev celostni napredek in razvoj. Podobne 
ugotovitve navajajo tudi drugi raziskovalci, ki pozitivne vplive dobrega sodelovanja še bolj 
razširijo na starše in učitelje (Intihar, 2002). 

Dobro načrtovano in izvedeno sodelovanje s starši prinaša številne prednosti za učence.To so 
(Kalin idr., 2008):  

- Učenci želijo doseči več ne glede na ekonomsko, socialno, kulturno poreklo ali 
izobrazbo staršev. 

- Dosegajo boljše ocene, boljše končne učne uspehe, višja je stopnja pozornosti pri 
pouku; bolj redno pišejo domače naloge. 

- Pogosteje se vključujejo v šolske interesne dejavnosti in izvenšolske organizirane 
dejavnosti kot učenci, ki nimajo podpore staršev.  

- Učenci pogosteje prevzemajo odgovornosti povezane s šolsko in oddelčno 
skupnostjo. 

- Učenci imajo boljšo samopodobo, bolj so samodisciplinirani, kažejo večjo 
motivacijo za šolsko učenje in imajo višje poklicne aspiracije.  

- Ti učenci izbirajo v šoli zahtevnejše predmete in programe.  
- Boljše se prilagajajo zahtevam šole, ustreznejše je njihovo vedenje. 
- Med mladostniki se uporaba nedovoljenih substanc in antisocialno vedenje 

zmanjšuje skladno z zviševanjem vključevanja staršev in dvigom splošnega učnega 
uspeha in napredovanja učenca. 
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- Učenci, katerih starši se povezujejo s šolo in vključujejo v šolsko delo, se izogibajo 
rizičnemu in nevarnemu obnašanju. 

- Ti učenci so manjkrat obravnavani v centrih za socialno delo, vzgojnih 
posvetovalnicah ali usmerjani v inštitucije s posebnim vzgojnim programom. 

- Tudi otroci drugačnega kulturnega ozadja (revni, priseljenci, Romi) želijo biti in so 
boljši ter bolj uspešni, kadar starši in strokovni delavci dobro medsebojno 
sodelujejo. 

 

Vse zgoraj našteto potrjujejo številne študije (Epstein in Henderson, 1992; Becher, 1986; 
Conoley, 1987; Hansen, 1986, v Intihar in Kepec, 2002 in  Montgomery, 1999). Na podlagi 
raziskovalnih izsledkov odgovarjajo na vprašanje, zakaj starše dejavno vključevati v življenje 
in delo šole. Navajajo naslednje pozitivne vplive dobrega sodelovanja na učence:  

- otroci, katerih starši so vključeni v njihovo formalno izobraževanje, dosegajo višje 
akademske dosežke, boljša je učna uspešnost otrok,  

- motivacija otrok za šolo narašča,  
- večja samozavest in samospoštovanje otrok in boljše obvladovanje okolja (socialne 

spretnosti), 
- otroci iz manjših, socialno ogroženih družin in okolij imajo največ koristi, 
- dobro načrtovani in obsežni programi sodelovanja s starši imajo trajne učinke, 
- otroci razvijajo učne in delovne navade, 
- sodelovanje pri pouku se izboljša,  
- otroci vzpostavljajo bolj kakovosten odnos do šole,  
- zmanjšujejo se disciplinske težave.  

 

Hornby (2000, v Kalin, 2009) in Handerson in Berla (2003, v Kalin, 2009) izpostavljajo, da je 
prednost sodelovanja učiteljev in staršev v tem, da upadajo negativne oblike vedenja pri 
učencih, vedenje otrok je boljše, manj je prisotnih disciplinskih težav. Prav tako se izboljša 
medosebna komunikacija med starši in otroki. Posebej pa izpostavljajo, da si učenci bolj 
prizadevajo za doseganje boljših učnih rezultatov, izboljšajo se učne navade in učni dosežki 
učencev, večja je doslednost otroka pri domačih nalogah, večje je samozaupanje in 
samodisciplina.  

Najbolj ustrezen napovedovalec učenčevih šolskih dosežkov ni socialni ali finančni status, 
temveč to, koliko je otrokova družina sposobna:  

- oblikovati okolje, ki je za otroka spodbudno in podpira njegovo učenje;  
- izražati ustrezno raven pričakovanj do otroka; 
- se dobro in učinkovito vključevati in sodelovati z učitelji in širšo skupnostjo (Handerson 

in Berla, 2003, v Kalin, 2009). 

 

Na osnovi primerjalne analize raziskav (Gonzalez-DeHass idr., 2005, v Kalin, 2009) potrjujejo 
vpliv sodelovanja na motivacijo učencev. Učenci so bolj zainteresirani za šolsko delo, bolj 
prevzemajo osebno odgovornost za svoje učenje. Nagnjeni so k iskanju izzivalnih nalog, pri 
delu so bolj vztrajni in izkazujejo večjo mero zadovoljstva. 

 

  



14 
 

Gonzalez-DeHass idr. (2005, v Kalin, 2009) navajajo razloge, ki pripeljejo do tega:  

- Vključenost staršev prispeva k učenčevi realni zaznavi lastnih zmožnosti za učenje in k 
učenčevemu samouravnavanju učenja.  

- Vključenost staršev zagotavlja občutek varnosti in povezanosti. 
- Vključenost staršev pomaga učencem, da ponotranjijo vrednote izobraževanja.  
- Motivacija učencev spodbuja vključevanje staršev.  

V raziskavi, ki so jo izvedli Kalin idr. (2009), so ugotovili, da so stališča in mnenje slovenskih 
staršev in učiteljev o prednostih, ki jih prinaša sodelovanje za otroka, pozitivna. Skoraj vsi starši 
(92 %) in učitelji (99 %) so povedali, da je sodelovanje potrebno in koristno. Oboji so med 
glavnimi prednostmi, razlogi sodelovanja izpostavili dober odnos med učiteljem in otrokom, 
dobro počutje otroka med sošolci in učitelji in otrokov učni uspeh. Rezultati kažejo, da se večina 
učiteljev in staršev zaveda pomena dobrega sodelovanja.  

 

2.3.2 Prednosti za starše 
 

Dobro sodelovanje staršev s šolo prinaša prednosti tudi slednjim (Kalin, 2009; Kalin idr., 2009):  

- Starši se prek predpisanih in ustaljenih oblik informirajo, seznanijo o delu in 
napredovanju otroka v njegovem učnem in osebnostnem razvoju.  

- Sodelovanje staršev z učitelji  pomaga staršem pri zbliževanju z otroki.  
- Sodelovanje staršev s šolo, informiranje o otroku ter pozornost in prisotnost pri domačih 

pripravah otrok na pouk prinaša boljše uspehe učencev, s čimer pa se povečuje 
zadovoljstvo staršev, kar je razlog za še večje zbliževanje z otrokom. Kadar učitelj in 
starši dobro sodelujejo, učenci čutijo to sodelovanje in povezanost in se skladno s tem 
tudi odzivajo. Pri slabem medsebojnem sodelovanje je tudi odziv otrok temu primeren. 
Otrokov odnos do šole in šolskega dela se bo spremenil, ko bodo starši spremenili svoj 
odnos do otroka in njegovega šolskega dela. Prek spremenjenega odnosa staršev do 
otroka in njegovih priprav na pouk in učenja se lahko dosežejo boljši učni in vzgojni 
rezultati.  

- Dobro delo otroka v šoli motivira tudi starše, da razvijejo boljši odnos s šolo in učitelji. 
Otrokov uspeh in napredovanje sta motivacijska faktorja za boljše sodelovanje staršev 
s šolo.  

- Starši, ki so zadovoljni z otrokovim napredkom pri učenju in razvoju, so bolj zadovoljni 
z učiteljem in njegovim delom, kar jih zbližuje s šolo in učitelji.  

- Mnogo informacij o tem, kaj se dogaja z otrokom v šoli, starši pogosto ne zvedo prek 
neposrednega stika z učitelji, ampak prek otrokovih priprav na pouk doma. Starši, ki pri 
teh pripravah sodelujejo, bolje spoznajo šolski program in imajo boljši vpogled v delo 
učitelja. Zaradi tega se poveča uglašenost s šolo in z učiteljevimi zahtevami glede 
pouka, učenja in obnašanja.  

- Dobro informirani starši so bolj pozitivno naravnani do učiteljev in čutijo večjo 
pripadnost šoli. 

- Starši, ki dobro sodelujejo z učiteljem in delajo z otrokom, se pogosteje vključujejo tudi 
v šolske organe, imajo bolj izoblikovano mnenje o vplivu šolskega dela na otrokov 
razvoj, so aktivnejši glede predlogov o spremembi politike šolskega vzgojno-
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izobraževalnega dela, v večji meri podpirajo šolske programe in so aktivni tudi v drugih 
lokalnih aktivnostih.  

- Starši postajajo občutljivejši za otrokove socialne, emocionalne in intelektualne potrebe, 
bolje spoznajo svojega otroka.  

- Starši razvijejo bolj pozitiven odnos do sebe, poveča se njihovo samozaupanje, pri 
sprejemanju starševskih odločitev postanejo bolj samozavestni, bolj zaupajo v svojo 
starševsko vlogo. 

- Starši manj kaznujejo in bolj spodbujajo otroke za šolsko delo. 

 
D. Intihar in M. Kepec (2002) navajata tudi ugotovitve številnih raziskav (Epstein in 
Henderson, 1992; Becher, 1986; Conoley, 1987; Hansen, 1986, v Intihar in Kepec, 2002), ki 
potrjujejo pozitivne vplive dobrega sodelovanja tudi na starše. Starši so bolj pozitivno 
naravnani do šole in učiteljev ter bolj pripravljeni za vključevanje v delo šole, pridobijo boljšo 
samopodobo in samozaupanje. Sodelovanje izboljša kvaliteto in obseg stikov s šolo, predvsem 
pa se izboljša povezanost in pozitivna naravnanost do otrok. Dobro sodelovanje pa nadalje 
vpliva na izboljšanje komunikacije med učitelji in starši. 

 

2.3.3 Prednosti za učitelje 
 

Ker pa je sodelovanje med starši in šolo interakcija, kjer bistveno vlogo zastopajo učitelji, tudi 
njim le-to prinaša določene prednosti:  

- Uspešno učenje, dobri učni in razvojni rezultati učencev so tudi uspehi učiteljev.  
- Učitelju predstavlja sodelovanje s starši primarni vir spoznavanja življenja otroka, kot 

ga ta živi izven razreda in šole. To mu pomaga, da otroka razume in vse to upošteva pri 
vodenju pouka in delu z učencem, s čimer dosega optimalne rezultate. 

- Učitelj je zadovoljen in dodatno motiviran, ko ugotovi, da je njegovo delo z učencem 
obrodilo dobre vzgojno-izobraževalne rezultate.  

- Priznanje staršev in učencev viša zadovoljstvo in samozavest učiteljev ter učitelje 
dodatno motivira za dobro delo in delo vnaprej (Kalin idr., 2008; Kalin, 2009; Kalin 
idr., 2009). 

Tudi Epstein in Henderson, 1992; Becher, 1986; Conoley, 1987 in Hansen, 1986, v Intihar in 
Kepec, 2002  navajajo ugotovitve raziskav, ki potrjujejo vplive dobrega sodelovanja na učitelje. 
Učitelji lahko zaradi boljšega vedenja učencev več časa namenjajo poučevanju 
(academiclearning time), v poklicnih nalogah so bolj angažirani. Poudarili so pomen 
usmerjenosti učitelja tako na učni proces kot tudi na medsebojne odnose. 
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2.4 Ovire sodelovanja med šolo in domom 
 

Odnos med šolo in starši je v veliki meri odvisen od razumevanja vloge šole in vloge družine v 
socializaciji otroka, od vrste šole in ciljev. Temeljni cilj današnje šole je razviti partnersko 
sodelovanje, ki pa se bolj ali manj uresničuje (Kalin, 2009).  

Vedno znova se postavlja vprašanje, kako starše pridobiti za bolj aktivno sodelovanje, kako jih 
motivirati, da uvidijo smisel sodelovanja, predvsem pa kako premagati in odstraniti ovire, ki 
omejujejo in starše odvračajo od želje pa učinkovitem sodelovanju s šolo (prav tam).  

Obstajajo namreč številne objektivne in subjektivne okoliščine, ovire, ki se jih je potrebno za 
razvoj partnerskega odnosa zavedati in jih v največji možni meri odstraniti oz. vsaj zmanjšati. 
Ovire za sodelovanje so lahko prisotne tako pri starših kot pri učiteljih.  

Govorimo lahko o dveh demografskih spremembah, ki otežujeta vključevanje staršev zaradi 
preobremenjenosti. V današnjem času je zaposlena večina mam šoloobveznih otrok in v mnogih 
deželah se skoraj polovica zakonov konča z ločitvijo. Tako je tudi za Slovenijo značilen trend, 
da otroci živijo v enostarševskih družinah (Hornby, 2000). Mnogi starši so zelo obremenjeni s 
službo, z iskanjem dodatnega zaslužka ali z brezposelnostjo, zato imajo premalo časa za svoje 
otroke. V takem primeru je dobro, da učitelji starše vzpodbujajo in jim pomagajo do spoznanja, 
da je čas, ki ga namenijo svojemu otroku, najboljša naložba (Intihar in Kepec, 2002). 

Na motivacijo za sodelovanje med starši in domom v veliki meri vplivata tudi tradicija in lastne 
izkušnje staršev. Tradicionalni pogled na šolo kot zaprt sistem se kaže v tem, da starši vidijo 
šolo kot prostor, kjer je naloga učiteljev, da poskrbijo za izobrazbo njihovih otrok (Hornby, 
2000). V današnji odprti šoli, kjer se poudarja partnerski odnos, pa je potrebno staršem pokazati, 
da je v šolskem prostoru prostor tudi zanje, jim predstaviti, kako naj se vključijo v šolanje 
svojega otroka, in jih seznaniti s pričakovanji šole v zvezi z njihovo vlogo (Kalin, 2009).  

Pomembna ovira so tudi subjektivna mnenja, stališča in prepričanja staršev in učiteljev. Mnogi 
starši in učitelji ne najdejo skupnega jezika, ker starši menijo, da učiteljev ne zanimajo njihovi 
otroci in oni kot starši; učitelji pa pogosto menijo, da starši ne poznajo njihovega dela in truda, 
ki ga vlagajo v delo z otrokom. Tako se pogosto vrtijo v krogu subjektivnih prepričanj, ki 
ovirajo učinkovito sodelovanje (Iintihar in Kepec, 2002; Kalin idr., 2008).  

Na tem mestu izpostavljamo pogosta stališča, ki jih imajo učitelji o starših in prispevajo k 
neuspešnem sodelovanju (Kalin idr., 2009):  

- starše vidijo kot problem, ker ne sprejmejo njihovega pogleda na problem; 
- starši so videni kot tekmeci; 
- starši in učitelji se razlikujejo v ciljih in prioritetah glede na te, ki se postavljajo v šoli; 
- oboji dvomijo v delo in ukrepe drug drugega; 
- učitelji vidijo starše kot preveč ranljive oz. s svojim nastopom še prispevajo k ranljivosti 

in obrambnem vedenju staršev; 
- učitelji vidijo starše kot manj sposobne in zato ne upoštevajo idej in mnenj staršev, kar 

je velika napaka, saj informacije staršev o lastnem otroku zelo koristijo učiteljem; 
- učitelji vidijo starše kot potrebne pomoči in slabosti staršev postanejo središče 

obravnave namesto težav otroka, kar je za starše zelo  frustrirajoče; 
- starši so lahko videni kot vzrok učenčevih težav v smislu zanemarjanja ali neustreznega 

discipliniranja – zelo pogosto obravnavani kot slabi starši; 
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- prepričanje učiteljev, da je potrebno vzdrževati profesionalno distanco do staršev, kar 
starši doživljajo kot pomanjkanje učiteljeve empatije ter ob tem izgubijo zaupanje v 
učitelja (Kalin idr., 2009). 

 

Pomembno oviro lahko predstavlja tudi organizacija šolskega sistema ter šolska kultura. Bolj 
avtokratska je vodstvena struktura šole, manjša je verjetnost za razvoj partnerskega odnosa med 
starši in učitelji. Na učinkovito vključevanje staršev vplivajo tudi vizija šole in ustaljeni 
postopki dela s starši (Kalin, 2009).  

Večje vključevanje staršev zahteva tudi več učiteljevega dela in časa. To lahko vodi do 
preobremenjenosti učiteljev, kar znižuje motiviranost za sodelovanje s starši (Kalin, 2009).  

Ena temeljnih ovir je slabša usposobljenost učiteljev v vodenju, komunikaciji in sodelovanju s 
starši. Raziskave o usposobljenosti učiteljev v slovenskem prostoru ugotavljajo manjšo 
usposobljenost učiteljev na področju vodenja in komunikacije ter sodelovanja s starši oz. 
pomemben razkorak med želenimi in pridobljenimi kompetencami na tem področju (Peklaj in 
Puklek Levpušček, 2006; Valenčič Zuljan idr., 2007); ravnatelji med drugim izpostavljajo, da 
je šibka stran sveže diplomiranih učiteljev tudi njihova neusposobljenost za delo s starši 
(Razdevšek Pučko, 2004) in da bi si pedagoški delavci pri nas zlasti želeli pridobiti dodatna 
znanja s področja vzgoje in komunikacije, mlajši pedagoški delavci pa tudi v zvezi z delom s 
starši (Cencič idr., 2005). 

Starši manj uspešnih otrok imajo manj zaupanja v šolo in učitelja. Mnogi starši otroku ne znajo 
in ne morejo pomagati, ker niso dovolj izobraženi. Velikokrat tega ne zmorejo tudi starši, ki 
imajo višjo izobrazbo (Intihar in Kepec, 2002). V OŠPP starši pogosto ne zmorejo in znajo 
pomagati otroku, ker nimajo ustreznih informacij o vrsti, stopnji in vzroku posebnih potreb 
otroka. Zato je tu ključnega pomena pomoč in svetovanje učitelja in drugih strokovnjakov, ki 
delajo z otrokom. Starši otrok, ki obiskujejo OŠPP, so tekom predšolskega obdobja otroka 
sprejeli primanjkljaje in motnje otroka in se nanje prilagodili. Z vstopom v šolo pa so soočeni 
z novimi okoliščinami, ki lahko ponovno vzbudijo negativne občutke, ki neugodno vplivajo na 
razvoj medsebojnega sodelovanja.  

Negativne izkušnje nemoči in razočaranja lahko starše potiskajo v podrejen položaj, kar lahko 
pripelje do tega, da se izogibajo sodelovanju z učiteljem, mu prepuščajo nekatere naloge, čeprav 
bi jih s skupnimi močmi rešili uspešneje. Učitelj pridobi starše za sodelovanje le, če jih dovolj 
spozna: otrokov položaj v družini, vzgojne vplive družine na otroka, vzgojne težave, ki izvirajo 
iz socialnega, ekonomskega, etničnega idr. položaja družine v družbi. Tako se lažje poglobi v 
njihove stiske in težave, jih razume in jim pokaže, da ima tudi sam težave. Nekateri starši 
mislijo, da je njihov otrok najslabši. Bojijo se za njegovo prihodnost, smili se jim. Lahko pride 
tudi do dvoma v učitelja, obsojajo ga, da otroka ne mara in mu dela krivico. Podobno razmišljajo 
tudi učitelji. Starši in učitelji so obremenjeni s previsokimi pričakovanji, čustveno obremenjeni 
ne najdejo uspešnih načinov reševanja problemov. Starši se iz strahu, da ne bi situacije 
poslabšali, umaknejo, pogovor z učiteljem prekinejo (Intihar in Kepec, 2002). 

Strinjamo se z J. Kalin (2003), ki opozarja, da so starši zelo raznoliki in da z vsemi ni mogoče 
razviti partnerskega odnosa. 

Hornby (2000) je starše, s katerimi bodo učitelji težje sodelovali, razdelil v 8 skupin:  

Starši, ki ne podpirajo učitelja v njegovih prizadevanjih 
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Starši se ne udeležujejo govorilnih ur, sestankov, ne pomagajo otrokom pri domačih nalogah. 
Učitelji jih imajo za neodgovorne, a se pogosteje izkaže, da so vzroki za tako ravnanje drugje. 
Lahko so preobremenjeni z delom in skrbjo za družino, kar jim pobere vso energijo, zato se ne 
vključujejo v izobraževanje otrok; učitelje zaznavajo kot nedostopne in se izogibajo stikom z 
njimi. Taki starši imajo pogosto slabe izkušnje s šolo, bojijo se graje.  

Starši, ki niso pripravljeni na sodelovanje 

Ti starši jasno pokažejo, da ne želijo sodelovati z učiteljem. Pogosto gre za starše strokovnjake, 
ki so do učiteljev pretirano kritični in zahtevni. Obstajata dve skrajnosti, lahko se popolnoma 
distancirajo do šole, lahko pa želijo prevzeti aktivnosti, za katere so odgovorni učitelji.  

Starši, ki se stalno pritožujejo, so sovražni in grozeči 

Ti starši se pritožujejo glede stvari, za katere je odgovoren učitelj. Ob tem so lahko agresivni in 
grozijo. Za tako ravnanje obstajajo trije poglavitni razlogi, ki pripeljejo do takega odnosa: 
občutene krivice, zaradi katere se jezijo; težave na drugem področju prenašajo na učitelja; 
osebnostne težave, ki jih silijo k agresivnemu vedenju.  

Starši, ki zlorabljajo svojega otroka 

Vloga učiteljev je v tem, da identificirajo potencialne znake zlorabe, informirajo strokovne 
službe in otroku zagotovijo varno in podporno okolje v šoli.  

Starši z osebnimi, partnerskimi in družinskimi problemi 

Lastni problemi starše odvračajo od posvečanja pozornosti na otrokove potrebe in vključenosti 
v izobraževanje otroka.   

Občutljivi in ranljivi starši 

Gre za starše, ki so sami ranljivi, občutljivi in potrebujejo pomoč, da bi lahko ustrezno pomagali 
svojim otrokom. Razlogi so različni: zdravstvene težave, nezaposlenost, revščina, nizka 
izobrazba. Teh staršev pogosto ni v šolo, za nudenje pomoči pa je potrebno priti do njih, jih 
usmeriti po pomoč na strokovno inštitucijo oz. skupaj z njimi natančno oblikovati konkreten 
načrt pomoči in dela z otrokom.  

Starši, ki preveč ali premalo pričakujejo 

Nekateri starši otroku postavljajo previsoke zahteve, s čimer krepijo odpor pri učencu. Po drugi 
strani pa so starši lahko do svojih otrok preveč zaščitniški in s tem omejujejo napredek otroka.  

Starši iz različnih kulturnih okolij 

Sodelovanje s to skupino staršev je oteženo zaradi jezikovnih preprek, razlik v stališčih, 
vrednotah in pričakovanjih. 

Iz zgoraj zapisanega je razvidno, da so ovire za sodelovanje lahko prisotne pri starših ali pri 
učiteljih. Liontos (1992, v Esler idr., 2002) povzema ovire pri starših za sodelovanje med šolo 
in domom in navaja: doživljanje občutka neuspeha, nizka samopodoba; negativen odnos in 
slabe izkušnje z lastnim šolanjem; občutek, da niso spoštovani in sprejeti s strani učiteljev; 
prepričanje, da je otrokovo izobraževanje stvar šole; kulturne in jezikovne ovire; 
socialnoekonomske ali čustvene stiske; težave zaradi preobremenjenosti (pomanjkanje časa, 
težave z varstvom otrok, težave s prevozom ipd.). 

Kot ovire pri učiteljih pa Liontos (1992, v Esler idr., 2002) navaja: da je za šolo vključevanje 
staršev dodatna obveznost; učitelji so zmedeni glede svoje vloge v odnosu do staršev; imajo 
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občutek nekompetentnosti in pomanjkanja znanja za delo z družinami v stiski, za delo z  
ločenimi starši, z družinami, kjer se izvaja nasilje, z družinami, ki prihajajo iz drugega 
kulturnega in jezikovnega okolja; pri učiteljih se pojavljajo negativna stališča in predsodki o 
revnih, marginalnih družinah; nizka pričakovanja učiteljev do otrok z različnimi težavami; ne 
izkazujejo interesa za večje  vključevanje staršev v dejavnosti šole ter prisotnost komunikacije, 
ki se osredotoča na slabe, negativne novice. 

Za dobro sodelovanje je ključnega pomena identifikacija, sprejemanje in razumevanje teh ovir. 
Le tako jih je mogoče sistematično odpravljati. Evalvacija naj bi vključevala vse udeležence v 
sodelovanju in omogočala tako na institucionalni kot osebni ravni refleksijo o vzpostavljenem 
odnosu in dosedanji praksi medsebojnega sodelovanja (Kalin idr., 2008). 

Starši bodo zadovoljni, ko bodo spoznali smisel sodelovanja, ko bodo dobili osebno izkušnjo, 
da so prispevali pomemben delež k uspešnemu razvoju in napredku otroka. 

 

2.4.1 Razkorak v medsebojnih pričakovanjih med starši in učitelji 
 

Ena bistvenih ovir zaradi katerih pogosto prihaja do razhajanj med šolo in domom so različna 
in celo nasprotujoča pričakovanja staršev in učiteljev. Pomembno je, kaj učitelji in starši drug 
od drugega pričakujejo in v kolikšni meri obstoječe oblike sodelovanja med njimi omogočajo 
uresničitev ključnih pričakovanj tako enih kot drugih. Nesoglasja med učitelji in starši so 
pogosto pogojena prav z neuresničitvijo medsebojnih pričakovanj, zato je potrebno za dobro 
sodelovanje le-ta natančno razjasniti (Hornby, 2000; Marinšek, 2003).   

Hornby (2000) navaja, da so pričakovanja staršev do učiteljev in učiteljev do staršev povsod po 
svetu bolj ali manj enaka. Starši najpogosteje pričakujejo od učiteljev, da sprejemajo njihov 
pogled in se posvetujejo z njimi, da so odprti za poglede in stališča drugih. Učitelji naj bi bili 
pripravljeni priznati, da ne vedo vsega. Vse otroke morajo obravnavati s spoštovanjem, 
upoštevati morajo individualne razlike med njimi, ustrezno identificirati učne težave otrok in 
jim nuditi ustrezno pomoč in podporo. O težavah in napredku učencev se morajo pogovarjati 
tako z drugimi učitelji kot s starši ter redno in dosledno  popravljati in pregledovati naloge in 
zadolžitve, ki jih dajo učencem. 

Učitelji pa pričakujejo od staršev, da so odkriti glede otrokovih posebnih potreb in zdravstvenih 
težav, da jih informirajo in seznanijo o vseh domačih razmerah, ki lahko vplivajo na učenčevo 
delo v šoli in na njegovo učno uspešnost. Prav tako pričakujejo, da starši podpirajo upoštevanje 
šolskih pravil vedenja, spremljajo domače delo otroka (npr. pregledujejo domače naloge, ga 
poslušajo pri branju ...), pri tem pa imajo realistična pričakovanja do svojih otrok. Učitelji od 
staršev pričakujejo tudi, da se udeležujejo roditeljskih sestankov, govorilnih ur in drugih 
aktivnosti, pripravljenih za njih, ter berejo in upoštevajo sporočila, ki jih domov pošljejo učitelji 
(prav tam). 
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Marinšek (2003) je sistematično zbral pričakovanja učiteljev in staršev in jih razporedil v 
kategorije – vloge, iz katerih je mogoče razbrati, da starši pričakujejo učitelje v sledečih vlogah: 

- Učitelj kot človek 
Učitelj mora biti prijazen, korekten, spoštljiv, pravičen, miren, dosleden, urejen, 
potrpežljiv, zgleden, navdušen, verodostojen, zaupanja vreden …  
 

- Učitelj kot dober učitelj – garant znanja 
Starši pričakujejo od učitelja ustvarjalnost, inovativnost, uporabo sodobnih učnih metod 
in tehnik; da bo otroka motiviral, dal podlago za nadaljnje šolanje. Pričakujejo, da je 
učitelj »garant otrokovega uspeha«; pričakujejo široko razgledanega učitelja, ki bo 
zagotovil dobre učne in delovne pogoje in ustrezno pomoč za otroka, dajanje jasnih 
navodil in usmeritev glede naloge, ne preobremenjeval z nalogo in zagotovilo, da se bo 
otrok vse naučil v šoli.  
 

- Učitelj kot reševalec problemov 
Starši pričakujejo od učitelja uspešno sprotno reševanje vseh problemov, tudi reševanje 
problemov, ki nastanejo izven šole med učenci; pričakovanje, da bodo učitelji 
prisluhnili in razumeli težave otroka, ki so povezane s starostjo, pomoč pri težavah in 
ustrezno vzdrževanje discipline v razredu.  
 

- Učitelj kot vzgojitelj 
Starši pričakujejo, da lahko učitelji pripomorejo k vzgoji in napredku otrok. Marsikdaj 
je prisotno mnenje, da bi vzgojne naloge in dolžnosti lahko izpolnjevali tudi učitelji, da 
bodo le-ti privzgojili otroku delovne navade, prevzeli odgovornost za vedenje otrok v 
šoli in izven nje, vzgajali brez kazni in konfliktov, da bodo starše nadomestili pri vzgoji 
in naredili tisto, česar sami niso oz. so naredili narobe … 
 

- Učitelj kot dober poznavalec njihovega otroka 
Staršem je zelo pomembno, da učitelj njihovega otroka dobro pozna. Od učitelja 
pričakujejo dobro poznavanje otroka, zanimanje za otroka, poznavanje otrokovih 
aktualnih težav in posebnosti. Pričakujejo individualno obravnavo, skrb in spoštovanje 
ter maksimalno zavzemanje zanj.  
 

- Učitelj kot svetovalec staršem 
Ko starši naletijo na težave, pričakujejo od učitelja nasvete, oporo in spodbude.  
 

- Učitelj v vlogi pristranskega ocenjevalca 
Nekateri starši pričakujejo, da bodo učitelji popuščali pri ocenjevanju, dajali dobre 
ocene in omogočili napredovanje kljub neznanju otroka, vnaprej zagotavljali boljše 
ocene …  
 

- Učitelj kot partner 
Starši pričakujejo priložnosti za izražanje svojega mnenja in podajanje predlogov o šoli, 
delu v razredu, pričakujejo reševanje problemov skupaj z učitelji, enakovredno razpravo 
in skupno sprejemanje odločitev.  
 

- Učitelj kot garant varnosti 
Od učitelja se pričakuje, da bo zagotovil varnost za otroke, zaščitil vsakega otroka in 
preprečeval nasilje med otroki. 
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Pričakovanja učiteljev od staršev pa se kažejo v sledečih vlogah (prav tam): 

- Starši kot opora učitelju 
Učitelji pričakujejo od staršev predvsem oporo, podporo, lojalnost, zaupanje, strpnost, 
dobre medsebojne odnose, razumevanje in pozitivno naravnanost, spoštovanje 
avtoritete in strokovnosti, spoštovanje pravil, pomoč pri doseganju ciljev, prevzemanje 
odgovornosti, spoštovanje šolskega reda in pravil, uresničevanje dogovorov, 
upoštevanje učiteljevih nasvetov in spoštovanje učiteljeve strokovnosti, zahvalo in 
dobro besedo o šoli. 
 

- Starši v vlogi »dobrih staršev« 
Učitelji pričakujejo od staršev odprtost, strpnost, odkritost, korektno komuniciranje, 
strpnost pri reševanju problemov, obračanje nanje v konfliktnih situacijah, redno 
prihajanje v šolo in zanimanje za otroka, aktivno vključevanje v delo šole, seznanjanje 
učitelja s pomembnimi podatki in informacijami o otroku, pripravljenost na 
sodelovanje.  
 

- Starši kot realisti 
Učitelji pričakujejo od staršev realni pogled na otroka, zavedanje dejanskih zmožnosti 
otroka, da otroka ne precenijo oz. ne podcenjujejo, da so sposobni sprejemati tudi 
negativno povratno informacijo o uspehu otroka ter sprejeti otrokovo različnost.  
 

- Starši kot vzgojitelji 
Starši naj bi otrokom privzgojili delovne navade, osnovne moralne norme, določili 
omejitve, spodbujali otrokovo avtonomijo. Sami naj bi bili otroku dober zgled, z njim 
naj bi preživeli veliko časa, ga poslušali in zagotavljali uspešno komunikacijo med člani 
družine.  
 

- Starši kot učiteljevi pomočniki  
Učitelji vidijo starše tudi kot podaljšano roko učnega procesa. Pričakujejo, da bodo 
starši skrbeli za otrokove domače naloge, mu v popoldanskem času nudili pomoč pri 
učenju, ga naučili točnosti, vestnosti ter rednega dela za šolo.  

 

Poznavanje medsebojnih pričakovanj je ključnega pomena, če želimo, da ima sodelovanje med 
učitelji in starši trdne temelje. Tako eni kot drugi si želijo uresničitev zastavljenih pričakovanj, 
ki prinašajo osebno zadovoljstvo. V nasprotnem primeru namreč prihaja do konfliktov. Vsa 
pričakovanja pa niso utemeljena. V vsaki situaciji bi bilo potrebno razpravljati o nerealnih 
pričakovanjih in jih spraviti v realna ter izločiti zmotna pričakovanja. S tem bi bistveno zožili 
prostor konfliktom in okrepili sodelovanje (prav tam). 
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2.5 Kompetence, potrebne za kakovostno sodelovanje 
 

C. Peklaj (2006) kompetence pojmuje kot kompleksne akcijske sisteme, uporabne v različnih 
kontekstih, lahko se jih učimo in poučujemo. Kompetence vključujejo 3 ravni:  

- spoznavna raven (sposobnosti kompleksnega razmišljanja in reševanja problemov, 
znanje na določenem področju); 

- čustveno-motivacijska raven (stališča, vrednost, pripravljenost za aktivnost); 
- vedenjska raven (sposobnost ustreznega aktiviranja, usklajevanja in uporabe svojih 

potencialov v kompleksnih situacijah).  

 

Kompetence učitelja delimo na splošne, te so predmetno neodvisne, nanašajo se na 
komunikacijo, reševanje problemov, sklepanja, vodstvo, ustvarjalnost, motivacijo, timsko delo, 
spretnosti pridobivanja znanja in vseživljenjsko učenje, ter na predmetnospecifične, vezane na 
predmetna področja in na poučevanje posameznih predmetnih vsebin (Šrot in Rizman Herga, 
2013). Na podlagi rezultatov raziskovanja ekspertne skupine, ki je delovala znotraj projekta 
Partnerstvo fakultet in šol, C. Peklaj (2006) navaja 39 učiteljevih kompetenc v okviru petih 
osnovnih področij: 

- učinkovito poučevanje učitelja vključuje izkazovanje ustreznega znanja in 
razumevanja predmetov, ki jih poučuje, usposobljenost za preoblikovanje strokovno-
predmetnih vsebin v izobraževalni proces, poznavanje razvoja učencev, zakonitosti 
učenja, poznavanje pedagoške teorije in didaktičnih zakonitosti, obvladovanje temeljnih 
načel in postopkov za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje učnega procesa; poznavanje 
temeljnih dokumentov s področja VIZ, povezovanje ciljev, vsebin, učnih pristopov in 
spodbujanje medpredmetnega povezovanja, učinkovito načrtovanje, organiziranje in 
izvajanje učnih aktivnosti, uporaba raznolikih metod in oblik dela, spodbujanje 
aktivnega in neodvisnega učenja, spodbujanje projektnega in raziskovalnega dela in 
medpredmetnega povezovanja; 

- vseživljenjsko učenje učitelja vključuje uporabo različnih metod za spodbujanje 
motivacije na različnih področjih učenja, uporabo in razvoj strategij vseživljenjskega 
učenja pri učencih, spodbujanje fleksibilnosti in vztrajnosti pri soočanju z novimi izzivi 
in nalogami, uporabo IKT ter razvijanje informacijske pismenosti, razvijanje 
komunikacijskih in socialnih veščin; 

- vodenje in komunikacija zajema učinkovito komuniciranje z učenci in razvijanje 
pozitivnih odnosov z njimi, dogovarjanje z učenci, vzpostavljanje in vodenje skupnosti 
učencev, oblikovanje spodbudnega učnega okolja, oblikovanje jasnih pravil vedenja in 
discipline, uspešno soočanje z neprimernim vedenjem, agresivnostjo in uporaba 
ustreznih strategij za reševanje, omogočanje enakih možnosti in prilagajanje dela vsem 
učencem, prepoznavanje učencev s posebnimi potrebami, prepoznavanje močnih in 
šibkih področij ter prilagajanje dela njihovim zmožnostim; 

- preverjanje in ocenjevanje znanja ter spremljanje napredka učencev vključuje 
oblikovanje in uporabo ustreznih kriterijev ocenjevanja, ustrezno uporabo različnih 
načinov spremljanja in preverjanja napredka posameznega učenca v skladu s cilji in 
dajanje konstruktivne povratne informacije, uporabo različnih načinov ocenjevanja in 
sporočanja rezultatov, spremljanje in vrednotenje napredka učencev na vseh področjih 
VIZ, seznanjanje staršev in drugih o napredku učenca; 
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- širše profesionalne kompetence pa zajemajo razvoj pozitivnega odnosa do učencev, 
izražanje spoštovanja do njihovega socialnega, kulturnega, jezikovnega in religioznega 
izhodišča, verovanje v sposobnosti učencev, nenehno spodbujanje, upoštevanje etičnih 
načel in zakonskih določil, načrtovanje, spremljanje in vrednotenje lastnega poklicnega 
razvoja, spodbujanje pozitivnih vrednot, stališč in vedenj pričakovanih od učenca, 
učinkovito komuniciranje in sodelovanje s starši in drugimi osebami, odgovornimi za 
učence, sodelovanje z drugimi pedagoškimi delavci, vključevanje v aktivnosti v ožjem 
in širšem okolju, spodbujanje odprtosti do drugih kultur, vrednot, ljudi in novosti. 

 

Učiteljeve kompetence za kakovostno sodelovanje s starši so še posebej povezane s sklopom 
kompetenc vodenje in komunikacija ter širšimi profesionalnimi kompetencami, ki so vezane na 
različne načine, oblike in metode učiteljevega sodelovanja s starši. Stremenje k intenzivnejšemu 
vključevanju staršev in vzpostavljanju partnerskega odnosa zahteva od učitelja obvladovanje 
več znanj in spretnosti medosebnega sodelovanja (Kalin idr., 2009). Za uporabo tega znanja pa 
so potrebne sodelovalne, komunikacijske in organizacijske spretnosti (Hornby, 2000):  

- obvladovanje temeljnih spretnosti poslušanja in svetovanja, 
- spretnosti asertivne komunikacije, 
- organizacijske in komunikacijske spretnosti za vzdrževanje stikov s starši, 
- spretnosti vključevanja staršev v izobraževalne programe otrok, 
- spretnosti skupinskega vodenja za organizacijo skupinskih srečanj za starše.  

Za kakovostno sodelovanje učiteljev s starši je ključnega pomena ustvarjanje učinkovitega 
komuniciranja, ki pa je možno le takrat, kadar učitelj zna prepoznati odnose s starši ter se jim 
primerno prilagoditi (Kalin idr., 2008; Kalin idr., 2009).  

Učitelj mora biti sposoben  ustvariti pozitivno ozračje, spodbujati starše k sodelovanju, krepiti 
medsebojno zaupanje in navezovati pristne odnose in empatijo ter ob tem ohraniti določeno 
distanco s starši. V odnosih in sodelovanju s starši naj bo čimbolj demokratičen, odločen, 
ustvarjalen in samozavesten. Dober učitelj zna kakovostno sodelovati s starši, jim pomaga, da 
bolje sodelujejo v razredu oz. z njim, staršem svetuje, kako pomagati otroku za čim boljši učni 
uspeh, dobro socializacijo ter osebnostni napredek. Pomembno je, da spodbuja in krepi 
medsebojno zaupanje. Učitelj mora skrbeti za svoje profesionalno izpopolnjevanje, 
vseživljenjsko učenje tudi na področju kakovostnega sodelovanja s starši. Zavedati se mora 
posledic neučinkovitih in slabih odnosov v sodelovanju s starši,  da se jim pri delu izogne in 
razvije profesionalne značilnosti oz. kompetence učinkovitega učitelja  za  kakovosten odnos s 
starši (prav tam).  

V Raziskavi o kakovosti sodelovanja med učitelji in starši v slovenski osnovni šoli (Kalin idr., 
2008) je bila oblikovana lista potrebnih kompetenc tako za učitelje in starše.  

Iz omenjene raziskave (Kalin idr., 2008) lahko izpostavimo kompetence učitelja, ki so 
razložene v nadaljevanju. Glede na strokovno usposobljenost sodelovanja s starši učitelj 
obvlada svoje strokovno in praktično delo ter sodelovanje s starši, zna reševati probleme, 
konflikte in učne težave, ki nastanejo v razredu in v to zna pritegniti starše, tudi tiste, ki redkeje 
sodelujejo s šolo in imajo težave s svojimi otroki. Pomembna je njegova usposobljenost za 
sodelovanje s starši na roditeljskih sestankih in govorilnih urah, pripraviti in dobro voditi zna 
različne delavnice za starše in druge neformalne oblike sodelovanja s starši. Učitelj ima znanje 
in sposobnosti dobrega učitelja: ima dobre osebnostne lastnosti (zna komunicirati s starši, 
prisluhniti pogovoru s starši, je odprt za pogovor, je odkrit, prijazen, iskren, razumljiv, ne boji 
si priznati svojih napak, je zadovoljen s svojim poklicem, sposoben vzpostaviti profesionalno 



24 
 

zaupen odnos  s starši), zna vzpostavljati dobre in demokratične odnose do staršev in njihovih 
otrok, se stalno dodatno izobražuje in pridobiva ter uporablja andragoška načela dela z 
odraslimi (starši) pri različnih oblikah sodelovanja s starši. 

Glede na odnos in komunikacijo s starši učitelj vzpostavlja boljši odnos s starši (jih zna 
poslušati, jim svetovati, zaupati idr.) in učenci (uresničuje pomen trikotnika starši–učitelj–
učenec), pri čemer upošteva želje in potrebe in je pozoren na razlike med starši, zato pripravlja 
za različne skupine staršev različne načine in oblike sodelovanja – neposredno/medosebno 
komunikacijo (razgovori, telefonski pogovori) kot tudi posredno (pisna obvestila, elektronska 
pošta, spletna stran, forum idr.). Učitelj sproti obvešča starše o učnem uspehu, o otrokovem 
vedenju, nastalih učnih in/ali vedenjskih težavah, omogoča jim konkretno vključevanje v delo 
razreda ter spodbuja medsebojno sodelovanje s starši, da skupno uravnavajo čas za sodelovanje 
in upošteva njihove težave (službeno obremenjenost, urnik dela idr.) (prav tam). 

Raziskava (Kalin idr., 2008) opredeljuje tudi splošne kompetence staršev za kakovostno 
sodelovanje z učitelji in šolo. Starši sodelujejo z učitelji in šolo zaradi koristi, ki jih ima 
sodelovanje za otroka, zaradi boljšega medsebojnega poznavanja in kakovostnejšega 
sodelovanja. Kako in na kakšen način bodo sodelovali, je odvisno od ponujenih oblik 
sodelovanja, pogoj, da pa bo sodelovanje uspešno, pa je njihova pripravljenost na sodelovanje. 
Starši so pripravljeni aktivno sodelovati in se redno odzivajo na povabila s strani šole in 
učiteljev zaradi različnih vsebin srečanj (o vedenju otrok, o disciplini, drogah, pomenu retorike, 
kako pomagati otroku učiti se), pri tem pa je pomembno, da se seznanijo glede sodelovanja z 
učitelji in šolo, kako in kje vse lahko sodelujejo, da bodo bolj kakovostno pomagali in delali z 
otroki. 

Glede na odnos ter komunikacijo z učiteljem v raziskavi (Kalin idr., 2008) navajajo, da imajo 
starši pozitiven odnos do učitelja, mu zaupajo in spoštujejo njega in njegovo kakovostno 
vzgojno-izobraževalno delo v razredu z dobro učno klimo in dobrimi učnimi in vzgojnimi 
uspehi otrok. Starši upoštevajo in sprejemajo osebnostne lastnosti učitelja (zna prisluhniti in 
spoštovati starše, je odprt za pogovor s starši, je konkreten v pogovoru, odkrit, prijazen, iskren, 
razumljiv, zaupljiv, izžareva pozitivno energijo, je vesel, zabaven in sočuten, odgovoren, prizna 
svoje napake, je zadovoljen s svojim poklicem, je avtoriteta idr). Starši aktivno sodelujejo z 
učiteljem in šolo pri vzgojnem delu, pri reševanju učnih težav z vključevanjem v različne 
formalne in neformalne oblike sodelovanja, na katerih  učitelju in šoli zaupajo družinske 
posebnosti glede učenja otroka, njegove posebnosti vedenja in drugo. 

 

2.6 Oblike sodelovanja med učitelji in starši 

 
V našem šolskem sistemu spodbujamo različne nivoje, načine in oblike sodelovanja med 
učitelji in starši. 

Pomerantz (2007, v Kalin idr., 2008) navaja dve osnovni delitvi. Prva delitev obsega 
vključevanje staršev doma in vključevanje staršev v šoli. Vključevanje staršev doma pomeni 
ravnanje staršev izven šole, ki se kaže kot pomoč pri opravljanju domačih nalog in drugih 
šolskih obveznosti, zagotavljanje pogojev in materialov za učenje, pogovor o šolskih zadevah 
… Vključevanje v šoli pa predstavlja neposredne stike staršev z učitelji.  

Druga delitev pa zajema sodelovanje in vključevanje staršev po modelu razvijanja kognitivnih 
(npr. jezikovne spretnosti) in metakognitivnih spretnosti (načrtovanje, spremljanje in 
samouravnavanje učenja)  ter vključevanje staršev po modelu razvijanja motivacije, ki zajema 
spodbujanje otrokovih dosežkov (prav tam).  
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Epstein in K. Clark Salinas (2004) predstavljata šest oblik vključevanja staršev s poudarkom na 
domačem delu učencev, ki jih sestavljajo različne aktivnosti, ki spodbujajo partnerstvo.  

1. oblika: Osnovna odgovornost družin za zagotavljanje vzgoje otroka in osnovnih 
življenjskih potreb 

Starši morajo zagotavljati pozitivno družinsko okolje (hrana, obleka, zdravje, varnost). Vse to 
omogoča učenje, fizični, intelektualni, socialni in čustveni razvoj ter razvoj spretnosti in 
oblikovanje vrednot. Pri tem je pomembno spremljanje otroka skozi leta šolanja in pomoč pri 
graditvi samozaupanja in samopodobe.  

2. oblika: Komuniciranje 

Učinkovito medsebojno komuniciranje je ključnega pomena za graditev uspešnega partnerstva 
med učitelji in starši. Potrebna je dvosmerna delitev informacij ter zavestno prizadevanje šole 
in staršev za kakovostno medsebojno izmenjavo, doseganje skupnih ciljev in stalno 
komuniciranje. Otroci pri tem opravljajo nalogo »poštarjev«, saj prenašajo sporočila iz šole 
domov in od doma v šolo. Medsebojna komunikacija, seznanjanje in informiranje staršev o 
šolskem programu in učenčevem napredovanju lahko poteka skozi različne formalne in 
neformalne načine.  

3. oblika: Prostovoljstvo 

Za to obliko sodelovanja je značilna pomoč staršev učiteljem in vodstvu šole pri izvajanju 
šolskega programa, zunajšolskih aktivnostih, pomoč otroku pri domačem delu, vključevanje 
staršev pri pouku, pomoč pri ekskurzijah in izletih, pri čemer se lahko starši vključujejo samo 
kot poslušalci z minimalno vključenostjo in zavzetostjo ali pa sodelujejo pri odločanju z visoko 
stopnjo zavezanosti in odgovornosti.  

4. oblika: Domače učenje 

Domače učenje spodbujanja učnih izkušenj krepi otrokovo učenje, začeto v šoli. Gre za pomoč 
pri pisanju domačih nalog, lažjem razumevanju nerazumljive snovi, pri čemer je potrebno 
poudariti nujnost ohranjanja otrokove samostojnosti. Starši doma otrokom tudi svetujejo pri 
načrtovanju ciljev za določeno šolsko leto ali za prihodnost, svetujejo pri izbiri izbirnih 
predmetov in interesnih dejavnosti. Za vse te dejavnosti pa starši potrebujejo določeno znanje 
v obliki  preteklih izkušenj iz svojega šolanja in pridobljenim znanjem šolskih predmetov.  

5. oblika: Odločanje 

Starši se vključujejo tudi v sprejemanje odločitev, ki zadevajo šolo in izobraževanje njihovih 
otrok. Zakonodaja jim zagotavlja predstavnike v svetu staršev in svetu šole, kjer sprejemajo 
določene pomembne odločitve. Starši imajo možnost sooblikovati javno mnenje v skupini 
staršev, nastopajo lahko kot zagovorniki šole, družine in učencev na različnih nivojih.  

6. oblika: Sodelovanje s širšo skupnostjo 

Družine se med seboj razlikujejo in danes se pogosto ubadajo s problemi, kot so:  zagotavljanje 
ustrezne ekonomske varnosti, večanje enostarševskih družin, ni več razširjenih družin, ki bi bile 
v pomoč in podporo, večanje števila družin … Šola bi morala skupaj s starši oblikovati mrežo 
pomoči in sodelovanja z različnimi partnerji znotraj lokalne skupnosti (s podjetniki, s 
kulturnimi skupinami, z vladnimi in nevladnimi organizacijami, z univerzami in drugimi šolami 
ipd.) z namenom doseganja višje kakovosti vzgoje in izobraževanja in podpore družini in 
staršem, ko je to še posebej potrebno. 
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Vključevanje staršev v šoli se preko različnih vsebin in dejavnosti uresničuje skozi formalne in 
neformalne oblike. Med formalne oblike sodelovanja staršev s šolo spadajo predvsem tiste, ki 
so predpisane in opredeljene z zakonodajo. Neformalne oblike pa so oblikovane bolj sproščeno, 
so bolj pristne in neposredne. Staršem nudijo priložnost, da v večji meri doživijo dejavnosti in 
vzdušje v šoli, se spoznajo med seboj ter si nudijo medsebojno pomoč in podporo (Intihar in 
Kepec, 2002).  

Neformalne oblike sodelovanja izhajajo iz potreb učiteljev in staršev, zato jih bolj povezujejo 
in delovno združujejo. Vzpostavlja se večje medsebojno zaupanje, starši so bolj pripravljeni 
odkrito govoriti o otroku. S tem se šoli odpirajo vrata za sodelovanje staršev tudi na šolskem 
nivoju (Resman, 1992b). Neformalna srečanja lahko predstavljajo tudi dobro osnovo za 
kakovostnejše sodelovanje v formalnih oblikah (Kalin, 2009).  

J. Kalin (prav tam)  navaja, da vsak učitelj/šola poišče in uvede tiste oblike in načine dela ter 
sodelovanja s starši, ki so zanje optimalni in so odvisni od dogovorov med slednjimi. Na osnovi 
tega predlaga korake, ki jim je potrebno pri načrtovanju oblik sodelovanja slediti:  

- opredelitev osnovnih ciljev in nalog sodelovanja s starši; 
- oblikovanje oblik in vsebin ter načinov za realizacijo; 
- prilagajanje oblik in načinov nalogam, vsebini in možnostim učitelja oz. šole.  

 

Formalne oblike sodelovanja so potrebne, obvezne in omogočajo staršem dostop do informacij 
o otrokovem delu v šoli. Za učinkovito vzpostavljanje bližine med učitelji in starši same po sebi 
ne zadoščajo, se pa z njimi vzpostavlja »formalni« okvir, ki omogoča, da se kultura sodelovanja 
na šoli razvije ob vključevanju bolj učinkovitih neformalnih oblik sodelovanja. Množične 
formalne oblike komuniciranje je torej potrebno dopolnjevati z vzpostavljanjem neformalnih 
oblik sodelovanja (Kalin idr., 2009).  
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2.6.1 Formalne oblike 
 

Med formalne oblike sodelovanja sodijo sodelovanje staršev v svetu šole in svetu staršev, 
roditeljski sestanki, govorilne ure in pisna sporočila.  

 

Roditeljski sestanki  

So skupinska, formalna, informativna oblika sodelovanja s starši. So temeljna oblika skupne 
obravnave vprašanj s področja vzgoje in izobraževanja (Vodopivec, 2006). Namenjeni so 
skupinam staršev določenega razreda – razredni oz. oddelčni roditeljski sestanek. Na teh 
sestankih se starše seznani z vsemi potrebnimi informacijami o delovnih načrtih šole in 
njihovem izvajanju, starše se informira o aktualnih vprašanjih na ravni oddelka, kot so 
napredovanje otrok na posameznih področjih, uspehi, težave in učno-vzgojna problematika 
oddelka, uresničevanje programa, sprejemajo se skupni dogovori in sklepi, dogovarjanja o 
skupnih aktivnostih in dejavnostih. Pogosto pa so roditeljski sestanki namenjeni tudi 
izobraževanju staršev za kakovostno vzgojo otrok (Intihar in Kepec, 2002; Božjak in Novak, 
2003).  

Roditeljski sestanek je tudi mesto, kjer razrednik skupaj s starši načrtuje vsebine, oblike in 
metode medsebojnega sodelovanja ter jih skupaj z ostalimi učitelji in starši tudi ustrezno izvaja, 
spremlja, analizira in vrednoti (Intihar in Kepec, 2002). Kadar pa se na sestankih obravnava 
tematika, ki je aktualna za več oddelkov hkrati, pa gre za množične sestanke, na katerih se 
predstavijo splošne informacije in napotki v zvezi z npr. šolo v naravi, projekti, tabori, 
sodelovanje pri raznih akcijah ipd. Le-ti se pogosto zaključijo z razrednimi  sestanki, kjer gre 
za prenos pridobljenih informacij na konkretne akcije v razredu (prav tam).  

Tekom celotnega šolskega leta se zvrstijo vsebinsko različni roditeljski sestanki, ki pa so 
pogojeni s časom, z vnaprej načrtovanimi vsebinami in konkretno problematiko, ki se pojavlja 
med šolskim letom v določenem oddelku. Ne glede na raznolikost sestankov pa je potrebno za 
vsak sestanek pripraviti načrt, ki zajema naslednje elemente:  

- Cilji, vsebine, metode in oblike dela 

Natančno opredeljeni cilji in aktualne vsebine, ki izhajajo iz potreb staršev, učiteljev in 
učencev, so najpomembnejši napovednik motivacije za sodelovanje. Ti nam skupaj z 
ustreznimi metodami in oblikami dela (izkušenjsko učenje, aktivno sporočanje in 
sprejemanje informacij, diskusije, skupna reševanja problemov) omogočajo doseganje 
zastavljenega cilja.  

 
- Organizacija  

Prva stvar na področju organizacije je priprava vabil za roditeljski sestanek. Pomembno 
je, da je vabilo poslano pravočasno in da vsebuje osnovne informacije o datumu, kraju, 
dnevnem redu ter predvidenemu času trajanja sestanka. Tako imajo starši možnost, da 
se organizirajo in uskladijo obveznosti ter se na sestanek tudi pripravijo. Dobro 
pripravljena vabila zbudijo v starših zaupanje in željo po poglobljenem sodelovanju. V 
organizacijski pripravi na sestanek mora učitelj posebno pozornost nameniti tudi času. 
To pomeni, da so roditeljski sestanki ustrezno enakomerno porazdeljeni med šolskim 
letom, pozornost je potrebno nameniti tudi uri sestanka, da se ga lahko udeleži čim več 
staršev. Trajanje sestanka je odvisno od obravnavane tematike, vsekakor pa je potrebno 
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upoštevati, da so predolgi sestanki neučinkoviti. Pomemben pa je tudi prostor izvedbe 
sestanka (Intihar in Kepec, 2002). V pripravo prostora je dobro vključiti učence s 
pripravo razstave njihovih izdelkov, prikazom aktivnosti ali nastopom. Na tak način 
starši vidijo in zaznajo odsev dela učitelja in njihovih otrok (Vodopivec, 2006). Pri 
pripravi prostora je posebno pozornost potrebno nameniti tudi postavitvi stolov. 
Frontalno razporeditev naj nadomestijo sedenje v krogu, polkrogu, saj se s tem spodbuja 
večsmerni besedni dialog. Razredni sestanek običajno sklicuje razrednik, zaželeno pa 
je, da se sestanku (glede na tematiko) priključijo tudi drugi strokovni delavci šole in 
zunanji strokovnjaki, ki naredijo sestanek pestrejši in bolj zanimiv, hkrati pa tudi bolj 
informativen (Intihar in Kepec, 2002).  

- Izobraževalna tehnologija 

Pri izvedbi sestanka se glede na potrebe poslužujemo različne izobraževalne 
tehnologije. Starše opremimo tudi z delovnim gradivom, vezanim na izobraževalno 
temo (prav tam).  

 

Z naštetimi elementi so v medsebojni soodvisnosti  in hkrati izrednega pomena za kakovostno 
izpeljane roditeljske sestanke tudi dobri medosebni odnosi, demokratični stil vodenja učitelja, 
pri katerem spoštuje in enakovredno upošteva vse starše in jim daje priložnost za uspešno 
uveljavljanje, dobra klima in medsebojna povezanost vseh članov (prav tam).  

 

Govorilne ure  

So individualna oblike sodelovanja med starši, razredniki in drugimi učitelji. Težišče govorilnih 
ur je na informativnem razgovoru, saj učitelj seznani in se s starši pogovarja o učno-vzgojnem 
uspehu, o lastnostih in posebnostih učenca. Poleg novih informacij starši pričakujejo tudi 
strokovni nasvet, kako ravnati ob pojavljanju morebitnih učno-vzgojnih težav in ob posebnostih 
(Vodopivec, 2006). 

Govorilne ure so del učiteljeve obveze. Enkrat mesečno imajo vsi učitelji hkrati govorilne ure. 
Govorimo o t.i. skupnih govorilnih urah. Eno uro na teden pa mora biti učitelj na razpolago 
staršem, učencem tudi v dopoldanskem času. Starši se lahko sami najavijo na govorilne ure, v 
primeru težav pri učencu pa je pobudnik tudi učitelj (Pšunder, 1994). Učitelj pa se mora na 
govorilne ure ustrezno pripraviti. Iz tega razloga je dobro, da ve, kateri starši bodo prišli, da 
lahko zbere vse potrebne podatke o učencu, ki jih verodostojno predstavi staršem.  

Vedno bolj se uveljavljajo govorilne ure v troje, na katerih je prisoten tudi učenec. Tak način 
komuniciranja omogoči, da učitelji, starši in učenci skupaj razmišljajo o napredku, dosežkih in 
rezultatih učenca ter načrtujejo nadaljnje delo (Intihar in Kepec, 2002). Govorila ura v troje je 
učinkovita tudi v primeru obravnave neprimernega vedenja učenca, kjer je potrebno pogovor 
usmeriti v iskanje vzrokov, predvsem pa rešitev. Učitelj mora ob takem pogovoru, kjer so v 
ospredju šibke, negativne strani otrokovega vedenja, poudarjati tudi otrokove pozitivne strani 
in močna področja (Jensen in Jensen, 2011). 

Pomembno je, da učitelj na govorilnih urah vzpostavi s starši pristen stik, ki vpliva na 
medsebojno razumevanje, spoštovanje in zaupanje, vse to pa nadalje na uspeh in kvaliteto 
celotnega sodelovanja (Novljan, 1993). 
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Pisna sporočila  

So posredna individualna oblika komuniciranja med učitelji in starši. Zapisana so lahko v obliki 
uradnih dopisov ali pa v manj formalni obliki (Intihar in Kepec, 2002). 

S. Čadež (2003) je razdelila vsebino pisnih sporočil na: obvestila in vabila staršev k drugim 
oblikam sodelovanja; obvestila o učenčevih prekrških; obvestila o učenčevih dosežkih; 
obvestila o dejavnostih šole in izvenšolskih dejavnostih; prošnje in navodila.  

Med pisna sporočila pa sodijo tudi sporočila staršev namenjena učitelju (opravičila, prošnje) 
(Intihar in Kepec, 2002).  

M. Vodopivec (2006) k pisnim sporočilom uvršča tudi elektronsko pošto, ki nadomešča pisna 
sporočila in telefonske pogovore.  

 

2.6.2 Neformalne oblike 
 

V šole vse bolj prodirajo neformalne oblike sodelovanja s starši, ki pomenijo novo kakovost. 
To je razvidno iz mnogih prispevkov učiteljev praktikov, ki pravijo, da se zavedajo težav in 
problemov pri sodelovanju s starši, zato skušajo z uvajanjem novih neformalnih oblik z njimi 
navezati bolj pristne in odprte odnose.  

Poznamo veliko različnih neformalnih oblik sodelovanja. D. Intihar in M. Kepec(2002); S. 
Čadež (2003); I. Sodnik (2003); M. Vodopivec (2006) in J. Lepičnik Vodopivec (2012) 
navajajo sledeče:  

- Dan odprtih vrat  
Po mnenju D. Intihar in M. Kepec (2002) je dan odprtih vrat najpogostejša neformalna 
oblika sodelovanja med šolo in starši. Njen osnovni cilj je omogočiti staršem 
neposredno izkušnjo s poukom in drugimi šolskimi dejavnostmi. Pri tem so lahko starši 
zgolj opazovalci, ali pa se v dejavnosti aktivno vključijo. Šola pripravi razstavo, 
prireditev, predstavi projekte, v katerih sodeluje, ter druge dejavnosti.  
 

- Obiski staršev pri pouku – hospitacije 
Starši imajo možnost, da prihajajo k pouku kot opazovalci, spremljevalci učnega 
procesa, kot učiteljevi sodelavci. Spremljajo delo svojega otroka z opazovanjem, s 
čimer spoznajo njegovo delo v skupini, reakcije, odnos do dela, do vrstnikov in do 
učitelja. Starši lahko k pouku prihajajo samoiniciativno ali na povabilo učitelja (prav 
tam).  
 

- Sodelovanje staršev na razstavah in šolskih prireditvah 
Odprtost šole se kaže tudi v tem, da želi rezultate svojega dela pokazati z različnimi 
razstavami in prireditvami. Predstavljajo se šolske kulturne skupine in dejavnosti, kot 
so pevski zbor, gledališka skupina, izdelki učencev pri krožkih. V samo načrtovanje, 
pripravo in izvedbo programa se lahko vključijo tudi starši. Pomembno je, da starši 
začutijo priložnost, da lahko sodelujejo s prispevkom ali pa samo kot aktivni obiskovalci 
(prav tam).  
 

- Vključevanje staršev v projekte 
V projekte šole se poleg učiteljev in učencev šole lahko vključujejo tudi starši in drugi 
zunanji sodelavci. Pomembno je, da se vsi udeleženi dogovorijo o svojih vlogah in 
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odgovornosti prispevanja k skupnemu cilju. Starši so lahko v projektih udeleženci na 
sklepnih prireditvah, lahko pa so aktivni soustvarjalci, če izrazijo željo po tesnejšem 
sodelovanju (prav tam).  
 

- Sodelovanje in pomoč staršev v delovnih in zbiralnih akcijah na šoli 
Gre za družbeno potrebna in koristna dela (urejanje šolske okolice, šolskih prostorov, 
zbiranje odpadnega materiala …), pri katerih so starši pomočniki in vodje. Delovne 
akcije so lahko ožje (starši posameznega razreda) ali širše (starši vseh učencev) 
zasnovane (prav tam).  
 

- Sodelovanje staršev pri dnevih dejavnosti 
Starši lahko sodelujejo kot vodje dejavnosti, kot spremljevalci ali pa organizatorji dni 
dejavnosti, raven njihove vključenosti pa je odvisna od bližine vsebine dneva dejavnosti 
(prav tam).  
 

- Delavnice  
Starši ali šola lahko organizirajo različne delavnice, kjer se udeleženci učijo novih 
spretnosti (lončarstvo, izdelava okraskov, sajenje, igre …) (Čadež, 2003). 
 

- Skupni izleti, pohodi, pikniki  
To je neformalna oblika druženja, kjer se udeleženci sprostijo, medsebojno spoznavajo 
in družijo izven šole ter udejstvujejo pri različnih aktivnostih (Lepičnik Vodopivec, 
2012). 
 

- Skupna tekmovanja 
Razna športna in druga tekmovanja predstavljajo zanimivo obliko sodelovanja. Starši 
in učitelji se pomerijo z učenci v raznih športnih igrah in pokažejo svoja znanja v raznih 
dejavnostih (Čadež, 2003). 
 

- Predavanja za starše 
Predavanja lahko izvajajo učitelji, svetovalni delavci ali zunanji predavatelji. Izbira je 
odvisno od teme. Izbiramo tiste teme, ki so staršem pomembne in aktualne.  
 

- Okrogle mize 
Gre za pogovor o težavah, ki pestijo učence v šoli. Vsebina pogovora se tiče večine 
učencev (Kastelic Hočevar, 1998). 
 

- Sodelovanje pri interesnih dejavnostih 
Starši lahko neposredno sodelujejo pri interesnih dejavnostih. Običajno jih vodijo 
učitelji, lahko pa  jih vodijo tudi starši, predvsem kadar gre za področja, ki jih obvladajo 
(Intihar in Kepec, 2002).  

Z neformalnimi srečanji šola ponudi staršem možnost, da še bolj aktivno sodelujejo pri 
oblikovanju šolskih dejavnosti in so del šolske skupnosti. S tem se utrdijo medsebojni odnosi, 
zaupanje in spoštovanje med starši in učitelji, boljši je pretok informacij, lažje je reševanje 
problemov. Vse to je osnova za skupno partnersko vzgojno-izobraževalno delo (Intihar, 2000).  
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 Opredelitev problema in metodologija 
 

Na področju medsebojnega sodelovanja učiteljev in staršev v osnovnih šolah je bilo izvedenih 
že veliko raziskav (Vidmar, 1995, v Vidmar, 2001; Čagran, 1998; Vodopivec, 2005; Kalin idr., 
2009; Pušnik, 2002; Razdevšek Pučko, 2004; Cencič idr., 2005; Peklaj in Puklek Levpušček, 
2006; Šrot in Rizman Herga, 2013). Le-te so se osredotočale na prednosti, ovire, pomen in 
oblike sodelovanja za vpletene. Dokazale so, da sodelovanje med šolo in domom pomembno 
vpliva na razvoj, motivacijo in uspeh učencev v šoli ter njihov odnos do šole. Hkrati pa so 
opozorile, da imajo učitelji (predvsem začetniki) s sodelovanjem s starši velike težave, saj 
tekom samega izobraževanja ne dobijo dovolj znanj in spretnosti za kakovostno delo s starši. 
Ob pregledu literature nismo zasledili raziskav o sodelovanju med starši in učitelji v OŠPP, zato 
želimo v magistrskem delu bolj poglobljeno raziskati to področje.  

Z raziskavo smo želeli ugotoviti stališča ter izkušnje učiteljev in staršev glede medsebojnega 
sodelovanja v OŠPP. Zanimalo nas je, kako starši in učitelji v OŠPP ocenjujejo medsebojno 
sodelovanje, kakšna so njihova medsebojna pričakovanja, kolikšen pomen medsebojnemu 
sodelovanju pripisujejo ter kako ga utemeljujejo. Zanimalo nas je tudi, kako starši in učitelji 
ocenjujejo učinkovitost različnih oblik sodelovanja in v kolikšni meri se starši posamezne 
oblike udeležujejo ter katere pozitivne in negativne izkušnje medsebojnega sodelovanja 
zaznavajo oboji. Cilj raziskave je bil tudi ugotoviti, na katere ovire in težave starši in učitelji 
pri medsebojnem sodelovanju najpogosteje naletijo.  
 
3.1.1 Raziskovalna vprašanja 
 

Postavili smo si 11 sklopov raziskovalnih vprašanj. 

1. Kako starši in učitelji v OŠPP ocenjujejo medsebojno sodelovanje? 
1.1 Ali obstajajo razlike med učitelji in starši v ocenjevanju medsebojnega sodelovanja?  
1.2 Ali obstajajo razlike med učitelji, ki poučujejo v različnih VIZ programih, v ocenjevanju 
medsebojnega sodelovanja? 
1.3 Ali obstajajo razlike glede na delovno dobo učiteljev v ocenjevanju medsebojnega 
sodelovanja? 
1.4 Ali obstajajo razlike v ocenjevanju medsebojnega sodelovanja glede na to, ali so učitelji 
razredniki ali ne? 
1.5 Ali obstajajo razlike v ocenjevanju medsebojnega sodelovanja pri starših glede na njihov 
spol? 
1.6 Ali obstajajo razlike v ocenjevanju medsebojnega sodelovanja pri starših glede na VIZ 
program, ki ga obiskuje njihov otrok? 
 
2. Kolikšen pomen starši in učitelji pripisujejo medsebojnemu sodelovanju? 
2.1 Ali obstajajo razlike med učitelji in starši v pripisovanju pomena medsebojnemu 
sodelovanju?  
2.2 Ali obstajajo razlike v pripisovanju pomena medsebojnemu sodelovanju med učitelji, ki 
poučujejo v različnih VIZ programih? 
2.3 Ali obstajajo razlike v pripisovanju pomena medsebojnemu sodelovanju glede na delovno 
dobo učiteljev? 
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2.4 Ali obstajajo razlike v pripisovanju pomena medsebojnemu sodelovanju glede na to, ali so 
učitelji razredniki ali ne? 
2.5 Ali obstajajo razlike v pripisovanju pomena medsebojnemu sodelovanju pri starših glede 
na VIZ program, ki ga obiskuje njihov otrok? 
 
3. Kako učitelji in starši utemeljujejo medsebojno sodelovanje? 
3.1 Ali obstajajo razlike med učitelji in starši v utemeljevanju medsebojnega sodelovanja?  
3.2 Ali obstajajo razlike v utemeljevanju medsebojnega sodelovanja med učitelji, ki poučujejo 
v različnih VIZ programih? 
3.3 Ali obstajajo razlike v utemeljevanju medsebojnega sodelovanja glede na delovno dobo 
učiteljev? 
3.4 Ali obstajajo razlike v utemeljevanju medsebojnega sodelovanja glede na to, ali so učitelji 
razredniki ali ne? 
3.5 Ali obstajajo razlike v utemeljevanju medsebojnega sodelovanja pri starših glede na VIZ 
program, ki ga obiskuje njihov otrok? 
 
4. V kolikšni meri se starši posamezne oblike sodelovanja udeležujejo?  
4.1 Ali obstajajo razlike med starši in mnenjem učiteljev v udeleževanju posamezne oblike 
sodelovanja?  
 
5. Kako starši in učitelji ocenjujejo učinkovitost in zadovoljstvo z različnimi oblikami 
sodelovanja? 
5.1 Ali obstajajo razlike med  učitelji in starši v oceni učinkovitosti in zadovoljstva z različnimi 
oblikami sodelovanja? 
 
6. Katere oblike sodelovanja bi bilo po mnenju učiteljev in staršev potrebno okrepiti?  
 
7. Katere ovire in težave pri medsebojnem sodelovanju najpogosteje doživljajo učitelji in 
starši? 
7.1 Ali obstajajo razlike med učitelji in starši v doživljanju ovir in težav pri medsebojnem 
sodelovanju?  
 
8. Kako dobro so učitelji usposobljeni za delo s starši?  
8.1 Ali obstajajo razlike v mnenju o lastni usposobljenosti med učitelji, ki poučujejo v različnih 
VIZ programih? 
8.2 Ali obstajajo razlike v mnenju o lastni usposobljenosti med učitelji glede na delovno dobo 
učiteljev? 
8.3 Ali obstajajo razlike v mnenju o lastni usposobljenosti med učitelji glede na to, ali so učitelji 
razredniki ali ne? 
 
9. Katera so najpogostejša medsebojna pričakovanja učiteljev in staršev?   
 
10. Katere pozitivne izkušnje medsebojnega sodelovanja zaznavajo starši in učitelji? 
 
11. Katere negativne izkušnje medsebojnega sodelovanja zaznavajo starši in učitelji? 
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3.1.2 Raziskovalna metoda 
 

Pri raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo pedagoškega 
raziskovanja.  

 

3.1.3 Raziskovalni vzorec 
 

Raziskovali smo na namenskem vzorcu učiteljev v treh šolah s prilagojenim programom na 
Koroškem, ki so se razlikovali po številu let delovnih izkušenj in glede na program, v katerem 
poučujejo (N=30), ter vzorcu staršev (N=55) otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo OŠPP, 
ki se razlikujejo glede na program, ki ga njihov otrok obiskuje (PP NIS ali PP VIZ).  

Tabela 1: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f  %) staršev glede na spol 
SPOL f f  % 

Moški 19 34,5 

Ženske 36 65,5 

SKUPAJ 55 100 

 

Tabela 2: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f  %) staršev glede na program, ki ga obiskuje njihov 
otrok 

VIZ program f f  % 

PP NIS 36 65,5 

PP VIZ 19 34,5 

SKUPAJ 55 100 

 

Tabela 3: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) učiteljev glede na število let delovne dobe 
Št. let delovne dobe  f f  % 

0–5 let 5 16,7  

6–10 let 7 23,3 

11–20 let 7 23,3 

več kot 20 let 11 36,7 

SKUPAJ 30 100 

 

Tabela 4: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) učiteljev glede na delovno mesto – VIZ program, 
v katerem poučujejo 

Program poučevanja   f f % 

PP NIS 19 63,3 

PP VIZ 6 20 

Oba programa 5 16,7 

SKUPAJ 30 100 
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Tabela 5: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) učiteljev glede na strokovni naziv 
Strokovni naziv   f f % 

Brez naziva 14 46,7 

Mentor 3 10 

Svetovalec 12 40 

Svetnik  1 3,3 

SKUPAJ 30 100 

 

Tabela 6: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) učiteljev glede na stopnjo izobrazbe 
Stopnja izobrazbe   f f % 

Višja ali visokošolska 11 36,7 

Univerzitetna  18 60 

Magisterij ali 
specializacija 

1 3,3 

SKUPAJ 30 100 

 

Tabela 7: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) učiteljev glede na razredništvo 
Razredništvo  f f % 

Da  15 50 

Ne  15 50 

SKUPAJ 30 100 

 

 

3.1.4 Postopki zbiranja podatkov 
 

Za pridobivanje podatkov smo uporabili tehniko anketiranja z anketnim vprašalnikom, ki je 
vseboval vprašanja zaprtega in odprtega tipa ter ocenjevalne lestvice.  

Organizacija zbiranja podatkov 

Za raziskavo smo na podlagi teoretičnih izhodišč oblikovali anketna vprašalnika za učitelje 
(glej prilogo 1) in za starše (glej prilogo 2). Po predhodnem dogovoru z ravnateljicami vseh 
treh šol, ki so bile vključene v raziskavo, smo v času od 5. 6. 2017 do 19. 6. 2017 izvedli 
anketiranje. 

 

Vsebinsko-metodološke značilnosti instrumentov 

Instrument zbiranja podatkov je anketni vprašalnik za starše otrok, ki obiskujejo OŠPP, in 
učitelje, ki te otroke poučujejo. Del vprašanj in trditev je za obe skupini anketirancev podobno 
oblikovan, kar nam je omogočalo, da smo pri obdelavi podatke lahko primerjali. V prvem delu 
obeh vprašalnikov smo želeli pridobiti osnovne podatke anketirancev (spol staršev, program, 
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ki ga obiskuje otrok, program, v katerem poučuje učitelj, leta delovne dobe učitelja, strokovni 
naziv učitelja, dosežena izobrazba in razredništvo).  

V drugem delu pa so se morali anketiranci na petstopenjski ocenjevalni lestvici opredeliti, kako 
napisane trditve veljajo za njihovo doživljanje medsebojnega sodelovanja med starši in učitelji 
(nekaj trditev prirejeno po Ranfl, 2008). Dve vprašanji sta bili namenjeni zapisu pozitivnih in 
negativnih izkušenj pri medsebojnem sodelovanju staršev in učiteljev.  

V tretjem delu smo raziskovali pogostost udeleževanja pri različnih oblikah sodelovanja, 
zadovoljstvo z njimi ter izraženost potreb po okrepitvi posameznih oblik sodelovanja.  

V zadnjem delu pa smo se usmerili na posamezne ovire in težave, ki se lahko pojavljajo pri 
medsebojnem sodelovanju. Pri učiteljih smo ugotavljali tudi usposobljenost za delo s starši ter 
na koncu z dvema vprašanjema odprtega tipa ugotavljali pričakovanja učiteljev in staršev glede  
medsebojnega sodelovanja.  

 

Merske karakteristike anketnega vprašalnika 

Po posvetu z mentorico, ki je ocenila anketni vprašalnik, smo veljavnost na eni strani zagotovili 
z racionalno validacijo, na drugi strani pa z empirično validacijo, torej z vnaprejšnjo sondažno 
uporabo anketnega vprašalnika. Vprašalnika smo predhodno dali v presojo in reševanje trem 
staršem in trem učiteljem, ki so potrdili ustreznost oz. podali morebitne pripombe, ki smo jih 
upoštevali.  

Zanesljivost vprašalnika smo zagotovili z izračunom Cronbachovega koeficienta α. S pomočjo 
Cronbachovega koeficienta α smo izračunali notranjo zanesljivost vprašalnika v okviru 
ocenjevanja medsebojnega sodelovanja med učitelji in starši. Le-ta je znašala 0,883. Notranja 
zanesljivost vprašalnika v okviru pogostosti udeležbe pri različnih oblikah sodelovanja znaša 
0,789, pri oceni zadovoljstva s posameznimi oblikami sodelovanja 0,764 ter pri morebitnih 
ovirah in težavah pri medsebojnem sodelovanju pa 0,745. Rezultati nakazujejo visoko notranjo 
konsistentnost. 

Občutljivost je podana s petstopenjsko Likertovo lestvico. Objektivnost je bila zagotovljena z 
anonimnostjo pri izpolnjevanju vprašalnika ter z jasnimi, natančnimi navodili pri odprtih 
vprašanjih ter jasno postavljenimi vrednostmi lestvic.  

 

3.1.5 Postopki obdelave podatkov 
 

Podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS. Za opis ključnih značilnosti vseh zbranih 
podatkov smo uporabili deskriptivno in inferenčno statistiko. 

Podatke, zbrane z vprašanji zaprtega tipa, smo tabelarično prikazali z navedbo absolutnih (f) in 
odstotnih frekvenc (f %), z navedbo aritmetične sredine in standardnega odklona. Za 
preverjanje razlik smo uporabili Mann-Whitnejev U-preizkus razlik ter Kruskal Wallisov 
preizkus razlik. Podatke, pridobljene z vprašanji odprtega tipa, smo kategorizirali ter rangirali 
glede na pogostost njihovega ponavljanja. 
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3.2 Rezultati in interpretacija 
 

3.2.1 Ocene učiteljev in staršev glede njihovega medsebojnega sodelovanja 
 
S pomočjo sedmih trditev, za katere so se morali starši in učitelji opredeliti na 5-stopenjski 
lestvici od 1 – se nikakor ne strinjam,  2 – se ne strinjam,  3 – se ne morem opredeliti, 4 – se 
precej strinjam do 5 – se popolnoma strinjam, sem želela ugotoviti, kako starši in učitelji 
ocenjujejo medsebojno sodelovanje.

Tabela 8: Opisna statistika za starše in učitelje v oceni medsebojnega sodelovanja 

TRDITVE 
1 2 3 4 5 M SD 

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

T1 
učitelji / / / / 4 13,3 14 46,7 12 40 4,27 0,691 

starši  / / 1 1,8 3 5,5 15 27,3 36 65,5 4,56 0,688 

T2 
učitelji 2 6,7 6 20 14 47,7 6 20 2 6,7 3 0,983 

starši  2 3,6 12 21,8 17 30,9 16 29,1 8 14,5 3,29 1,083 

T3 
učitelji / / / / 6 20 14 46,7 10 33,3 4,13 0,730 

starši  1 1,8 1 1,8 4 7,3 21 38,2 28 50,9 4,35 0,844 

T4 
učitelji 1 3,3 2 6,7 13 43,3 12 40 2 6,7 3,4 0,855 

starši  / / 1 1,8 2 3,6 9 16,4 43 78,2 4,71 0,629 

T5 
učitelji / / 1 3,3 3 10 15 50 11 36,7 4,20 0,761 

starši  2 3,6 2 3,6 8 14,5 24 43,6 19 34,5 4,02 0,991 

T6 
učitelji 1 3,3 / / 10 33,3 11 36,7 8 26,7 3,83 0,950 

starši  / / 1 1,8 3 5,5 15 27,3 36 65,5 4,56 0,688 

T7 
učitelji / / / / 1 3,3 4 13,3 25 83,3 4,80 0,484 

starši  / / / / / / 8 14,5 47 85,5 4,85 0,356 

 
Legenda: Trditve, vezane na oceno medsebojnega sodelovanja 

Trditve – učitelji Trditve – starši 
T1: S starši otrok, ki jih poučujem, dobro sodelujem. 
T2: Starši po mojih izkušnjah med seboj dobro 
sodelujejo. 
T3: Učitelji med seboj dobro sodelujemo.  
T4: Staršem lahko zaupam, ker vidim, da je njihov trud 
usmerjen v dobro otroka.  
T5: Kot učitelj bi želel še bolj sodelovati s starši. 
T6: Starši in učitelji se medsebojno podpiramo pri 
spodbujanju otrokovega razvoja. 
T7: Starši in učitelji imamo  pomembno vlogo pri 
spodbujanju otrokovega razvoja, zato  je pomembno 
naše sodelovanje. 

T1: Z učitelji mojega otroka dobro sodelujem. 
T2: Starši med seboj dobro sodelujemo. 
T3: Učitelji na šoli po mojih izkušnjah med seboj 
dobro sodelujejo.   
T4: Učiteljem lahko zaupam, ker vidim, da je njihov 
trud usmerjen v dobro otroka. 
T5: Kot starš bi želel še bolj sodelovati z učitelji. 
T6: Starši in učitelji se medsebojno podpiramo pri 
spodbujanju otrokovega razvoja. 
T7: Starši in učitelji imamo pomembno vlogo pri 
spodbujanju otrokovega razvoja, zato je pomembno 
naše sodelovanje. 
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Nadalje nas je zanimalo, ali obstajajo razlike med učitelji in starši v ocenjevanju medsebojnega 
sodelovanja. 

Tabela 9: Izid Mann-Whitnejevega U-preizkusa razlik po trditvah med učitelji in starši 

TRDITVE OSEBA  N R U P 

T1 
učitelji 30 36,00 

615,000 0,029 
starši  55 46,82 

T2 
učitelji 30 38,87 

701,000 0,235 
starši  55 45,25 

T3 
učitelji 30 37,67 

665,000 0,108 
starši  55 45,91 

T4 
učitelji 30 21,63 

184,000 0,000 
starši  55 54,65 

T5 
učitelji 30 45,08 

762,500 0,535 
starši  55 41,86 

T6 
učitelji 30 30,42 

447,500 0,000 
starši  55 49,86 

T7 
učitelji 30 42,28 

803,500 0,751 
starši  55 43,39 

 

Iz rezultatov (Tabela 8) je razvidno, da starši v primerjavi z učitelji medsebojno sodelovanje 
ocenjujejo višje. Skupna aritmetična sredina za starše znaša 4,33, za učitelje pa 3,95.  

Tako starši kot tudi učitelji se strinjajo s trditvijo 1, ki pravi, da med seboj dobro sodelujejo. 
Razvidno pa je, da je ocena staršev (M=4,56) višja od ocene učiteljev (M=4.27). 65,5 % staršev 
se s trditvijo popolnoma strinja, medtem ko je delež učiteljev, ki so izrazili popolno strinjanje, 
40 %. Rezultati se skladajo z raziskavo J. Kalin, idr. (2009), v kateri so ugotovili, da v šolah 
prevladuje velika pripravljenost za medsebojno sodelovanje tako pri starših kot tudi učiteljih 
ter da se večina učiteljev zaveda pomena medsebojnega sodelovanja.  

Prav tako se oboji strinjajo v trditvi 3, ki pravi, da učitelji med seboj dobro sodelujejo. Tudi v 
tem primeru je ocena staršev (M=4,35) nekoliko višja od ocene učiteljev (M=4,13). Polovica 
staršev in samo tretjina učiteljev se popolnoma strinja o dobrem medsebojnem sodelovanju 
učiteljev. Tako učitelji (M=4,20; 86,7 % se precej oz. popolnoma strinja) kot tudi starši 
(M=4,02; 78,1 % se precej oz. popolnoma strinja) si želijo še več medsebojnega sodelovanja 
(trditev 5). Tudi v raziskavi J. Kalin, idr. (2009) so ugotovili, da so učitelji pripravljeni in si 
želijo še aktivnejšega sodelovanja s starši. Kot razloge so navedli, da bi to vplivalo na 
izboljšanje odnosov, boljši učni uspeh otrok, boljšo klimo, odpravo predsodkov pri starših, 
okrepila pa bi se tudi samopodoba učitelja.   

To potrjuje tudi najvišje ocenjena trditev 7, iz katere je razvidno, da se oboji v več kot 80 % 
popolnoma zavedajo pomembnosti svoje vloge v medsebojnem sodelovanju pri spodbujanju 
otrokovega razvoja. Z bolj okrepljenim medsebojnim sodelovanjem želijo zagotoviti večji 
uspeh, motiviranost in uspešnost svojih otrok oz. učencev.   

Ocena trditve 2, ki govori o medsebojnem sodelovanju staršev, je nekoliko nižja tako pri starših 
(M=3,29) kot pri  učiteljih (M=3,00). Razlog za to je lahko v tem, da starši nimajo možnosti za 
aktivno sodelovanje, prav tako se lahko razlikujejo v interesih in temeljno vodilo jim je skrb za 
lastnega otroka, zato jim sodelovanje z drugimi starši ni bistvenega pomena. Starše zanima 
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sodelovanje z učitelji in šolo predvsem zaradi njihovega otroka, kar predstavlja najmočnejši 
faktor, ki vodi k temu, da se z drugimi starši ne povezujejo v tolikšni meri (Resman, 1992b). 

Pri medsebojnem zaupanju je razvidno, da se je kar okoli 95 % staršev precej oz. popolnoma 
strinjalo, da učiteljem bolj zaupajo, ker vidijo, da je učiteljev trud usmerjen v dobro otroka 
(trditev 4). Po drugi strani pa so učitelji v manj kot 50 % izrazili precejšnjo oz. popolno 
strinjanje z  zaupanjem v starše in v njihov trud za dobrobit otoka. Učitelji so torej bolj skeptični 
glede dela staršev z otrokom doma, menijo, da manj truda vlagajo v napredek in razvoj otroka. 
Prav iz tega razloga menimo, da so starši (M=4,56) v primerjavi z učitelji (M=3,83) višje ocenili 
medsebojno podporo pri spodbujanju otrokovega razvoja (trditev 6). Kar 92,1 % staršev se 
precej oz. popolnoma strinja glede vzajemne medsebojne podpore, medtem ko je delež 
učiteljev, ki so izrazili precejšnje oz. popolno strinjanje, 63,4 %.  Kakovost sodelovanja je v 
veliki meri odvisna od medsebojnega zaupanja. Zaupanje med starši in učitelji se gradi in 
pridobi z ustreznim prvim stikom, s primernim odnosom in pripravljenostjo za sodelovanje 
(Lampret Senčič, Josipović, 2006), kasneje pa se preko dobrih pozitivnih izkušenj nadgrajuje. 
Zavedati se moramo, da kakovosten odnos med učitelji in starši temelji na medsebojnem 
zaupanju, kar pomeni, da so učitelji do staršev odprti, da sprejemajo njihova čustva, reakcije, 
misli in jim nudijo ustrezno podporo in sodelovanje (Intihar in Kepec, 2002). 

Statistično pomembne razlike v oceni medsebojnega sodelovanja (Tabela 9) so se pokazale pri 
naslednjih trditvah: 

T1 – S starši otrok, ki jih poučujem, dobro sodelujem./Z učitelji mojega otroka dobro 
sodelujem. 

T4  –  Staršem lahko zaupam, ker vidim, da je njihov trud usmerjen v dobro otroka./Učiteljem 
lahko zaupam, ker vidim, da je njihov trud usmerjen v dobro otroka. 

T6  – Starši in učitelji se medsebojno podpiramo pri spodbujanju otrokovega razvoja. 

Starši (R=46,82) v primerjavi z učitelji (R=36,00) bolj pozitivno in višje ocenjujejo medsebojno 
sodelovanje z učitelji njihovega otroka. Menimo, da je do razlike prišlo, ker imajo učitelji bolj 
kritičen odnos do sodelovanja, postavljajo si višja merila, kaj pomeni dobro medsebojno 
sodelovanje, po drugi strani pa starši nimajo tako dodelanih meril in v glavnem sodelovanje 
pojmujejo kot pridobivanje informacij o lastnem otroku, zato so izkazali višje zadovoljstvo. 
Hkrati pa na osnovi dobljenih ugotovitev lahko domnevamo, da imajo učitelji potrebo po 
razvijanju boljših programov sodelovanja, kar jim je lahko tudi vodilo za izboljšanje  
medsebojnega sodelovanja. Rezultati raziskave (Kalin, idr., 2009) kažejo nasprotno, tu so 
učitelji bolj zadovoljni z medsebojnim sodelovanjem kot starši.  

Prav tako so pri trditvi 4 starši (R=54,65) tisti, ki učiteljem (R=21,63) bolj zaupajo in verjamejo 
v njihov trud v dobrobit otroka. Mogoče je učitelj v očeh staršev v večji meri pojmovan kot 
avtoriteta. Starši tako verjamejo, da se učitelj trudi za njihovega otroka. Učitelji pa opažajo, da 
v današnjem hitrem tempu življenja starši velikokrat nimajo časa za otroka, se ne potrudijo 
dovolj, prav tako jim zamolčijo mnoge pomembne informacije, ki pa jih učitelji ugotovijo preko 
otrokovega vedenja. Kot smo že poudarili, je zaupanje osnova dobrega odnosa, prav tako pa je 
pomemben čas. 

Tudi pri trditvi 6 so starši tisti, ki so višje ocenili medsebojno podporo pri spodbujanju 
otrokovega razvoja. Razloge za to gre verjetno iskati v smeri, da učitelji nudijo vsem staršem 
maksimalno podporo pri spodbujanju otrokovega razvoja, sami pa od staršev te podpore ne 
dobijo v tolikšni meri, kot bi si je želeli.  
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Pri vseh ostalih trditvah T2, T3, T5 in T7 pa je razvidno, da so starši bolj pozitivno ocenili 
trditve, vezane ne medsebojno sodelovanje.  

Nadalje smo ugotavljali, ali obstajajo razlike v ocenjevanju medsebojnega sodelovanja med 
učitelji, ki poučujejo v različnih VIZ programih, z različno delovno dobo, glede na razredništvo 
in med starši glede na program, ki ga obiskuje njihov otrok.  

Tabela 10: Izid Kruskal Wallisovega preizkusa razlik po trditvah med učitelji glede na VIZ program poučevanja 

TRDITVE Program  N R X2 P 

T1 

PP NIS  19 16,03 

0,968 0,616 PP VIZ 6 16,50 

Oba programa  5 12,30 

T2 

PP NIS  19 15,50 

4,824 0,090 PP VIZ 6 20,50 

Oba programa  5 9,50 

T3 

PP NIS  19 15,18 

2,939 0,230 PP VIZ 6 19,83 

Oba programa  5 11,50 

T4 

PP NIS  19 14,37 

1,835 0,400 PP VIZ 6 19,50 

Oba programa  5 15,00 

T5 

PP NIS  19 16,42 

0,863 0,649 PP VIZ 6 14,43 

Oba programa  5 12,80 

T6 

PP NIS  19 14,34 

2,036 0,361 PP VIZ 6 19,83 

Oba programa  5 14,70 

T7 

PP NIS  19 16,34 

2,091 0,351 PP VIZ 6 15,58 

Oba programa  5 12,20 

 

Med učitelji v različnih VIZ programih ni statistično pomembnih razlik v ocenjevanju 
medsebojnega sodelovanja. Tako učitelji, ki poučujejo v PP NIS, PP VIZ ali v  obeh programih, 
pozitivno doživljajo medsebojno sodelovanje. Vidna je le tendenca, da učitelji, ki hkrati 
poučujejo v obeh programih, nekoliko nižje ocenjujejo trditve, vezane na medsebojno 
sodelovanje. Razloge za to bi lahko iskali v smeri, da ti učitelji največkrat niso razredniki, zato 
so s starši manj v sodelovanju, manj so seznanjeni s sodelovanjem med starši, saj učence 
poučujejo samo določene predmete in če tam učenci nimajo težav, učitelji nimajo težnje po 
večjem sodelovanju s starši.  

 

  



40 
 

Tabela 11: Izid Kruskal Wallisovega preizkusa razlik po trditvah med učitelji glede na delovno dobo 
TRDITVE Delovna doba N R X2 P 

T1 

0–5 let 5 14,90 

0,047 0,997 
6–10 let 7 15,79 

11–20 let 7 15,79 

Več kot 20 let 11 15,41 

T2 

0–5 let 5 16,70 

0,433 0,933 
6–10 let 7 14,93 

11–20 let 7 14,07 

Več kot 20 let 11 16,23 

T3 

0–5 let 5 23,10 

5,239 0,155 
6–10 let 7 14,07 

11–20 let 7 14,07 

Več kot 20 let 11 13,86 

T4 

0–5 let 5 13,50 

2,079 0,556 
6–10 let 7 15,36 

11–20 let 7 13,00 

Več kot 20 let 11 18,09 

T5 

0–5 let 5 17,20 

0,890 0,828 
6–10 let 7 13,14 

11–20 let 7 16,00 

Več kot 20 let 11 15,91 

T6 

0–5 let 5 14,50 

1,794 0,616 
6–10 let 7 12,36 

11–20 let 7 16,07 

Več kot 20 let 11 17,59 

T7 

0–5 let 5 18,00 

11,244 0,010 
6–10 let 7 15,93 

11–20 let 7 9,36 

Več kot 20 let 11 18,00 

 

Statistično pomembne razlike v oceni medsebojnega sodelovanja med učitelji z različno 
delovno dobo so se pokazale le pri trditvi T7 – Starši in učitelji imamo pomembno vlogo pri 
spodbujanju otrokovega razvoja, zato je pomembno naše sodelovanje. 

Tako učitelji začetniki kot tudi učitelji, ki imajo več kot 20 let delovne dobe, se v primerjavi z 
ostalimi bolj strinjajo s trditvijo, da imajo starši in učitelji pomembno vlogo pri spodbujanju 
otrokovega razvoja, za kar je pomembno medsebojno sodelovanje. Ugotovitve lahko povežemo 
s fazami profesionalnega razvoja učitelja, za katerega je značilno, da se poklicna pot učitelja 
izgrajuje postopoma (Javrh, 2009). V prvih šestih letih poučevanja gre učitelj preko faze 
»preživetja« in odkrivanja, v kateri je zelo zaposlen tudi z odnosi (tudi z odnosi s starši), do 
faze »stabilizacije, ko začne vase zaupati in oblikuje lastni slog poučevanja. V tem obdobju 
mnogo svojega časa nameni zavedanju pomembnosti svoje vloge pri spodbujanju razvoja otrok. 
Na drugi strani pa zrel učitelj, ki ima petnajst in več let delovnih izkušenj, svoje poslanstvo 
doživlja še jasneje, še bolj se zaveda pomembnosti svoje vloge. Pri  nobeni izmed ostalih trditev 
se ni pokazala statistično pomemba razlika med učitelji z različno delovno dobo.  
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Tabela 12: Izid Mann-Whitnejevega U–preizkusa razlik po trditvah med učitelji glede na razredništvo 

TRDITVE RAZREDNIK  N R U P 

T1 
DA 15 15,50 

112,500 1,000 
NE  15 15,50 

T2 
DA 15 15,23 

108,500 0,860 
NE  15 15,77 

T3 
DA 15 17,77 

78,500 0,127 
NE  15 13,23 

T4 
DA 15 19,27 

56,000 0,011 
NE  15 11,73 

T5 
DA 15 16,60 

96,000 0,451 
NE  15 14,40 

T6 
DA 15 18,07 

74,000 0,092 
NE  15 12,93 

T7 
DA 15 16,07 

104,000 0,586 
NE  15 14,93 

 

Statistično pomembne razlike med učitelji razredniki in nerazredniki so se pokazale pri trditvi 
T4 – Staršem lahko zaupam, ker vidim, da je njihov trud usmerjen v dobro otroka.  

Učitelji razredniki (R=19,27) so v primerjavi z učitelji, ki niso razredniki (R=11,73), bolj 
pozitivno ocenili trditev in s tem izrazili večje strinjanje z njo. Učitelji, ki so razredniki, imajo 
s starši več stika, z njimi razvijejo globlje in pristnejše odnose, med seboj si bolj zaupajo, bolj 
poznajo delo staršev z otrokom doma, saj se pogosteje tudi srečujejo in izmenjujejo informacije.  

Razrednik ima zaradi svoje funkcije 3 vrste nalog: administrativne naloge, pedagoške naloge 
in organizacijske naloge. Prav organizacijske in pedagoške naloge so tiste, ki razrednika v 
primerjavi z učitelji, ki niso razredniki, zavezujejo k temu, da skrbi za pripravo različnih oblik 
sodelovanja s starši, rešuje probleme v razredu, spoznava družinske razmere … Vse to 
pripomore, da bolje pozna domačo situacijo in staršem tudi bolj zaupa (Pušnik, Žarkovič 
Adlešič in Bizjak, 2002). 

Iz tabele pa je moč razbrati tendenco, da so pri vseh ostalih trditvah, vezanih na medsebojno 
sodelovanje, učitelji, ki niso razredniki, izkazali manjše strinjanje.  
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Tabela 13: Izid Mann-Whitnejevega U–preizkusa razlik po trditvah med starši glede na VIZ program, ki ga otrok 
obiskuje 

TRDITVE 
VIZ 

program 
N R U P 

T1 
PP NIS 36 25,82 

263,500 0,097 
PP VIZ 19 32,13 

T2 
PP NIS 36 26,92 

303,000 0,475 
PP VIZ 19 30,05 

T3 
PP NIS 36 26,32 

281,500 0,235 
PP VIZ 19 31,18 

T4 
PP NIS 36 25,56 

254,000 0,030 
PP VIZ 19 32,63 

T5 
PP NIS 36 24,31 

209,000 0,012 
PP VIZ 19 35,00 

T6 
PP NIS 36 23,69 

187,000 0,001 
PP VIZ 19 36,16 

T7 
PP NIS 36 26,65 

293,500 0,160 
PP VIZ 19 30,55 

 

Do statistično pomembnih razlik v oceni medsebojnega sodelovanja glede na VIZ program 
otroka je prišlo pri naslednjih trditvah:  

T4 – Učiteljem lahko zaupam, ker vidim, da je njihov trud usmerjen v dobro otroka. 

T5 – Kot starš bi želel še bolj sodelovati z učitelji. 

T6 – Starši in učitelji se medsebojno podpiramo pri spodbujanju otrokovega razvoja. 

Pri vseh treh trditvah so starši otrok, ki obiskujejo PP VIZ, izrazili večje strinjanje. Učiteljem 
zaupajo, ker vidijo, da je njihov trud usmerjen v dobro otroka, prav tako se z učitelji bolj 
medsebojno podpirajo pri spodbujanju otrokovega razvoja. Kljub temu pa se je pokazalo, da si 
želijo še bolj sodelovati z učitelji.  

Tudi pri ostalih trditvah je moč razbrati tendenco, da so večje strinjanje izrazili starši otrok, ki 
obiskujejo PP VIZ.   

Rezultate bi mogoče lahko pripisali dejstvu, da se morajo starši otrok, ki obiskujejo PP (otroci 
z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju), pogosto spoprijeti s težavami, ki pa jih 
ni malo. Zato je pomembno, da na pot, ki jo prehodijo skupaj s svojim otrokom, stopijo tudi 
ustrezni strokovnjaki. Sodelovanje med starši in učitelji, ki se z otrokom ukvarjajo, je zelo 
pomembno, prav tako pa je od tega odvisna tudi uspešnost dela in napredek otroka. Starši teh 
otrok potrebujejo pomoč in oporo, da lahko ustrezno pomagajo svojemu otroku. Njihovo 
sodelovanje z učitelji je skoraj dnevno in se uresničuje skozi različne oblike (Šalej in Lampret, 
2000). Prav tako pa je potrebno izpostaviti, da je posebni program zastavljen širše in že v osnovi 
predvideva ter omogoča večje vključevanje staršev. 
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3.2.2 Ocene učiteljev in staršev glede pomena medsebojnega sodelovanja 
 

S pomočjo petih trditev,  za katere so se morali učitelji in starši opredeliti na 5-stopenjski lestvici 
od 1 – se nikakor ne strinjam,  2 – se ne strinjam,  3 – se ne morem opredeliti, 4 – se precej 
strinjam do 5 – se popolnoma strinjam, smo želeli ugotoviti, kolikšen pomen učitelji in starši 
pripisujejo medsebojnemu sodelovanju.

Tabela 14: Opisna statistika pripisovanja pomena medsebojnemu sodelovanju 

TRDITVE 
1 2 3 4 5 M SD 

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

T1 
učitelji / / 3 10 18 60 5 16,7 4 13,3 3,33 0,844 

starši  / / / / 4 7,3 16 29,1 35 63,6 4,56 0,631 

T2 
učitelji / / / / 1 3,3 13 43,3 16 53,3 4,50 0,572 

starši  / / / / 2 3,6 17 30,9 36 65,5 4,62 0,561 

T3 
učitelji / / / / / / 10 33,3 20 66,7 4,67 0,479 

starši  / / / / 6 10,9 13 23,6 36 65,5 4,55 0,689 

T4 
učitelji / / / / 3 10 6 20 21 70 4,60 0,675 

starši  1 1,8 / / 3 5,5 20 36,4 31 56,4 4,45 0,765 

T5 
učitelji / / / / / / 8 26,7 22 73,3 4,73 0,450 

starši  / / / / 2 3,6 18 32,7 35 63,6 4,60 0,564 

 
Legenda: Trditve, vezane na pripisovanje pomena medsebojnemu sodelovanju 

Trditve – učitelji Trditve – starši 
T1: Starši otrok, ki jih poučujem, se zavedajo lastne 
odgovornosti za otrokov napredek in učno vzgojni 
uspeh. 
T2: Ob bolj pogostih srečanjih postaja odnos med 
starši in učitelji boljši.  
T3: Dobro medsebojno sodelovanje vpliva na boljšo 
motivacijo in boljši uspeh učencev v šoli.  
T4: Sodelovanje med šolo in domom pomembno 
vpliva na počutje in sprejemanje otroka v razredu.  
T5: Sodelovanje krepi odnose med učitelji, starši in 
učenci. 
 

T1: Učitelji, ki poučujejo mojega otroka, se zavedajo 
lastne odgovornosti za otrokov napredek in učno 
vzgojni uspeh. 
T2: Ob bolj pogostih srečanjih postaja odnos med 
starši in učitelji še boljši.  
T3: Dobro medsebojno sodelovanje vpliva na boljšo 
motivacijo in boljši uspeh učencev v šoli.  
T4: Sodelovanje med šolo in domom pomembno 
vpliva na počutje in sprejemanje otroka v razredu.  
T5: Sodelovanje krepi odnose med učitelji, starši in 
učenci. 
 

 

Nadalje nas je zanimalo, ali obstajajo razlike med učitelji in starši v pripisovanju pomena 
medsebojnemu sodelovanju. 
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Tabela 15: Izid Mann-Whitnejevega U-preizkusa razlik po trditvah med učitelji in starši 

TRDITVE OSEBA  N R U P 

T1 
učitelji 30 23,70 

246,000 0,000 
starši  55 53,53 

T2 
učitelji 30 39,82 

729,500 0,303 
starši  55 44,74 

T3 
učitelji 30 44,33 

785,000 0,659 
starši  55 42,27 

T4 
učitelji 30 46,20 

729,000 0,305 
starši  55 41,25 

T5 
učitelji 30 45,93 

737,000 0,323 
starši  55 41,40 

 

Rezultati (Tabela 14) kažejo, da starši in učitelji zelo pozitivno ocenjujejo trditve, vezane na 
pripisovanje pomena medsebojnemu sodelovanju. Skupna aritmetična sredina za starše znaša 
4,56, za učitelje pa 4,37. Oboji se popolnoma strinjajo, da sodelovanje krepi odnose med 
učitelji, starši in učenci (T5). Vsi učitelji in 96 % anketiranih staršev se precej oz. popolnoma 
strinjajo, da sodelovanje krepi medsebojne odnose.  

Oboji menijo, da dobro medsebojno sodelovanje vpliva na boljšo motivacijo in boljši uspeh 
učencev v šoli (T3). Iz rezultatov pa je razvidno, da je delež učiteljev, ki se s tem precej oz. 
popolnoma strinjajo, 100 %, medtem ko je delež staršev nekoliko nižji (slabih 90 %). Rezultati 
se skladajo z ugotovitvami mnogih raziskav (Henderson in Berla, 1994; Gonzales-DeHass, idr 
2005; Pomerantz, idr., 2007, v Kalin, 2008), ki potrjujejo pomen pozitivnih učinkov 
medsebojnega sodelovanja tako na učence kot tudi starše. Raziskovalci so potrdili, da dobro 
medsebojno sodelovanje prispeva k boljšemu učenju otrok in njihovi učni uspešnosti. Prav tako 
obstaja pomembna povezanost med vključevanjem staršev in višjo motivacijo učencev, boljše 
duševno zdravje in boljši čustveni in socialni razvoj otroka.  

Tako učitelji kot tudi starši se v 90 % precej oz. popolnoma strinjajo, da medsebojno 
sodelovanje pomembno vpliva tudi na sprejemanje in počutje otroka v razredu (T4).  

Visoke ocene so starši (M= 4,62 – kar 65,5 % staršev se popolnoma strinja, 30,9 % pa se precej 
strinja) in učitelji (M=4,56 – kar 53,3 % učiteljev se popolnoma strinja, 43,3 % pa se precej 
strinja) pripisali tudi T2, ki pravi, da ob bolj pogostih srečanjih postaja odnos med starši in  
učitelji boljši.  

Starši so izrazili visoko strinjanje (M=4,56), da se učitelji, ki poučujejo njihovega otroka, 
zavedajo lastne odgovornosti za njegov napredek in učno vzgojni uspeh (T1). Kar 63,6 % 
staršev se je popolnoma strinjalo z navedeno trditvijo. Učitelji pa so prav to trditev najnižje 
ocenili (M=3,33). Kar 60 % učiteljev je to postavko ocenilo z oceno 3 ter samo 13,3 % učiteljev 
z oceno 5. Razlog za tak rezultat je verjetno ta, da starši zaupajo učiteljem in verjamejo, da se 
vsak učitelj maksimalno potrudi za napredek otroka, mar jim je za uspeh vsakega otroka. 
Učitelji pa imajo opravka z mnogimi starši, ki se v skrbi za otrokov razvoj in napredek zelo 
razlikujejo, zato mogoče prihaja do nižjih ocen.  

Statistično pomembne razlike med učitelji in starši v pripisovanju pomena medsebojnemu 
sodelovanju (Tabela 15) so se pokazale samo pri T1 – Starši otrok, ki jih poučujem, se zavedajo 
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lastne odgovornosti za otrokov napredek in učno vzgojni uspeh./Učitelji, ki poučujejo mojega 
otroka, se zavedajo lastne odgovornosti za otrokov napredek in učno vzgojni uspeh. 

Razvidno je, da so učitelji tisti, ki se s trditvijo v večji meri ne strinjajo oz. se ne morejo 
opredeliti.  Strinjamo se z Resmanom (1992c), da se mora odgovornost za uspešno rast in učenje 
otroka deliti med učitelji in starši. Spoznanje, da je sodelovanje med šolo in domom faktor 
kvalitete uspeha otrok v šoli, postopoma spreminja percepcijo učiteljev o vlogi staršev in 
odgovornost obojih za skrb za otrokov razvoj in uspeh. 

 

Nadalje smo ugotavljali, ali obstajajo razlike v pripisovanju pomena medsebojnemu 
sodelovanju med učitelji, ki poučujejo v različnih VIZ programih, z različno delovno dobo, 
glede na razredništvo in med starši glede na program, ki ga obiskuje njihov otrok. 

Tabela 16: Izid Kruskal Wallisovega preizkusa razlik po trditvah med učitelji glede na program poučevanja 

TRDITVE Program  N R X2 P 

T1 

PP NIS  19 14,29 

1,298 0,523 PP VIZ 6 18,00 
Oba 

programa  
5 17,10 

T2 

PP NIS  19 15,26 

3,914 0,141 PP VIZ 6 20,08 
Oba 

programa  
5 10,90 

T3 

PP NIS  19 15,76 

7,662 0,022 PP VIZ 6 20,50 
Oba 

programa  
5 8,50 

T4 

PP NIS  19 16,68 

6,290 0,043 PP VIZ 6 17,75 
Oba 

programa  
5 8,30 

T5 

PP NIS  19 15,55 

0,737 0,692 PP VIZ 6 17,00 
Oba 

programa  
5 13,50 

 

Statistično pomembne razlike med učitelji, ki poučujejo v različnih VIZ programih, v 
pripisovanju pomena medsebojnemu sodelovanju so se pokazale pri dveh trditvah: 

T3 – Dobro medsebojno sodelovanje vpliva na boljšo motivacijo in boljši uspeh učencev v šoli. 

T4 – Sodelovanje med šolo in domom pomembno vpliva na počutje in sprejemanje otroka v 
razredu.  

Učitelji, ki poučujejo v obeh programih, se v manjši meri strinjajo s tem, da medsebojno 
sodelovanje vpliva na boljšo motivacijo in boljši uspeh učencev v šoli ter na počutje in 
sprejemanje otroka v razredu. Razloge za tak rezultat bi lahko iskali v smeri, da so učitelji, ki 
poučujejo v obeh programih, ponavadi predmetni učitelji, ki se samo pri določenih učnih urah 
vključujejo v razred, zato nimajo vpogleda v samo dinamiko in potek odnosov znotraj razreda, 
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prav tako pa sami ne sodelujejo s starši v tolikšni meri, zato ne vidijo učinka sodelovanja na 
motivacijo in uspeh učencev, temveč le-to pripisujejo drugim faktorjem.  

 

Tabela 17: Izid Kruskal Wallisovega preizkusa razlik po trditvah med učitelji glede na delovno dobo 

TRDITVE 
Delovna 

doba 
N R X2 P 

T1 

0–5 let 5 13,60 

2,217 0,529 
6–10 let 7 12,64 

11–20 let 7 18,07 
Več kot 20 

let 
11 16,55 

T2 

0–5 let 5 19,60 

2,121 0,548 
6–10 let 7 16,29 

11–20 let 7 14,21 
Več kot 20 

let 
11 13,95 

T3 

0–5 let 5 20,50 

4,595 0,204 
6–10 let 7 14,07 

11–20 let 7 11,93 
Več kot 20 

let 
11 16,41 

T4 

0–5 let 5 20,00 

8,987 0,029 
6–10 let 7 9,71 

11–20 let 7 13,57 
Več kot 20 

let 
11 18,36 

T5 

0–5 let 5 19,50 

2,294 0,514 
6–10 let 7 15,21 

11–20 let 7 15,21 
Več kot 20 

let 
11 14,05 

 

Statistično pomembne razlike med učitelji z različno delovno dobo v pripisovanju pomena 
medsebojnemu sodelovanju so se pokazale samo pri trditvi T4 – Sodelovanje med šolo in 
domom pomembno vpliva na počutje in sprejemanje otroka v razredu.  

Učitelji, ki so začetniki (R=20,00), ter učitelji, ki imajo nad 20 let delovnih izkušenj (R=18,36), 
višje ocenjujejo trditev, da sodelovanje med šolo in domom pomembno vpliva na počutje in 
sprejemanje otroka v razredu. Najnižjo oceno so podali učitelji, ki imajo od 6 do10 let delovne 
dobe (R=9,71), nekoliko višjo pa tisti učitelji, ki poučujejo od 11 do 20 let (R=13,57). 

Po faznem S-modelu (Javrh, 2009) učitelji začetniki preko faze »preživetja in odkrivanja« 
napredujejo v fazo stabilizacije in se glede na to, da je pomen medsebojnega sodelovanja 
pogosto omenjen problem v stroki verjetno veliko ukvarjajo s tem področjem, energijo vlagajo 
v sodelovanje, ker se zavedajo pomena le-tega za otroka.  
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Tabela 18: Izid Mann-Whitnejevega U-preizkusa razlik po trditvah med učitelji glede na razredništvo 

TRDITVE RAZREDNIK  N R U P 

T1 
DA 15 16,30 

100,500 0,572 
NE  15 14,70 

T2 
DA 15 17,20 

87,000 0,227 
NE  15 13,80 

T3 
DA 15 17,50 

82,500 0,128 
NE  15 13,50 

T4 
DA 15 17,30 

85,500 0,164 
NE  15 13,70 

T5 
DA 15 15,50 

112,500 1,000 
NE  15 15,50 

 

Med učitelji, ki so razredniki, in tistimi, ki te funkcije ne opravljajo, ni statistično pomembnih 
razlik v pripisovanju pomena medsebojnemu sodelovanju.  

Tabela 19: Izid Mann-Whitnejevega U- preizkusa razlik po trditvah med starši glede na VIZ program, ki ga 
otrok obiskuje 

TRDITVE 
VIZ 

program 
N R U P 

T1 
PP NIS 36 24,85 

228,500 0,018 
PP VIZ 19 33,97 

T2 
PP NIS 36 24,46 

214,500 0,007 
PP VIZ 19 34,71 

T3 
PP NIS 36 27,18 

312,500 0,534 
PP VIZ 19 29,55 

T4 
PP NIS 36 29,38 

292,500 0,319 
PP VIZ 19 25,39 

T5 
PP NIS 36 25,94 

268,000 0,119 
PP VIZ 19 31,89 

 

Statistično pomembne razlike med starši otrok, ki obiskujejo različen program, v pripisovanju 
pomena medsebojnemu sodelovanju so se pokazale pri trditvah: 

T1 – Učitelji, ki poučujejo mojega otroka, se zavedajo lastne odgovornosti za otrokov napredek 
in učno vzgojni uspeh. 

T2 – Ob bolj pogostih srečanjih postaja odnos med starši in učitelji še boljši. 

Pri obeh trditvah so starši otrok, ki obiskujejo PP VIZ,  izrazili večje strinjanje. Starši otrok v 
PP bolj verjamejo, da se učitelj zaveda odgovornosti za otrokov napredek in učno vzgojni 
uspeh. Prav tako menijo, da se ob pogostejših srečanjih njihov odnos z učitelji boljša.  

Pri delu v posebnem programu program omogoča, da se nameni veliko časa kvalitetnemu 
sodelovanju s starši. Le-to pa ne ostane samo pri formalnih oblikah sodelovanja, temveč se 
pogosto razširi tudi na neformalne oblike sodelovanja, ki vključujejo tako starše in učence. To 
potrjujejo tudi rezultati manjše raziskave (Lampret Senčič in Josipovič, 2006), kjer so ugotovili, 
da se odnos med starši in učitelji krepi skozi različna formalna in neformalna druženja, zato si 
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sodelovanja želijo tudi v prihodnje. Hkrati pa so starši zadovoljni s tem, kar za starše in učence 
pripravijo učitelji. 

 

3.2.3 Ocene učiteljev in staršev glede utemeljevanja medsebojnega sodelovanja 
 

S pomočjo enajstih trditev, za katere so se morali učitelji in starši opredeliti na 5-stopenjski 
lestvici od 1 – se nikakor ne strinjam,  2 – se ne strinjam,  3 – se ne morem opredeliti, 4 – se 
precej strinjam do 5 – se popolnoma strinjam in so vezane na izmenjavo informacij med starši 
in učitelji ter možnost vključevanja in vplivanja staršev v delo šole, smo  želeli ugotoviti, kako 
učitelji in starši utemeljujejo medsebojno sodelovanje. 

Tabela 20: Opisna statistika utemeljevanja medsebojnega sodelovanja 

TRDITVE 
1 2 3 4 5 M SD 

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

T1 
učitelji 1 3,3 1 3,3 15 50,0 9 30,0 4 13,3 3,47 0,900 

starši  / / 1 1,8 3 5,5 15 27,3 36 65,5 4,56 0,688 

T2 
učitelji 1 3,3 3 10,0 12 40,0 10 33,3 4 13,3 3,43 0,971 

starši  / / / / 5 9,1 18 32,7 32 58,2 4,49 0,663 

T3 
učitelji 1 3,3 2 6,7 13 43,3 11 36,7 3 10,0 3,43 0,898 

starši  / / / / 4 7,3 16 29,1 35 63,6 4,56 0,631 

T4 
učitelji / / / / 5 16,7 15 50,0 10 33,3 4,17 0,699 

starši  / / / / 7 12,7 19 34,5 29 52,7 4,40 0,710 

T5 
učitelji / / 4 13,3 14 46,7 11 36,7 1 3,3 3,30 0,750 

starši  1 1,8 / / 4 7,3 23 41,8 27 49,1 4,36 0,778 

T6 
učitelji / / / / 2 6,7 5 16,7 23 76,7 4,70 0,596 

starši  / / 1 1,8 2 3,6 17 30,9 35 63,6 4,56 0,660 

T7 
učitelji / / 1 3,3 2 6,7 15 50,0 12 40,0 4,27 0,740 

starši  / / / / 5 9,1 13 23,6 37 67,3 4,58 0,658 

T8 
učitelji / / 7 23,3 11 36,7 9 30,0 3 10,0 3,27 0,944 

starši  / / 9 16,4 15 25,5 13 23,6 19 34,5 3,76 1,105 

T9 
učitelji / / / / 2 6,7 11 36,7 17 56,7 4,50 0,630 

starši  / / / / / / 20 36,4 35 63,6 4,64 0,485 

T10 
učitelji 1 3,3 / / 3 10,0 10 33,3 16 53,3 4,33 0,922 

starši  / / / / 6 10,9 19 34,5 30 54,5 4,44 0,688 
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T11 
učitelji / / 2 6,7 10 33,3 11 36,7 7 23,3 3,77 0,898 

starši  4 7,3 5 9,1 15 27,3 16 29,1 15 27,3 3,60 1,196 

 

Legenda: Trditve, vezane na utemeljevanje medsebojnega sodelovanja 
Trditve – učitelji Trditve – starši 

T1: Od staršev dobim dovolj informacij o močnih 
področjih otroka doma. 
T2: Od staršev dobim dovolj informacij o težavah 
otroka doma. 
T3: Od staršev dobim dovolj informacij o delu otroka 
doma. 
T4: Na medsebojnih srečanjih učiteljev in staršev se 
počutim slišanega. Podam lahko lastno mnenje in 
ideje.  
T5: Starši mi dajo koristne usmeritve, kako naj ravnam 
z njihovim otrokom.  
T6: O dogajanju v šoli so starši redno obveščeni.  
T7: Srečanja med starši, učitelji in otroci so dobro 
organizirana.  
T8: Znotraj šole se starši vključujejo v različne 
dejavnosti.  
T9: Na formalnih oblikah sodelovanja (roditeljski 
sestanki, timski sestanki, govorilne ure) pridobijo 
starši potrebne informacije o svojem otroku. 
T10: Šola staršem posreduje informacije tudi na 
neformalnih oblikah sodelovanja (dan odprtih vrat, 
srečanja, prireditve …). 
T11: Starši imajo vpliv na delo šole. 
 

T1: Od učiteljev dobim dovolj informacij o močnih 
področjih otroka v šoli. 
T2: Od učiteljev dobim dovolj informacij o težavah 
otroka v šoli. 
T3: Od učiteljev dobim dovolj informacij o delu 
otroka v šoli. 
T4: Na medsebojnih srečanjih učiteljev in staršev se 
počutim slišanega. Podam lahko lastno mnenje in 
ideje.  
T5: Učitelji mi dajo koristne usmeritve, kako naj 
ravnam s svojim otrokom.  
T6: O dogajanju v šoli smo starši redno obveščeni.  
T7: Srečanja med starši, učitelji in otroci so dobro 
organizirana.  
T8: Znotraj šole se starši vključujemo v različne 
dejavnosti.  
T9: Na formalnih oblikah sodelovanja (roditeljski 
sestanki, timski sestanki, govorilne ure) pridobim 
potrebne informacije o mojem otroku. 
T10: Šola mi posreduje informacije tudi na 
neformalnih oblikah sodelovanja npr. dan odprtih vrat, 
srečanja, prireditve … 
T11: Starši imamo vpliv na delo šole. 
 

 

Nadalje nas je zanimalo, ali obstajajo razlike med starši in učitelji v utemeljevanju 
medsebojnega sodelovanja. 

Tabela 21: Izid Mann-Whitnejevega U-preizkusa razlik po trditvah med učitelji in starši 

TRDITVE OSEBA  N R U P 

T1 
učitelji 30 25,15 

289,500 0,000 
starši  55 52,74 

T2 
učitelji 30 26,37 

326,000 0,000 
starši  55 52,07 

T3 
učitelji 30 24,52 

270,500 0,000 
starši  55 53,08 

T4 
učitelji 30 37,83 

670,000 0,119 
starši  55 45,82 

T5 
učitelji 30 24,47 

269,000 0,000 
starši  55 53,11 

T6 
učitelji 30 46,30 

726,000 0,264 
starši  55 41,20 

T7 
učitelji 30 36,02 

615,500 0,028 
starši  55 46,81 
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T8 
učitelji 30 35,82 

609,500 0,040 
starši  55 46,92 

T9 
učitelji 30 40,42 

747,500 0,402 
starši  55 44,41 

T10 
učitelji 30 42,30 

804,000 0,829 
starši  55 43,38 

T11 
učitelji 30 44,25 

787,500 0,720 
starši  55 42,32 

 

Rezultati (Tabela 20) kažejo, da starši v primerjavi z učitelji bolj pozitivno utemeljujejo 
medsebojno sodelovanje, skupna aritmetična sredina za starše znaša 4,36, za učitelje pa 3,87.  

Razvidno je, da je večina trditev, ki je vezana na informiranje staršev oz. učiteljev, višje 
ocenjena v primerjavi z dvema trditvam, vezanima na vplivanje staršev v delo šole. Tako starši 
(M=3,60) kot učitelji (M=3,77) se najbolj ne strinjajo s trditvijo 11, ki pravi, da imajo starši 
vpliv na delo šole. 16,4 % staršev se s trditvijo nikakor oz. ne strinja, medtem ko je delež 
učiteljev, ki se ne strinjajo, 6,7 %. Tretjina učiteljev in slaba tretjina staršev se pri oceni te 
trditve ne more opredeliti. Precejšnje in popolno strinjanje s trditvijo pa je izrazilo 60 % 
učiteljev in 56,4 % staršev. Prav tako je stopnja strinjanja pri obeh skupinah nizka (M starši = 
3,76, M učitelji = 3,27) pri trditvi 8, ki govori o tem, da se znotraj šole starši vključujejo v 
različne dejavnosti. 23,3 % učiteljev in 16,4 % staršev se s trditvijo ne strinja. Tretjina učiteljev 
in četrtina staršev pa se pri oceni trditve ni mogla opredeliti. Ta rezultat nakazuje, da bo 
potrebno na področju aktivnega vključevanja staršev v delo šole narediti še marsikaj, da se 
stanje izboljša. Čeprav večina staršev v šoli lahko vedno posreduje svoje mnenje, vpliva na 
soustvarjanje programa dela v šoli nima. Šola in učitelji formalno sprejemajo nove koncepte, 
starše pa v nastajanje in udejanjanje le-teh vključujejo počasi in previdno (Cankar, Kolar in 
Deutsch, 2009). Kot navaja D. Intihar (2002) so se starši pripravljeni intenzivneje vključevati 
v življenje in delo šole. S povečanjem stikov s šolo vanjo tudi bolj zaupajo.  

Razvidno je, da so starši v primerjavi z učitelji vse trditve ocenili bolj pozitivno. Manjša 
odstopanja v oceni se kažejo pri trditvi 4, kjer oboji ocenjujejo, da se počutijo na medsebojnih 
srečanjih slišanega ter lahko podajo svoje ideje in mnenje. 16,7 % učiteljev in 12,7 % staršev 
se glede te trditve ne more opredeliti, 83,3 % učiteljev in 87,2 % staršev pa se s trditvijo precej 
oz. popolnoma strinja. Prav tako se učitelji (M=4,70 – 16,7 % se precej in 76,7 % popolnoma 
strinjajo) in starši (M=4,56 – 30,9 % se precej in 63,6 % popolnoma strinjajo) strinjajo, da so 
starši o dogajanju v šoli redno obveščeni (T6). Starši in učitelji so ocenili, da so srečanja med 
starši in učitelji dobro organizirana (T7), kar potrjuje 90 % učiteljev in staršev, ki se precej oz. 
popolnoma strinjajo z navedeno trditvijo.  

Informacije pridobijo starši na formalnih kot tudi neformalnih oblikah sodelovanja  (T9 in T10). 
Razvidno je, da starši in učitelji bolj pozitivno ocenjujejo trditev 9, vezano na formalne oblike 
sodelovanja (Mučitelji =4,33; Mstarši =4,44), pri čemer se dobra tretjina staršev in učiteljev precej 
strinja, dobra polovica pa popolnoma, da so formalne oblike sodelovanja tiste, kjer starši 
pridobijo potrebne informacije. S trditvijo, šola staršem posreduje informacije tudi na 
neformalnih oblikah sodelovanja, se nikakor ne strinja 7,3 % staršev oz. ne strinja 9,1 %, delež 
učiteljev, ki so izrazili nestrinjanje s trditvijo, je 6,7 %. Tretjina učiteljev in staršev je trditev 
ocenila s 3, kar pomeni, da se ni mogla opredeliti, slabih 60 % staršev in učiteljev pa se s 
trditvijo precej oz. popolnoma strinja.  

Večja odstopanja v oceni oz. v strinjanju med starši in učitelji se kažejo pri trditvah, ki so vezane 
na pridobivanje informacij o otroku. Rezultati nakazujejo, da so starši bolj pozitivno ocenili 
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trditve, vezane na pridobivanje informacij. Tako je razvidno, da se več kot 90 % staršev precej 
oz. popolnoma strinja, da od učiteljev dobijo dovolj informacij o močnih področjih otroka v 
šoli (T1), od učiteljev dobijo dovolj informacij o težavah otroka v šoli (T2), od učiteljev dobijo 
dovolj informacij o delu otroka v šoli (T3) in da jim učitelji dajo koristne usmeritve, kako naj 
ravnajo s svojim otrokom (T5). 

Rezultati nakazujejo, da se kar 50 % učiteljev ni moglo opredeliti glede trditve, da od staršev 
dobijo dovolj informacij o močnih področjih otroka doma (T1), 6,6 % učiteljev se s to trditvijo 
ne strinja. Delež učiteljev, ki se precej oz. popolnoma strinjajo, da dobijo potrebne informacije, 
je 43,3 %. 13,3 % učiteljev se ne strinja s trditvijo, da od staršev dobijo dovolj informacij o 
težavah otroka doma (T2), 40 % se jih glede ocene te trditve ni moglo opredeliti. 46,6 % 
učiteljev pa se precej oz. popolnoma strinja, da dobijo ustrezne informacije o težavah otroka v 
domačem okolju. Prav tako je 10 % učiteljev izrazilo nestrinjanje glede pridobivanja informacij 
s strani staršev o otrokovem domačem delu (T3), 43,3 % se jih pri tej trditvi ni moglo opredeliti, 
46,7 % učiteljev pa se strinja, da od staršev dobijo dovolj informacij o delu otroka doma. Učitelji 
se v 46,7 % niso mogli popredeliti pri oceni trditve, da od staršev dobijo koristne usmeritve, 
kako naj ravnajo z njihovim otrokom (T5). Delež učiteljev, ki se ne strinja s trditvijo, je 13,3 
%, na drugi strani pa se 40 % učiteljev precej strinja z navedeno trditvijo, torej so mnenja, da 
jim starši podajo koristne in potrebne usmeritve za delo z otrokom. Razvidno je torej, da učitelji 
menijo, da dobijo od staršev premalo informacij in usmeritev za delo z otrokom. Iz tega lahko 
sklepamo, da starši učiteljem ne povedo vseh informacij, mogoče ga ne znajo pohvaliti in 
izpostaviti močnih področij, čakajo, da jih bodo opazili drugi. Na drugi strani so verjetno 
obrambni mehanizmi staršev tisti, ki jim preprečujejo, da bi govorili o otrokovih težavah doma.  

 

Statistično pomembne razlike (Tabela 21) med učitelji in starši v utemeljevanju medsebojnega  
sodelovanja so se pokazale pri trditvah: 

T1: Od staršev dobim dovolj informacij o močnih področjih otroka doma./Od učiteljev dobim 
dovolj informacij o močnih področjih otroka v šoli. 

T2: Od staršev dobim dovolj informacij o težavah otroka doma./Od učiteljev dobim dovolj 
informacij o težavah otroka v šoli. 

T3: Od staršev dobim dovolj informacij o delu otroka doma./Od učiteljev dobim dovolj 
informacij o delu otroka v šoli. 

T5: Starši mi dajo koristne usmeritve, kako naj ravnam z njihovim otrokom./Učitelji mi dajo 
koristne usmeritve, kako naj ravnam s svojim otrokom. 

T7: Srečanja med starši, učitelji in otroci so dobro organizirana.  

T8: Znotraj šole se starši vključujejo v različne dejavnosti./Znotraj šole se starši vključujemo v 
različne dejavnosti. 

Starši v večji meri ocenjujejo, da dobijo od učiteljev dovolj informacij o močnih področjih 
otroka (T1), o težavah otroka v šoli (T2), o otrokovem delu v šoli (T3). Prav tako menijo, da 
jim učitelji dajo dovolj koristnih usmeritev in nasvetov, kako naj ravnajo s svojim otrokom 
(T5). Starši od učitelja pogosto pričakujejo vse te informacije in napotke. Hojker (2003) pravi, 
da morajo biti ti napotki prilagojeni staršem glede na izobrazbo, objektivne pogoje življenja, 
čas … Številni praktiki se zavedajo pomembnosti informiranja staršev ter izpostavljajo številne 
pozitivne izkušnje. B. Voröš (2015) izpostavlja primer dobre prakse, ko staršem posreduje 
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informacije o otrokovem funkcioniranju tedensko oz. po dogovoru na različne načine (telefon, 
elektronska pošta, uporaba beležke, individualni razgovori …).  

Po drugi strani pa učitelji menijo ravno nasprotno, da od staršev dobijo premalo informacij o 
otroku doma: o močnih področjih, težavah in o delu otroka. Prav tako od staršev ne dobijo 
dovolj usmeritev, kako naj ravnajo z njihovim otrokom. Razlog za to je lahko, da je družinska 
situacija takšna, da v danem trenutku od staršev ne morejo pričakovati želenih informacij. 
Pomembno je, da učitelj stiske začuti in staršem ter otroku stoji ob strani (Hojker, 2003).  

Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi pri ocenjevanju T7 in T8. Učitelji (R=36,02) 
so v primerjavi s starši (R=46,81) izrazili  nižje strinjanje s trditvijo, da so njihova medsebojna 
srečanja dobro organizirana, prav tako pa so nižje strinjanje učitelji (R=35,82) v primerjavi s 
starši (R=46,92) izrazili glede vključevanja staršev znotraj šole v različne dejavnosti. Do tega 
odstopanja je prišlo verjetno zaradi tega, ker učitelji v organizacijo srečanj vlagajo delo in svoj 
trud, vedno znova želijo vpeljevati kakšne novosti, izboljšave pri medsebojnih oblikah 
sodelovanja, po drugi strani pa se verjetno nekateri starši nikoli ne odzovejo na vabilo, kar je 
po vsej verjetnosti pripomoglo k nižji oceni.  
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Nadalje smo ugotavljali, ali obstajajo razlike v utemeljevanju  medsebojnega sodelovanja med 
učitelji, ki poučujejo v različnih VIZ programih, z različno delovno dobo, glede na razredništvo 
in med starši glede na program, ki ga obiskuje njihov otrok. 

 

Tabela 22: Izid Kruskal Wallisovega preizkusa razlik po trditvah med učitelji glede na program poučevanja 
TRDITVE Program  N R X2 P 

T1 

PP NIS  19 14,68 

0,765 0,682 PP VIZ 6 18,00 

Oba programa  5 15,60 

T2 

PP NIS  19 15,32 

0,032 0,984 PP VIZ 6 16,00 

Oba programa  5 15,60 

T3 

PP NIS  19 13,63 

2,790 0,248 PP VIZ 6 18,00 

Oba programa  5 19,60 

T4 

PP NIS  19 14,32 

1,717 0,424 PP VIZ 6 19,25 

Oba programa  5 15,50 

T5 

PP NIS  19 15,00 

0,295 0,863 PP VIZ 6 16,67 

Oba programa  5 17,20 

T6 

PP NIS  19 17,34 

5,432 0,066 PP VIZ 6 14,33 

Oba programa  5 9,90 

T7 

PP NIS  19 17,21 

2,515 0,284 PP VIZ 6 13,25 

Oba programa  5 11,70 

T8 

PP NIS  19 15,47 

0,715 0,700 PP VIZ 6 17,50 

Oba programa  5 13,20 

T9 

PP NIS  19 16,89 
 

5,675 
0,059 PP VIZ 6 17,33 

Oba programa  5 8,00 

T10 

PP NIS  19 16,68 

3,921 0,141 PP VIZ 6 17,08 

Oba programa  5 9,10 

T11 

PP NIS  19 14,68 

1,319 0,517 PP VIZ 6 19,00 

Oba programa  5 14,40 

 

Pri nobeni trditvi se niso pokazale statistično pomembne razlike v utemeljevanju  medsebojnega 
sodelovanja glede na VIZ program, v katerem učitelji poučujejo.  
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Tabela 23: Izid Kruskal Wallisovega preizkusa razlik po trditvah med učitelji glede na delovno dobo 
TRDITVE Delovna doba N R X2 P 

T1 

0–5 let 5 14,80 

1,079 0,782 
6–10 let 7 16,07 

11–20 let 7 13,07 

Več kot 20 let 11 17,00 

T2 

0–5 let 5 17,10 

1,379 0,711 
6–10 let 7 14,64 

11–20 let 7 12,79 

Več kot 20 let 11 17,05 

T3 

0–5 let 5 14,80 

1,659 0,646 
6–10 let 7 15,14 

11–20 let 7 12,79 

Več kot 20 let 11 17,77 

T4 

0–5 let 5 13,50 

1,371 0,712 
6–10 let 7 17,29 

11–20 let 7 13,36 

Več kot 20 let 11 16,64 

T5 

0–5 let 5 12,20 

1,349 0,718 
6–10 let 7 15,07 

11–20 let 7 15,57 

Več kot 20 let 11 17,23 

T6 

0–5 let 5 16,20 

0,627 0,890 
6–10 let 7 14,50 

11–20 let 7 14,50 

Več kot 20 let 11 16,45 

T7 

0–5 let 5 16,40 

1,315 0,726 
6–10 let 7 12,93 

11–20 let 7 14,86 

Več kot 20 let 11 17,14 

T8 

0–5 let 5 18,40 

8,030 0,045 
6–10 let 7 10,57 

11–20 let 7 22,00 

Več kot 20 let 11 13,18 

T9 

0–5 let 5 19,20 

2,899 0,407 
6–10 let 7 13,07 

11–20 let 7 13,07 

Več kot 20 let 11 16,91 

T10 

0–5 let 5 17,30 

4,861 0,182 
6–10 let 7 12,29 

11–20 let 7 12,00 

Več kot 20 let 11 18,95 
T11 

 

 

 

0–5 let 5 15,60 

2,268 0,519 
6–10 let 7 16,07 

11–20 let 7 11,57 

Več kot 20 let 11 17,59 
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Statistično pomembne razlike med učitelji z različno delovno dobo v utemeljevanju 
medsebojnega  sodelovanja so se pokazale samo pri trditvi T8 – Znotraj šole se starši 
vključujejo v različne dejavnosti. Učitelji, ki imajo med 6 in 10 let delovne dobe, se najmanj 
strinjajo s trditvijo, da se znotraj šole starši vključujejo v različne dejavnosti. Rezultat je 
verjetno posledica tega, da učitelji v tem obdobju postanejo bolj kritični do svojega 
profesionalnega dela, hkrati pa do dela in vključevanja staršev in tako menijo, da bi se starši 
lahko bistveno več vključevali.  

 

Tabela 24: Izid Mann-Whitnejevega U-preizkusa razlik po trditvah med učitelji glede na razredništvo 

TRDITVE RAZREDNIK  N R U P 

T1 
DA 15 18,50 

67,500 0,042 
NE  15 12,50 

T2 
DA 15 18,50 

67,500 0,049 
NE  15 12,50 

T3 
DA 15 19,40 

54,000 0,009 
NE  15 11,60 

T4 
DA 15 18,17 

72,500 0,069 
NE  15 12,83 

T5 
DA 15 20,23 

41,500 0,001 
NE  15 10,77 

T6 
DA 15 17,13 

88,000 0,169 
NE  15 13,87 

T7 
DA 15 15,83 

107,500 0,818 
NE  15 15,17 

T8 
DA 15 14,80 

102,000 0,648 
NE  15 16,20 

T9 
DA 15 17,33 

85,000 0,193 
NE  15 13,67 

T10 
DA 15 17,73 

79,000 0,123 
NE  15 13,27 

T11 
DA 15 18,20 

72,000 0,077 
NE  15 12,80 

 

Statistično pomembne razlike med učitelji razredniki in tistimi, ki to niso, v utemeljevanju 
medsebojnega  sodelovanja so se pokazale pri trditvah: 

T1 – Od staršev dobim dovolj informacij o močnih področjih otroka doma. 

T2 – Od staršev dobim dovolj informacij o težavah otroka doma. 

T3 – Od staršev dobim dovolj informacij o delu otroka doma. 

T5 – Starši mi dajo koristne usmeritve, kako naj ravnam z njihovim otrokom. 

Učitelji razredniki se bolj strinjajo, da dobijo od staršev dovolj informacij o močnih področjih 
otroka (R=18,50), o težavah otroka (R=18,50) in o otrokovem delu doma (R=19,40). Prav tako 
menijo, da jim starši dajo dovolj koristnih usmeritev, kako naj ravnajo z njihovim otrokom 
(R=20,23). Na drugi strani pa učitelji, ki niso razredniki učencev, menijo ravno nasprotno, da 
dobijo od staršev premalo informacij o otroku doma: o močnih področjih (R=12,50), težavah 
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(R=12,50) in o delu otroka (R=11,60). Prav tako od staršev ne dobijo dovolj usmeritev, kako 
naj ravnajo z njihovim otrokom (R=10,77). 

Razrednik ima različne naloge (organizacijska, administrativna in pedagoška), ki samo skupaj 
tvorijo neko celoto.  Le-te določajo, da je razrednik v nenehnem stiku s starši, starši do njega 
razvijejo bolj poglobljen odnos, več mu zaupajo, so si bližje. Seveda pa je pri tem ključnega 
pomena, da razrednik starše spoštuje in jih obravnava kot posameznike, ki imajo veliko 
potrebnih informacij o otroku, ki jih sam nujno potrebuje, da z otrokom dela njemu v korist. 
Treba je prisluhniti staršem ter se dogovoriti, kaj lahko naredi vsak od njih, da bodo čim bolje 
rešili problem (Pušnik, Žarkovič Adlešič in Bizjak, 2002). 

 

Tabela 25: Izid Mann-Whitnejevega U-preizkusa razlik po trditvah med starši glede na VIZ program, ki ga otrok 
obiskuje 

TRDITVE 
VIZ 

program 
N R U P 

T1 
PP NIS 36 26,78 

298,000 0,352 
PP VIZ 19 30,32 

T2 
PP NIS 36 28,44 

326,000 0,746 
PP VIZ 19 27,16 

T3 
PP NIS 36 28,24 

333,500 0,859 
PP VIZ 19 27,55 

T4 
PP NIS 36 26,83 

300,000 0,409 
PP VIZ 19 30,21 

T5 
PP NIS 36 27,67 

330,000 0,813 
PP VIZ 19 28,63 

T6 
PP NIS 36 26,60 

291,500 0,290 
PP VIZ 19 30,66 

T7 
PP NIS 36 26,97 

305,000 0,428 
PP VIZ 19 29,95 

T8 
PP NIS 36 26,97 

305,000 0,496 
PP VIZ 19 29,95 

T9 
PP NIS 36 25,01 

234,500 0,022 
PP VIZ 19 33,66 

T10 
PP NIS 36 27,89 

338,000 0,937 
PP VIZ 19 28,21 

T11 
PP NIS 36 28,56 

322,000 0,714 
PP VIZ 19 26,95 

 

Statistično pomembne razlike med starši otrok v različnih VIZ programih v utemeljevanju 
medsebojnega  sodelovanja so se pokazale pri trditvi T9 – Na formalnih oblikah sodelovanja 
(roditeljski sestanki, timski sestanki, govorilne ure) pridobim potrebne informacije o mojem 
otroku. 

Starši otrok, ki obiskujejo PP NIS (R=25,01), se v primerjavi s starši otrok, ki obiskujejo PP 
VIZ (R=33,66), v manjši meri strinjajo, da na formalnih oblikah sodelovanja, kot so roditeljski 
sestanki, govorilne ure, timski sestanki, pridobijo ustrezne informacije o svojem otroku. 
Razloge za to lahko iščemo v smeri udeleževanja na teh oblikah sodelovanja. To pomeni, da se 
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bodisi sploh ne poslužujejo naštetih oblik sodelovanja bodisi pa se poslužujejo drugih formalnih 
in neformalnih oblik sodelovanja.  

3.2.4 Pogostost udeležbe staršev na posameznih oblikah sodelovanja 
 

V raziskavi smo želeli ugotoviti, kako pogosto se starši udeležujejo posameznih oblik 
medsebojnega sodelovanja in kaj o tem menijo učitelji. Opredelili so se med enajstimi 
formalnimi in neformalnimi oblikami.  

Tabela 26: Opisna statistika pogostosti udeleževanja posameznih oblik sodelovanja 

OBLIKA 
SODELOVANJA 

Nikoli  Redko  Pogosto Vedno  
Šola te 

oblike ne 
nudi 

M SD 

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

GOVORILNE  
URE  

učitelji / / 12 40,0 15 50,0 3 10 / / 2,70 0,651 

starši  1 1,8 11 20,0 26 47,3 17 30,9 / / 3,07 0,766 

RODITELJSKI  
SESTANEK   

učitelji / / 8 26,7 18 60,0 4 13,3 / / 2,87 0,629 

starši  3 5,5 12 21,8 20 36,4 20 36,4 / / 3,04 0,902 

TIMSKI  
SESTANEK  

učitelji / / 6 20 12 40 11 36,7 1 3,3 3,23 0,817 

starši  9 16,4 16 29,1 13 23,6 15 27,3 2 3,6 2,55 1,168 

TELEFONSKI  
POGOVORI  

učitelji / / 4 13,3 13 43,3 13 43,3 / / 3,30 0,702 

starši  / / 18 32,7 16 29,1 21 38,2 / / 3,05 0,848 

ELEKTRONSKA 
POŠTA  

učitelji 4 13,3 19 63,3 3 10 3 10 1 3,3 2,10 0,885 

starši  28 50,9 10 18,2 5 9,1 8 14,5 4 7,3 1,82 1,249 

DAN ODPRTIH 
VRAT  

učitelji 4 13,3 8 26,7 7 23,3 3 10,0 8 26,7 1,77 1,357 

starši  21 38,2 16 29,1 5 9,1 7 12,7 6 10,9 1,75 1,174 

SODELOVANJE 
PRI POUKU  

učitelji 7 23,3 13 43,3 7 23,3 / / 3 10,0 1,80 0,925 

starši  29 52,7 10 18,2 5 9,1 7 12,7 4 7,3 1,67 1,156 

PREDAVANJA  
ZA STARŠE  

učitelji 2 6,7 12 40,0 10 33,3 2 6,7 4 13,3 2,13 1,106 

starši  17 30,9 16 29,1 13 23,6 8 14,5 1 1,8 2,18 1,090 

DELAVNICE ZA 
STARŠE  

učitelji 2 6,7 11 36,7 9 30,0 1 3,3 7 23,3 1,83 1,206 

starši  26 47,3 13 23,6 4 7,3 5 9,1 7 12,7 1,53 1,103 

UDELEŽBA NA  
PRIREDITVAH 

ŠOLE  

učitelji / / 2 6,7 19 63,3 9 30 / / 3,23 0,568 

starši  8 14,5 12 21,8 15 27,3 20 36,4 / / 2,85 1,079 

RAZREDNI  
PIKNIKI  

učitelji 4 13,3 4 13,3 8 26,7 3 10,0 11 36,7 1,60 1,476 
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starši  14 25,5 9 16,4 9 16,4 17 30,9 6 10,9 2,31 1,426 

 

Tabela 27: Razvrstitev oblik medsebojnega sodelovanja med učitelji in starši po povprečju njihove pogostosti 
udeleževanja pri posamezni skupini anketirancev 

Rang UČITELJI  M  STARŠI  M 
1 Telefonski pogovori 3,30 Govorilne ure 3,07 
2 Timski sestanek 3,23 Telefonski pogovori 3,05 
3 Udeležba na prireditvah šole 3,23 Roditeljski sestanek 3,04 
4 Roditeljski sestanek 2,87 Udeležba na prireditvah šole 2,85 
5 Govorilne ure 2,70 Timski sestanek 2,55 
6 Predavanja za starše 2,13 Razredni pikniki 2,31 
7 Elektronska pošta 2,10 Predavanja za starše 2,18 
8 Delavnice za starše 1,83 Elektronska pošta 1,82 
9 Sodelovanje pri pouku 1,80 Dan odprtih vrat 1,75 
10 Dan odprtih vrat 1,77 Sodelovanje pri pouku 1,67 
11 Razredni pikniki 1,60 Delavnice za starše 1,53 

 

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali obstajajo razlike med starši in mnenjem učiteljev v 
udeleževanju posamezne oblike sodelovanja. 

Tabela 28: Izid Mann-Whitnejevega U-preizkusa razlik med učitelji in starši 

OBLIKA  
SODELOVANJA 

OSEBA  N R U P 

GOVORILNE  
URE  

učitelji 30 35,25 
592,500 0,021 

starši  55 47,23 

RODITELJSKI  
SESTANEK   

učitelji 30 38,90 
702,000 0,227 

starši  55 45,24 

TIMSKI  
SESTANEK  

učitelji 30 50,15 
610,500 0,041 

starši  55 39,10 

TELEFONSKI  
POGOVORI  

učitelji 30 47,25 
697,500 0,211 

starši  55 40,68 

ELEKTRONSKA 
POŠTA  

učitelji 30 49,97 
616,000 0,043 

starši  55 39,20 

DAN ODPRTIH 
VRAT  

učitelji 30 43,60 
807,000 0,865 

starši  55 42,67 

SODELOVANJE 
PRI POUKU  

učitelji 30 47,10 
702,000 0,233 

starši  55 40,76 

PREDAVANJA  
ZA STARŠE  

učitelji 30 43,50 
810,000 0,886 

starši  55 42,73 

DELAVNICE ZA 
STARŠE  

učitelji 30 48,28 
666,500 0,131 

starši  55 40,12 
UDELEŽBA NA  
PRIREDITVAH 

ŠOLE  

učitelji 30 47,35 
694,500 0,204 

starši  55 40,63 

RAZREDNI  
PIKNIKI  

učitelji 30 35,18 
590,500 0,028 

starši  55 47,26 
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Najbolj obiskane oblike sodelovanja (Tabela 26 in tabela 27) s strani staršev so govorilne ure 
(M=3,07), sledi jim telefonski pogovor (M=3,05) ter udeležba na roditeljskih sestankih 
(M=3,04). Skoraj 80 % staršev se pogosto oz. vedno udeleži govorilnih ur, dobrih 70 % jih 
pogosto in vedno komunicira z učiteljem preko telefona oz. se udeležuje roditeljskih sestankov. 
Med neformalnimi oblikami se starši najpogosteje udeležujejo prireditev šole (M=2,85 – 49,1 
% staršev se pogosto in vedno udeleži te oblike). M. Vodopivec (2006) je v svoji kvalitativni 
raziskavi ugotovila, da so starši seznanjeni in poznajo vse formalne in neformalne oblike 
sodelovanja, kljub temu pa jim govorilne ure in roditeljski sestanki predstavljajo osnovo 
sodelovalnega odnosa. 

Ti rezultati se skladajo z mnenjem učiteljev o prisotnosti staršev na različnih oblikah 
sodelovanja. Učitelji so kot najbolj obiskano – koriščeno obliko sodelovanja izpostavili 
komuniciranje preko telefona (M=3,30 – 43,3 % učiteljev meni, da starši pogosto, ter 43,3 % , 
da vedno koristijo to obliko). Po mnenju učiteljev se starši v 90 % pogosto oz. vedno 
udeležujejo prireditev šole, s 75 % pogosto oz. vedno sledijo timski sestanki, dobrih 70 % 
učiteljev meni, da se starši pogosto oz. vedno udeležujejo roditeljskih sestankov ter v 60 % 
menijo učitelji, da se starši pogosto oz. vedno udeležijo govorilnih ur. Rezultati se skladajo z 
ugotovitvami raziskave  

Razvidno je, da se starši v večji meri poslužujejo formalnih oblik sodelovanja (govorilne ure, 
roditeljski sestanki, telefonski pogovori). Razlog za to je verjetno v tem, da so to predpisane  
oblike sodelovanja, ki jih opredeljuje zakonodaja in učitelji najverjetneje dajo največji poudarek 
tem oblikam. Ta rezultat potrjujejeta tudi raziskavi (Kalin, idr., 2009; Berčnik, 2014), ki sta 
prav tako ugotovili, da se starši najpogosteje udeležujejo govorilnih ur in roditeljskih sestankov 
ter sodelujejo pri prireditvah šole. Rezultati raziskave S. Berčnik (2014) pa potrjujejo, da 
sodelovanje med starši in šolo redkeje poteka preko neformalnih oblik.  

Najmanj pogosto starši med formalnimi oblikami sodelovanja koristijo elektronsko pošto 
(M=1,82 – kar 50,9 % staršev nikoli ne uporablja elektronske pošte, v 18,2 % jo uporabljajo 
redko). To je razumljivo, saj mnogi starši ne uporabljajo oz. niso najbolj seznanjeni z 
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in raje kot to, koristijo vse druge oblike sodelovanja. 

Med neformalnimi oblikami sodelovanja so se starši opredelili, da se v 70 % nikoli oz. redko 
udeležujejo sodelovanja pri pouku, delavnic za starše, dni odprtih vrat in predavanj za starše. 
Tudi učitelji opažajo in ocenjujejo, da je med starši najmanj zanimanja za prej naštete 
neformalne oblike sodelovanja.  

Kalin, idr. (2009) navajajo, da je motivacija za sodelovanje pri starših večja, ko gre za njihovega 
otroka in ko starši ob sodelovanju uvidijo koristi za svojega otroka, v nasprotnem primeru 
motivacija upada. Večina staršev verjetno pozna sodelovanje z učiteljem prek formalnih oblik, 
zato jim je potrebno drugačne metode in oblike sodelovanja, cilje skupnega sodelovanja 
strokovno dobro predstaviti (Intihar, 2000).    

Tudi pri naši raziskavi se je kot v raziskavi J. Kalin, idr. (2009) pokazalo, da so neformalne 
oblike sodelovanja na naših šolah kar dobro razvite, vendar jih mnogi starši ne poznajo. Šole 
bodo morale narediti več, da bodo starše informirale o načrtih dela šole, o posebnih dejavnostih 
in možnostih za njihovo vključevanje. Seveda pa nekatere šole določenih neformalnih oblik 
sodelovanja sploh ne nudijo. 

Do statistično pomembnih razlik (Tabela 28) v oblikah sodelovanja, ki se jih udeležujejo starši 
in mnenjem učiteljev o tem, je prišlo pri govorilnih urah, timskih sestankih, komuniciranju 
preko elektronske pošte ter pri razrednih piknikih.  
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Starši (R=47,23) v primerjavi z mnenjem učiteljev (R=35,25) navajajo, da se pogosteje 
udeležujejo govorilnih ur in razrednih piknikov. Do razlik je verjetno prišlo, ker je vsak učitelj 
ocenjeval udeleževanje staršev glede na  razred kot celoto, kjer se določeni starši udeležujejo, 
drugi ne, učitelj pa je podal neko povprečno oceno; medtem ko so starši podali oceno glede na 
svoje udejstvovanje, ki so ga lahko natančno ocenili.  

Pri timskih sestankih se je pokazalo, da učitelji (R=50,15) v primerjavi s starši (R=39,10) v 
večji meri menijo, da se starši udeležujejo te oblike.  

Ocena učiteljev (R=49,97) je  višja od ocene staršev (R=39,20) tudi pri pogostosti  posluževanja 
elektronske pošte kot načina komunikacije. Učitelji verjetno staršem posredujejo določene 
informacije preko elektronske pošte ali spletne strani šole, vendar starši teh informacij ne 
pogledajo, informacije jih ne dosežejo po tej poti.  
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3.2.5 Ocena zadovoljstva učiteljev in staršev z različnimi oblikami sodelovanja 
 

Zanimalo nas je, kako so starši in učitelji zadovoljni z različnimi oblikami sodelovanja. 
Anketiranci so na 3-stopenjski lestvici označili, ali so z določeno obliko nezadovoljni, srednje 
zadovoljni ali pa zelo zadovoljni. Ker na vseh šolah vseh oblik ne izvajajo oz. se je starši in 
učitelji morebiti ne poslužujejo, smo dodali tudi kategorijo »te oblike se ne poslužujem«.  

Tabela 29: Opisna statistika ocene zadovoljstva s  posameznimi oblikami sodelovanja 

OBLIKA 
SODELOVANJA 

Ne  
zadovoljen 

Srednje 
zadovoljen 

Zelo 
zadovoljen  

Te oblike se 
ne 

poslužujem 
M SD 

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

GOVORILNE  
URE  

učitelji / / 20 66,7 10 33,3 / / 2,33 0,479 

starši  1 1,8 7 12,7 47 85,5 / / 2,84 0,420 

RODITELJSKI  
SESTANEK   

učitelji 1 3,3 21 70,0 8 26,7 / / 2,23 0,504 

starši  1 1,8 12 21,8 42 76,4 / / 2,75 0,480 

TIMSKI  
SESTANEK  

učitelji 1 3,3 2 6,7 14 46,7 13 43,3 2,30 0,750 

starši  7 12,7 17 30,9 26 47,3 5 9,1 2,24 0,962 

TELEFONSKI  
POGOVORI  

učitelji / / 10 33,3 20 66,7 / / 2,67 0,479 

starši  1 1,8 6 10,9 47 85,5 1 1,8 2,80 0,558 

ELEKTRONSKA 
POŠTA  

učitelji 6 20,0 19 63,3 4 13,3 1 3,3 1,87 0,681 

starši  8 14,5 15 27,3 12 21,8 20 36,4 1,35 1,190 

DAN ODPRTIH 
VRAT  

učitelji 4 13,3 9 30,0 7 23,3 10 33,3 1,43 1,194 

starši  4 7,3 14 25,5 13 23,6 24 43,6 1,29 1,257 

SODELOVANJE 
PRI POUKU  

učitelji 9 30,0 13 43,3 5 16,7 3 10,0 1,67 0,884 

starši  4 7,3 7 12,7 16 29,1 28 50,9 1,20 1,339 

PREDAVANJA  
ZA STARŠE  

učitelji 4 13,3 13 43,3 8 26,7 5 16,7 1,80 1,031 

starši  3 5,5 14 25,5 24 43,6 14 25,5 1,87 1,233 

DELAVNICE ZA 
STARŠE  

učitelji 3 10,0 15 50,0 4 13,3 8 26,7 1,50 1,042 

starši  5 9,1 12 21,8 12 21,8 26 47,3 1,18 1,249 

UDELEŽBA NA  
PRIREDITVAH 

ŠOLE  

učitelji 2 6,7 13 43,3 15 50 / / 2,43 0,626 

starši  / / 5 9,1 45 81,8 5 9,1 2,64 0,890 

RAZREDNI  
PIKNIKI  

učitelji 5 16,7 4 13,3 10 33,3 11 36,7 1,43 1,305 

starši  2 3,6 14 25,5 26 47,3 13 23,6 1,96 1,217 
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Nadalje nas je zanimalo, ali obstajajo razlike med starši in učitelji v oceni zadovoljstva z 
različnimi oblikami sodelovanja. 

Tabela 30: Izid Mann-Whitnejevega U-preizkusa razlik v oceni zadovoljstva z različnimi oblikami sodelovanja 
med učitelji in starši 

OBLIKA  
SODELOVANJA 

OSEBA  N R U P 

GOVORILNE  
URE  

učitelji 30 29,00 
405,000 0,000 

starši  55 50,64 

RODITELJSKI  
SESTANEK   

učitelji 30 29,48 
419,500 0,000 

starši  55 50,37 

TIMSKI  
SESTANEK  

učitelji 30 43,92 
797,500 0,784 

starši  55 42,50 

TELEFONSKI  
POGOVORI  

učitelji 30 38,17 
680,000 0,060 

starši  55 45,64 

ELEKTRONSKA 
POŠTA  

učitelji 30 49,65 
625,500 0,054 

starši  55 39,37 

DAN ODPRTIH 
VRAT  

učitelji 30 44,78 
771,500 0,605 

starši  55 42,03 

SODELOVANJE 
PRI POUKU  

učitelji 30 49,12 
641,500 0,079 

starši  55 39,66 

PREDAVANJA  
ZA STARŠE  

učitelji 30 40,60 
753,000 0,486 

starši  55 44,31 

DELAVNICE ZA 
STARŠE  

učitelji 30 46,85 
709,500 0,262 

starši  55 40,90 
UDELEŽBA NA  
PRIREDITVAH 

ŠOLE  

učitelji 30 35,33 
595,000 0,008 

starši  55 47,18 

RAZREDNI  
PIKNIKI  

učitelji 30 37,15 
649,500 0,087 

starši  55 46,19 

 

Rezultati (Tabela 29) kažejo, da so učitelji najbolj zadovoljni z izvajanjem oz. komunikacijo in 
sodelovanjem s starši preko telefona (M=2,67). To je ena izmed oblik formalnega sodelovanja, 
po oceni zadovoljstva in učinkovitosti pa ji sledi neformalna oblika udeležba na prireditvah šole 
(M=2,43). Učitelji so zadovoljni z obiskom staršev na takih prireditvah. Na tretje mesto po 
zadovoljstvu so učitelji postavili govorilne ure (M=2,33). Visoko zadovoljstvo so učitelji 
izkazali tudi z izvajanjem roditeljskih sestankov (M=2,23) in timskih sestankov (M=2,30).  

Starši so ocenili, da so zelo zadovoljni z izvedbo govorilnih ur (M=2,84 – kar 85,5 % staršev je 
zelo zadovoljnih z govorilnimi urami). Enak delež staršev je zelo zadovoljen tudi s 
sodelovanjem z učitelji preko telefonskega pogovora (M=2,80). Na tretje mesto po zadovoljstvu 
so starši uvrstili roditeljske sestanke, kjer je 76 % delež staršev, ki so s to obliko zelo zadovoljni. 
Med neformalnimi oblikami je 80 % staršev zelo zadovoljnih z udeležbo na prireditvah šole.  
Razvidno je, da so starši v primerjavi z učitelji pokazali večje zadovoljstvo s formalnimi 
oblikami (roditeljski sestanek, govorilne ure, telefonski pogovori). Razlog za tak rezultat bi 
lahko bil ta, da učitelji nenehno stremijo k izboljšanju medsebojnega sodelovanja, kar pomeni, 
da se nenehno razvijajo in iščejo načine, izboljšave ...  
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Kot učitelji so tudi starši med neformalnimi oblikami najbolj zadovoljni z udeležbo na 
prireditvah šole. S to obliko so starši v primerjavi z učitelji tudi dosti bolj zadovoljni. 
Neformalne oblike sodelovanja se vse bolj pomembne, saj prispevajo k večjemu zaupanju v 
šolo in v učitelja. V bolj sproščenih oblikah sodelovanja s šolo starši lahko razvijajo samozavest 
in odgovornost, lastnosti, potrebni za uspešno vzgojo otrok in vzpostavljanje korektnih odnosov 
z učitelji (Intihar, 2000). 

Pokazalo se je, da so učitelji in tudi starši v povprečju manj zadovoljni z neformalnimi oblikami 
sodelovanja. Pri učiteljih so v ospredju razredni pikniki in dnevi odprtih vrat, pri starših pa 
delavnice za starše, sodelovanje pri pouku in dnevi odprtih vrat. Pokazalo se je, da se starši teh 
oblik sodelovanje v največji meri tudi ne poslužujejo.  

Za učitelje je presenetljivo dejstvo, da se jih  je skoraj polovica opredelila, da se ne poslužujejo 
timskih sestankov. Glede na to, da gre za šole, ki izvajajo PP NIS in PP VIZ in kjer je za učitelja 
obvezno, da za učence izdela individualni program in ga predstavi staršem, je za tak rezultat 
krivo to, da učitelji ne uporabljajo oz. poznajo izraza timski sestanek, izvajajo pa ga.  

Razvidno je, da so tako starši kot tudi učitelji bolj zadovoljni s formalnimi oblikami 
sodelovanja, kar lahko pojasnimo s tem, da so te oblike predpisane, staršem in učiteljem najbolj 
poznanje, saj so v šolah ves čas prisotne. 

 

Statistično pomembne razlike (Tabela 30) med učitelji in starši v zadovoljstvu s posameznimi 
oblikami sodelovanja so se pokazale pri treh oblikah. Najprej je razvidno, da je do razlike prišlo 
pri zadovoljstvu z govorilnimi urami, s katerimi so starši (R=50,64) v primerjavi z učitelji 
(R=29,00) bolj zadovoljni. Prav tako je do razlike v prid staršem (Rstarši=50,37; Ručitelji=29,48) 
prišlo tudi pri zadovoljstvu z roditeljskimi sestanki.  

Razlog za to bi lahko pripisali dejstvu, da se učitelji dobro pripravijo na ti dve obliki 
sodelovanja, ker pa vedno ne dobijo odziva vseh staršev, to prispeva k temu, da z izvedeno 
obliko niso zelo zadovoljni. Prav tako pa učitelji nenehno težijo k izboljšanju programov 
sodelovanja in medsebojnih odnosov. Na drugi strani pa so starši odgovarjali samo zase in 
dejansko se udeležujejo teh dveh oblik, kolikor se jim zdi potrebno in tako so tudi zadovoljni z 
njima.  

Starši (R=47,18) pa so v primerjavi z učitelji (R=35,33) bolj zadovoljni tudi z udeležbo na 
prireditvah šole. Razlog za to je verjeno podoben kot pri govorilnih urah in roditeljskih 
sestankih.  
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3.2.6 Oblike sodelovanja, ki po mnenju učiteljev in staršev potrebujejo okrepitev 
 

Zanimalo nas je, katere oblike sodelovanja so tiste, ki bi po mnenju staršev potrebovale 
okrepitve.  

Tabela 31: Število (f) in strukturni odstotki (f %) mnenj o potrebnih okrepitvah oblik sodelovanja 

OBLIKA 
SODELOVANJA 

STARŠI UČITELJI 

f f % f f % 

GOVORILNE URE  5 9,1 2 6,7 

RODITELJSKI SESTANEK 2 3,6 1 3,3 

ELEKTRONSKA POŠTA  / / 1 3,3 

DAN ODPRTIH VRAT  1 1,8 / / 

SODELOVANJE PRI POUKU  2 3,6 3 10,0 

PREDAVANJA ZA STARŠE  1 1,8 5 16,7 

DELAVNICE ZA STARŠE  7 12,7 8 26,7 

RAZREDNI PIKNIKI  / / 1 3,3 

NOBENA OBLIKA NE POTREBUJE OKREPITVE  37 67,3 9 30,0 

SKUPAJ  55 100 30 100 

 

Iz rezultatov je razvidno, da  kar 67,3 % staršev soglaša, da nobena oblika sodelovanja ne 
potrebuje okrepitve. Tako je odgovorila tudi tretjina vprašanih učiteljev. Podatek pri starših 
nam daje vedeti, da so z obstoječimi načini medsebojnega sodelovanja zadovoljni.  

Tako starši (12,7 %) kot učitelji (26,7 %) v najvišji meri ocenjujejo, da so delavnice za starše 
tiste, ki potrebujejo okrepitev. 16,7 % odstotkov učiteljev meni, da bi bilo potrebno okrepiti 
tudi predavanja za starše.  

Razvidno je, da so oboji bolj nagnjeni k temu, da je potrebno okrepiti neformalne oblike 
sodelovanja, kar pomeni, da se zavedajo vse večjega pomena le-teh. Tako starši kot tudi učitelji 
si torej želijo bolj osebnih medsebojnih odnosov, medsebojnega razumevanja, boljšega 
medsebojnega spoznavanja, zaupanja in naklonjenosti.  
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3.2.7 Najpogostejše ovire in težave učiteljev in staršev pri medsebojnem sodelovanju 
 

V raziskavi smo želeli ugotoviti, katere ovire in težave učitelji in starši pri medsebojnem 
sodelovanju najpogosteje  doživljajo. Anketiranci so na 4-stopenjski lestvici (nikoli, redko, 
pogosto in vedno) označili, kako pogosto določeno oviro doživljajo pri medsebojnem 
sodelovanju.  

Tabela 32: Opisna statistika doživljanja ovir in težav pri medsebojnem sodelovanju 

OVIRE/TEŽAVE PRI 
SODELOVANJU 

OSEBA   
Nikoli  Redko  Pogosto Vedno  M SD 

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

1. Teme roditeljskih sestankov, 
predavanj ne pritegnejo staršev. 

učitelji 2 6,7 14 46,7 14 46,7 / / 2,40 0,621 

1. Nezanimive teme roditeljskih 
sestankov, predavanj … 

starši  28 50,9 24 43,6 3 5,5 / / 1,55 0,603 

2. Nerazumevanje učiteljev s 
posameznimi starši. 

učitelji 3 10,0 24 80,0 3 10,0 / / 2 0,455 

2. Nerazumevanje staršev z  
učitelji. 

starši  35 63,6 16 29,1 4 7,3 / / 1,44 0,631 

3. Izražanje nezadovoljstva 
staršev glede učiteljev. 

učitelji 6 20,0 20 66,7 4 13,3 / / 1,77 0,430 

3. V ospredju pogovora so vedno 
vzgojne in učne težave otrok in 
nenehno kritiziranje otroka. 

starši  34 61,8 16 29,1 3 5,5 2 3,6 1,51 0,767 

4. Prenašanje odgovornosti za  
neuspeh izključno na učitelje. 

učitelji / / 20 66,7 10 33,3 / / 1,93 0,583 

4. Prenašanje odgovornosti za  
neuspeh na starše.  
 

starši  37 67,3 15 27,3 1 1,8 2 3,6 1,42 0,712 

5. Premalo znanj in spretnosti 
učiteljev za kakovostno delo s 
starši. 

učitelji 5 16,7 21 70,0 4 13,3 / / 2,33 0,479 

5. Premalo znanj in spretnosti 
učiteljev za kakovostno delo s 
starši. 

starši  36 65,5 15 27,3 2 3,6 2 3,6 1,45 0,741 

6. Slabo medsebojno poznavanje 
med učitelji in starši. 

učitelji 2 6,7 21 70,0 7 23,3 / / 1,97 0,556 

6. Slabo medsebojno poznavanje 
med učitelji in starši. 

starši  32 58,2 21 38,2 1 1,8 1 1,8 1,47 0,634 

7. Preobremenjenost in 
pomanjkanje časa pri učiteljih. 

učitelji 2 6,7 23 76,7 4 13,3 1 3,3 2,17 0,531 

7. Preobremenjenost in 
pomanjkanje časa pri učiteljih. 

starši  31 56,4 18 32,7 6 10,9 / / 1,55 0,689 

8. Preobremenjenost in 
pomanjkanje časa pri starših. 

učitelji 1 3,3 9 30,0 20 66,7 / / 2,13 0,571 

8. Preobremenjenost in 
pomanjkanje časa pri starših. 

starši  21 38,2 19 34,5 12 21,8 3 5,5 1,95 0,911 

9. Dosedanje slabe izkušnje 
učiteljev pri delu s starši. 

učitelji 2 6,7 26 86,7 2 6,7 / / 2,63 0,556 

9. Dosedanje slabe izkušnje pri 
delu z učitelji. 

starši  37 67,3 14 25,5 3 5,5 1 1,8 1,42 0,686 
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10. Neusklajenost učiteljev med 
seboj. 

učitelji 7 23,3 23 76,7 / / / / 2,00 0,371 

10. Neusklajenost učiteljev med 
seboj. 

starši  39 70,9 13 23,6 3 5,5 / / 1,35 0,584 

 

Zanimalo nas je tudi, ali obstajajo razlike v doživljanju ovir in težav med starši in učitelji. Ovire 
so oštevilčene v enakem zaporedju kot v Tabeli 31. 

Tabela 33: Izid Mann-Whitnejevega U-preizkusa razlik v doživljanju ovir in težav pri medsebojnem sodelovanju 

OVIRE PRI 
SODELOVANJU  

OSEBA  N R U P 

OVIRA 1 učitelji 30 60,07 
313,000 0,000 

OVIRA 1 starši  55 33,69 

OVIRA 2 učitelji 30 56,95 
406,500 0,000 

OVIRA 2 starši  55 35,39 

OVIRA 3 učitelji 30 53,77 
502,000 0,010 

OVIRA 3 starši  55 37,13 

OVIRA 4 učitelji 30 62,67 
235,000 0,000 

OVIRA 4 starši  55 32,27 

OVIRA 5 učitelji 30 55,88 
438,500 0,000 

OVIRA 5 starši  55 35,97 

OVIRA 6 učitelji 30 58,80 
351,000 0,000 

OVIRA 6 starši  55 34,38 

OVIRA 7 učitelji 30 55,97 
436,000 0,000 

OVIRA 7 starši  55 35,93 

OVIRA 8 učitelji 30 55,67 
445,000 0,000 

OVIRA 8 starši  55 36,09 

OVIRA 9 učitelji 30 58,37 
364,000 0,000 

OVIRA 9 starši  55 34,62 

OVIRA 10 učitelji 30 54,93 
467,000 0,000 

OVIRA 10 starši  55 36,49 

 

Rezultati kažejo (Tabela 32), da je pri starših, razen pri oviri, vezani na preobremenjenost 
staršev, vsaj 50 % staršev, ki posamezne ovire pri sodelovanju nikoli ne doživlja. 50 % učiteljev 
se je opredelilo z nikoli oz. redko pri skoraj vseh naštetih ovirah in težavah (le pri eni ne). 
Podatek je zelo razveseljiv, saj nam kaže, da je le majhen delež težav vedno prisoten. Rezultat 
se sklada z raziskavama J. Kalin, idr. (2009) ter S. Berčnik (2014), kjer so prav tako ugotovili, 
da starši in učitelji navajajo, da ni ovir za njihovo medsebojno sodelovanje.  

Pri učiteljih se je samo en učitelj (3,3 %) opredelil, da mu oviro vedno predstavlja 
obremenjenost in pomanjkanje časa.  

Pri starših so v zelo nizkem deležu vedno prisotne naslednje ovire:  

- v ospredju pogovora so vedno vzgojne in učne težave otrok in nenehno kritiziranje 
otroka (3,6 %);  

- prenašanje odgovornosti za neuspeh na starše (3,6 %); 
- premalo znanj in spretnosti učiteljev za kakovostno delo s starši (3,6 %);  
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- slabo medsebojno poznavanje med učitelji in starši (1,8 %);  
- preobremenjenost in pomanjkanje časa pri starših (5,5 %) in  
- dosedanje slabe izkušnje pri delu z učitelji (1,8 %). 

Oviri, ki jih učitelji pogosto doživljajo pri medsebojnem sodelovanju s starši, sta, da teme 
roditeljskih sestankov, predavanj ne pritegnejo staršev tako, kot bi jih morale (46,7 %). 
Predvsem pa se je v 66,7 % pokazala kot ključna ovira preobremenjenost in pomanjkanje časa 
pri starših ter pri 33,3 % prenašanje odgovornosti za neuspeh na učitelje.  Tudi raziskava (Kalin, 
idr., 2009) potrjuje, da sta prav preobremenjenost staršev in prenašanje krivde na učitelje 
največji oviri pri zagotavljanju uspešnega medsebojnega sodelovanja.  

Starši v primerjavi z učitelji ovir v medsebojnem sodelovanju ne doživljajo tako pogosto. Se je 
pa prav tako izkazalo, da je zanje najpogostejša ovira prav pomanjkanje časa pri starših (21,8 
%), ki jim onemogoča še bolj aktivno medsebojno sodelovanje. 

Zaradi prezaposlenosti starši težko najdejo čas za bolj poglobljeno sodelovanje s šolo. Učitelji 
morajo razumeti njihove stiske in težave ter se jim poskusiti časovno prilagoditi (Vodopivec, 
2006). 

Statistično pomembne razlike (Tabela 33) med starši in učitelji v doživljanju ovir in težav pri 
medsebojnem sodelovanju so se pokazale pri vseh navedenih ovirah.  

Učitelji v primerjavi s starši pri sodelovanju pogosteje doživljajo različne ovire. Kot oviro za 
kvalitetno sodelovanje navajajo, da teme roditeljskih sestankov ne privabijo staršev (R 
učitelji=60,07; Rstarši=33,69), pogosteje je prisotno nerazumevanje s posameznimi starši (R 
učitelji=65,95; Rstarši=35,39) in izražanje nezadovoljstva staršev na njihov račun (Ručitelji=53,77; 
Rstarši=37,17).  

Učitelji v večji meri zaznavajo prenašanje odgovornosti za neuspeh izključno nase (R 
učitelji=62,67; Rstarši=32,27), sami še vedno menijo, da imajo premalo znanj in spretnosti za 
kakovostno delo s starši (Ručitelji=55,88; Rstarši=35,97), kar jim predstavlja težavo pri 
sodelovanju.  

Kot oviro v večji meri kot starši izpostavljajo slabo medsebojno poznavanje (Ručitelji=58,80; 
Rstarši=34,38) in preobremenjenost ter pomanjkanje časa za kakovostno sodelovanje tako s strani 
njih samih (Ručitelji=55,97; Rstarši=35,93) kot tudi s strani staršev (Ručitelji=55,67; Rstarši=36,09). 
Ovire pri sodelovanju jim v večji meri predstavljajo dosedanje slabe izkušnje pri delu 
(Ručitelji=58,37; Rstarši=34,62), prav tako pa večkrat kot starši zaznavajo neusklajenost z 
ostalimi učitelji (Ručitelji=54,93; Rstarši=36,49).  

Do razlik je po vsej verjetnosti prišlo, ker učitelji sodelujejo s celo paleto staršev, ki so med 
seboj zelo različni, zato so različni tudi odgovori učiteljev.  
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3.2.8 Učiteljeva ocena lastne usposobljenosti za delo s starši 
 

V raziskavi smo z vprašanjem, pri katerem so morali učitelji na 5-stopenjski lestvici označiti, v 
kolikšni meri trditev zanje velja, pri čemer pomeni: 1 – sploh nisem usposobljen, 2 – slabo 
usposobljen, 3 – se ne morem opredeliti, 4 – dokaj dobro usposobljen in 5 – odlično usposobljen 
ugotavljali, kako dobro so učitelji usposobljeni za delo s starši. 

Tabela 34: Opisna statistika usposobljenosti učiteljev za delo s starši 

USPOSOBLJENOST ZA 
DELO S STARŠI 

1  2 3 4 5 M SD 

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

/ / 3 10,0 3 10,0 19 63,3 5 16,7 3,87 0,819 

 

Aritmetična sredina znaša 3,87, kar nakazuje, da učitelji v povprečju dobro ocenjujejo svojo 
usposobljenost za delo s starši. 63,3 % učiteljev se je opredelilo, da so za delo s starši dokaj 
dobro usposobljeni. Razveseljivo je dejstvo, da noben učitelj ni ocenil, da sploh ni usposobljen 
za delo s starši, prav tako je delež tistih, ki menijo, da so slabo usposobljeni nizek (10 %). Tudi 
delež učiteljev, ki svojo usposobljenost ocenjujejo najvišje, ni pretirano visok (16,7 %). 
Rezultati so primerljivi z raziskavo J. Kalin idr. (2009), kjer je bilo ugotovljeno, da je večina 
(81 %) učiteljev dokaj dobro usposobljena za delo s starši, delež slabo in neusposobljenih je 
zelo nizek (9 %), prav takšen pa je tudi delež tistih učiteljev, ki zase menijo, da so odlično 
usposobljeni.   

 

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali obstajajo razlike v oceni lastne usposobljenosti za delo s 
starši med učitelji, ki poučujejo v različnih VIZ programih, z različno delovno dobo in glede na 
razredništvo. 

Tabela 35: Izid Mann-Whitnejevega U-preizkusa razlik v mnenju o lastni usposobljenosti za delo s starši 

USPOSOBLJENOST ZA 
DELO S STARŠI 

Program  N R X2 P 

PP NIS  19 15,16 

0,958 0,619 PP VIZ 6 14,17 

Oba programa  5 18,40 

 

Glede na program, v katerem učitelji poučujejo, se niso pokazale statistično pomembne razlike 
glede usposobljenosti za delo s starši. Razlog je verjetno ta, da sta sodelovanje in zahtevnost 
staršev primerljiva v obeh programih.  

 

Tabela 36: Izid Mann-Whitnejevega U-preizkusa razlik v mnenju o lastni usposobljenosti za delo s starši 

USPOSOBLJENOST ZA 
 DELO S STARŠI 

Delovna doba N R X2 P 

0–5 let 5 13,80 

7,918 0,048 
6–10 let 7 10,00 

11–20 let 7 21,14 

Več kot 20 let 11 16,18 
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Statistično pomembne razlike v usposobljenosti za delo s starši so se pokazale glede na število 
let delovne dobe učitelja. Učitelji začetniki (R=13,80) in učitelji do 10 let delovne dobe 
(R=10,00) nižje ocenjujejo lastno usposobljenost za delo s starši. To bi lahko povezali z 
ugotovitvami raziskav (Kalin, idr., 2009; Šrot in Rizman Herga, 2013), kjer so prav tako 
ugotovili, da so se učitelji s krajšo delovno dobo v času študija manj strokovno usposobili. 
Mlajši učitelji zato čutijo potrebo po dodatnem izobraževanju in usposabljanju za boljšo 
usposobljenost v medsebojnih odnosih. V nasprotju z mlajšimi učitelji pa se učitelji z 11 leti 
delovne dobe (R=21,14) in več kot 20 leti (16,18) počutijo bolj kompetentne za delo s starši.  

 
 
Tabela 37: Izid Mann-Whitnejevega U-preizkusa razlik v mnenju o lastni usposobljenosti za delo s starši 

USPOSOBLJENOST ZA 
 DELO S STARŠI 

RAZREDNIK N R U P 

DA  15 16,67 
95,000 0,399 

NE 15 14,33 

 

Glede na to, ali so učitelji razredniki ali ne, se med učitelji niso pokazale statistično pomembne 
razlike.  

 

S pomočjo štirih vprašanj odprtega tipa, kjer so imeli anketiranci možnost podati osebna 
mnenja, smo želeli ugotoviti njihova najpogostejša medsebojna pričakovanja ter izraz njihovih 
pozitivnih in negativnih izkušenj pri medsebojnem sodelovanju. Rezultati so kategorizirani in 
predstavljeni po posameznih odgovorih na vprašanja, ki so jih podali učitelji in starši.  

 

3.2.9 Najpogostejša medsebojna pričakovanja staršev do učiteljev in učiteljev do staršev 
 

Pričakovanja staršev do učiteljev je podalo 42 staršev, pri čemer so lahko navedli več 
pričakovanj (možnih je bilo več odgovorov). Odgovore  staršev smo kategorizirali v devet 
sklopov, ki jih prikazujemo v spodnji tabeli glede na njihovo zastopanost. 

Tabela 38: Število (f) in strukturni odstotki (f %) pričakovanj staršev do učiteljev 

Pričakovanja staršev od učiteljev f f % 
1. Aktivno, obojestransko sodelovanje, dobra medsebojna 
komunikacija o napredku in težavah otroka.  

14 25,4 

2. Da ostanejo odnosi takšni, kot so. 9 16,4 
3. Dobro načrtovan individualiziran program, prilagajanje 
učnih vsebin, metod in oblik dela.  

8 14,5 

4.Spodbujanje učenčevih močnih področij.  8 14,5 
5. Ustrezne sankcije – učitelj pokara učenca za neprimerno 
ravnanje, pohvali učenca za uspeh.  

4 7,2 

6. Usposobljenost in strokovnost učitelja. 3 5,5 
7. Uporabno in izkustveno učenje.  3 5,5 
8. Enaka obravnava vseh otrok.  3 5,5 
9. Medsebojno zaupanje in razumevanje in strpnost. 3 5,5 
SKUPAJ  55 100 
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Rezultati nakazujejo, da je dobra četrtina staršev izrazila, da od učitelja njihovega otroka 
pričakujejo predvsem aktivno, obojestransko sodelovanje ter dobro komunikacijo o napredku 
in težavah otroka. Starši si želijo učinkovitega sodelovanja z učitelji predvsem zaradi njihovih 
otrok, ker vidijo v tem možnost neposredne koristi za svojega otroka (Kalin, idr., 2009). 

16,4 % staršev je povedalo, da so z obstoječimi medsebojnimi odnosi zadovoljni in želijo, da 
ostanejo takšni, kot so. Njihova pričakovanja do učiteljev so izpolnjena. V medsebojnem 
sodelovanju ne bi ničesar spreminjali.  

14,5 % staršev pričakuje od učitelja, da ima dobro načrtovan individualiziran program, da 
učencem prilagaja učne vsebine,  metode in oblike dela. To je naloga učitelja, ki je opredeljena 
v 36. členu ZUOPP (2011), ki določa, da mora vzgojno-izobraževalni zavod  najkasneje v roku 
30 dni po dokončnosti odločbe izdelati za otroka s posebnimi potrebami individualizirani 
program, s katerim se določijo cilji in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih 
področjih, strategije vključevanja otroka s posebnimi potrebami v skupino, potrebne 
prilagoditve, uporaba prilagojene in pomožne IKT, izvajanje fizične pomoči, tolmačenja, 
prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, časovna razporeditev pouka 
ter veščine za čim večjo samostojnost v življenju (prilagoditvene spretnosti) in načrt vključitve 
v zaposlitev.  

Prav tolikšen delež staršev pričakuje od učitelja, da bo le-ta spodbujal močna področja učencev, 
da bo učencem nudil priložnosti za učenje na konkretnih primerih, iz lastne izkušnje, da bo 
pridobljeno znanje predvsem uporabno. Manjši delež staršev (5,5 %) je kot pričakovanje 
izpostavil, da učitelj enako obravnava vse otroke ter jih ustrezno pohvali, kadar si zaslužijo oz. 
pograja v primeru neprimernega ravnanja (7,2 %).   

Presenetljivo je, da je le majhen delež staršev (5,5 %) izpostavil, da pričakujejo usposobljenega 
in strokovno podkovanega učitelja, ki bo razumevajoč, strpen ter da bo med njimi vladalo 
medsebojno zaupanje. Medsebojno zaupanje pa je zelo širok pojem, znotraj katerega najdemo 
številna dodatna pričakovanja in dejavnike. Marinšek (2003) navaja, da medsebojno zaupanje 
med učitelji in starši krepijo številni dejavniki: doslednost, odprta komunikacija, sposobnost 
empatije, poznavanje otroka, sprotno razreševanje konfliktov, dovolj pogosti sprotni stiki, 
vključevanje staršev v delo šole preko formalnih in neformalnih oblik in elementi partnerskega 
pristopa k sodelovanju.   

 

Mnenja o pričakovanjih staršev do učiteljev je podalo 22 učiteljev, pri čemer so lahko navedli 
več pričakovanj (možnih je bilo več odgovorov). Odgovore smo kategorizirali v šest sklopov, 
ki jih prikazujemo v spodnji tabeli glede na njihovo zastopanost. 

Tabela 39: Število (f) in strukturni odstotki (f %) mnenj učiteljev o pričakovanjih staršev do učiteljev 

Mnenje učiteljev o pričakovanjih staršev od učiteljev f f % 
1. Aktivno, obojestransko sodelovanje, dobra medsebojna 
komunikacija ter konkretne informacije o napredku in težavah 
otroka. 

6 21,4 

2. Strpnost in razumevanje.  5 17,9 
3. Konkretni napotki za delo doma.  5 17,9 
4. Vzgoja otrok.  5 17,9 
5. Upoštevanje individualnih razlik in prilagajanje učnih vsebin 
ter uporaba ustreznih metod in oblik dela.  

4 14,2 

6. Enaka obravnava vseh otrok.  3 10,7 
SKUPAJ 28 100 
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Mnenje učiteljev o tem, kaj starši pričakujejo od njih, se delno sklada s pričakovanji staršev. 
Tudi učitelji (21,4 %) so na prvo mesto med pričakovanji uvrstili aktivno, obojestransko 
sodelovanje, dobro medsebojno komunikacijo ter konkretne informacije o napredku in težavah 
otroka. Tudi učitelji (14,2 %) so mnenja, da starši od njih pričakujejo upoštevanje individualnih 
razlik, prilagajanje učnih vsebin in uporabo različnih metod in oblik dela. Prav tako se je na 
tem seznamu pričakovanj znašla enaka obravnava vseh otrok ter strpnost in razumevanje (10,7 
%).  

Pomembno bi bilo izpostaviti, da učitelji (17,9 %) menijo, da starši od njih pričakujejo vzgojo 
njihovih otrok. Zavedati se je potrebno, da je učiteljem in staršem skrb za učenca skupna, vendar 
je med njima bistvena razlika. Starši so trajno povezani s svojim otrokom, učitelji pa imajo z 
otrokom »prehoden« profesionalni odnos. Šola je staršem v pomoč, ne more pa prevzemati  
družinskih obveznosti. Šola je le inštitucija, v katero se otrok več let vključuje. Pravica, skrb in 
odgovornost za vzgojo otroka je na starših (Kalin, idr., 2009). Učitelji (17,9 %) pa iz izkušenj 
pravijo tudi, da starši od njih pričakujejo konkretne napotke za delo doma.  

 

Pričakovanja učiteljev do staršev je podalo 25 učiteljev. Odgovore smo kategorizirali v osem 
sklopov, ki jih prikazujemo v spodnji tabeli glede na njihovo zastopanost. 

Tabela 40: Število (f) in strukturni odstotki (f %) pričakovanj učiteljev do staršev 

Pričakovanja učiteljev od staršev f f % 
1. Aktivno, obojestransko sodelovanje. 10 25 
2. Udeležba pri različnih oblikah sodelovanja 8 20 
3. Spremljanje in pomoč in podpora pri domačem delu otroka.  7 17,5 
4. Dajanje in sprejemanje pobud in predlogov – dvosmerna 
komunikacija. 

4 10 

5. Odkritost glede otrokovih posebnosti in zdravstvenih težav.  3 7,5 
6. Medsebojno zaupanje.  3 7,5 
7. Realistična pričakovanja glede otrokovih sposobnosti.  3 7,5 
8. Celostna skrb za otroka.  2 5 
SKUPAJ 40 100 

 

Rezultati učiteljev nakazujejo, da četrtina učiteljev od staršev pričakuje aktivno, obojestransko 
sodelovanje. Pomembno se je zavedati, da je sodelovanje odnos, v katerem sta vključena vsaj 
dva udeleženca, pri čemer vsak izmed njiju prispeva svoj delež. Če ne gre za obojestransko 
vlaganje truda, potem težko govorimo o odnosu.  

Nato sledi pričakovanje učiteljev (20 %), da se bodo starši udeleževali različnih oblik 
sodelovanja, ki so jim ponujena. Razlog za to je, da se starši preko ustaljenih oblik informirajo 
o delu in napredovanju otroka v učnem in osebnostnem razvoju. Hkrati pa je to pričakovanje 
pomembno zaradi tega, ker sodelovanje pomaga pri zbliževanju otrok in staršev, saj otroci 
čutijo povezanost med učiteljem in starši in se skladno s tem tudi odzivajo (Kalin, 2009).  

17,5 % učiteljev se je opredelilo, da pričakujejo od staršev spremljanje in pomoč otroku pri 
domačem delu ter sprejemanje pobud (10 %). Šola in učitelji namreč ne morejo nadomestiti 
tega, kar lahko za pripravo na pouk in učenje naredijo starši doma. Starševska opora je za 
učence nujno potrebna, saj vpliva na boljši učni uspeh in osebnostni razvoj učenca (Kalin, idr., 
2009). 
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Med pričakovanji učiteljev do staršev je 7,5 % učiteljev izpostavilo, da od staršev pričakujejo 
odkritost glede otrokovih posebnosti in morebitnih zdravstvenih težav. Prav tako pričakujejo 
medsebojno zaupanje in realistična pričakovanja staršev glede zmožnosti njihovega otroka.  

Učitelj se pri svojem delu srečuje z razmišljanji o tem, kdo so učenci, od kod prihajajo, kaj 
prinašajo s seboj v šolo. Ukvarjajo se s poznavanjem in razumevanjem staršev, družine, 
položaja, značilnosti in posebnosti učenca. Pri tem so pomembne tudi osebnostne značilnosti in 
življenjske izkušnje učitelja, s čimer bo lahko bolje razumel starše, vzpostavil medsebojno 
zaupanje, bližino in dobro sodelovanje (Kalin, idr., 2009). 

 

Mnenja o pričakovanjih učiteljev do staršev je podalo 41 staršev. Odgovore smo kategorizirali 
v pet sklopov, ki jih prikazujemo v spodnji tabeli glede na njihovo zastopanost. 

Tabela 41: Število (f) in strukturni odstotki (f %) mnenj staršev o pričakovanjih učiteljev do staršev 

Mnenje staršev o pričakovanjih učiteljev od staršev f f % 
1. Aktivno, obojestransko sodelovanje.  25 54,4 
2. Dobra medsebojna komunikacija in pogovor o morebitnih 
težavah. 

8 17,4 

3. Pomoč in podpora otroku pri delu doma.  6 13 
4. Upoštevanje učiteljevih navodil in dogovorov.  4 8,7 
5. Odkritost glede otrokovih posebnosti, posebnih potreb in 
zdravstvenih težav.  

3 6,5 

SKUPAJ 46 100 
 

Mnenja staršev o tem, kaj pričakujejo učitelji od njih, se v veliki meri skladajo z odgovori 
učiteljev. Več kot polovica odgovorov staršev je skladna z najpogostejšim pričakovanjem, ki 
so ga izpostavili učitelji, in sicer, da od staršev pričakujejo aktivno, obojestransko sodelovanje. 
Na drugo mesto (17,4 %) so starši po pomembnosti uvrstili dobro medsebojno komunikacijo in 
pogovor ob pojavu težav. Na tretjem mestu je (tako kot učitelji)  13 % staršev mnenja, da učitelji 
pričakujejo njihovo pomoč in podporo otroku pri delu doma. Na seznamu pričakovanj se med 
učitelji in mnenjem staršev ujema tudi odkritost glede otrokovih posebnosti, posebnih potreb in 
zdravstvenih težav (6,5 %).   

 

3.2.10 Pozitivne in negativne izkušnje medsebojnega sodelovanja staršev in učiteljev 
 

Pozitivne in negativne izkušnje pri medsebojnem sodelovanju je podalo 39 staršev in 21 
učiteljev (možnih je bilo več odgovorov). Odgovore pozitivnih izkušenj staršev smo 
kategorizirali v osem, odgovore pozitivnih izkušenj učiteljev pa v šest sklopov, ki jih 
prikazujemo v spodnjih tabelah glede na njihovo zastopanost. 

Tabela 42: Število (f) in strukturni odstotki (f %) pozitivnih izkušenj staršev pri medsebojnem sodelovanju 

Pozitivne izkušnje staršev pri medsebojnem sodelovanju z učitelji f f % 
1. Stalna pripravljenost učiteljev na pogovor. 9 23,1 
2. Sprejemanje in prijaznost učiteljev.  7 18,00 
3. Odkrit pogovor z učiteljico ob pojavu težav, skupno iskanje rešitev, 
reševanje težav ter dajanje predlogov za delo doma. 

6 15,4 

4. Korektni, odprti odnosi in dobra komunikacija ter sodelovanje.  5 12,8 
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5. Učitelj opazi in posreduje informacije o lastnostih in značilnostih 
otroka, ki so navzven prikrite.  

4 10,2 

6. Boljša motivacija otrok za šolsko delo. 3 7,7 
7. Večja samostojnost otroka tako doma kot tudi v šoli.  3 7,7 
8. Pozitivna naravnanost in odnos učiteljev do otrok s posebnimi 
potrebami.  

2 5,1 

SKUPAJ 39 100 
 

Tabela 43: Število (f) in strukturni odstotki (f %) pozitivnih izkušenj učiteljev pri medsebojnem sodelovanju 

Pozitivne izkušnje učiteljev pri medsebojnem sodelovanju s starši  f f % 
1. Boljše poznavanje otroka (seznanjanje z domačimi razmerami pri 
učencu) vodi do boljšega reševanja težav in vpliva na učno uspešnost 
učenca. 

6 28,6 

2. Odkrit pogovor s starši, skupno iskanje rešitev in sprotno reševanje 
težav.  

5 23,8 

3. Napredek učenca na učnem področju. 3 14,3 
4. Izmenjava nasvetov in konkretnih didaktičnih materialov, ki koristijo 
razvoju otroka.  

3 14,3 

5. Uporaba beležke za izmenjavo sprotnih dnevnih informacij.  2 9,5 
6. Boljša motivacija otrok za šolsko delo. 2 9,5 
SKUPAJ  21 100 

 

Če primerjamo pozitivne izkušnje učiteljev in staršev, ugotovimo, da oboji pogosto 
izpostavljajo odkrit pogovor ob pojavu težav, skupno iskanje rešitev in reševanje težav.  

Starši najpogosteje izpostavljajo kot primer pozitivne izkušnje stalno pripravljenost učiteljev 
na pogovor (23,1 %). Pravijo, da lahko na različne načine komunicirajo z učitelji, pri čemer jih 
le-ti pozitivno sprejemajo in so do njih prijazni (18 %).  Rezultati potrjujejo, da morajo učitelji 
za učinkovito opravljanje svojega dela imeti razvite osnovne medosebne komunikacijske in 
sodelovalne spretnosti (Kottler in Kottler, 2001 v Kalin, idr., 2009).  

Starši (15,4 %) pri tem kot dobro izkušnjo izpostavljajo še, da od učiteljev prejemajo predloge, 
kako naj delajo z otrokom doma. Prav tako učitelji (14,3 %) pravijo, da je pri sodelovanju 
pozitivna izkušnja izmenjava nasvetov in konkretnih didaktičnih materialov, ki koristijo 
razvoju otroka. Tako starši kot tudi učitelji pri delu z otrokom potrebujejo predloge, starši jim 
svetujejo glede na to, kaj se je doma izkazalo kot učinkovito, učitelji pa glede na dogajanje v 
šoli.  

Oboji kot pozitivno izkušnjo izpostavljajo pomembnost spoznavanja otroka. Starši (10,2 %) 
navajajo, da  učitelji opazijo določene na prvi pogled ne tako izrazite značilnosti in lastnosti 
otroka, ki jim koristijo pri delu z njim, učitelji (28,6 %) pa navajajo, da dobro sodelovanje 
prinaša boljše poznavanje otroka (seznanjanje z domačimi razmerami pri učencu), kar omogoča 
bolj učinkovito reševanje težav in vpliva na učno uspešnost učenca. 

Starši (7,7 %) in učitelji (9,5 %) kot pozitivno izkušnjo navajajo, da sodelovanje izboljša 
motivacijo otrok za šolsko delo. To se sklada s številnimi raziskavami, ki potrjujejo vpliv 
dobrega medsebojnega sodelovanja na učno uspešnost in motivacijo otrok. Skladno s tem 14,3 
% učiteljev kot pozitivno izkušnjo navaja, da učenci napredujejo na učnem področju, 7,7 % 
staršev pa vidi, da dobro medsebojno sodelovanje prispeva k večji samostojnosti otroka tako 
doma kot tudi v šoli. 
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Ob pozitivnih izkušnjah nas je zanimal tudi vpogled v negativne izkušnje staršev in učiteljev. 

Starši niso navedli negativnih izkušenj pri medsebojnem sodelovanju z učitelji, odgovore 
negativnih izkušenj učiteljev pa smo kategorizirali v štiri sklope, ki jih prikazujemo v spodnjih 
tabelah glede na njihovo zastopanost. 

Tabela 44: Število (f) in strukturni odstotki (f %) negativnih izkušenj staršev pri medsebojnem sodelovanju 

Negativne izkušnje staršev pri medsebojnem sodelovanju z učiteljem  f f % 
1. Ni negativnih izkušenj  39 100 
SKUPAJ 39 100 

 

Tabela 45: Število (f) in strukturni odstotki (f %) negativnih izkušenj učiteljev pri medsebojnem sodelovanju 

Negativne izkušnje učiteljev pri medsebojnem sodelovanju s starši  f f % 
1. Ni negativnih izkušenj 13 62 
2. Nerealno ocenjevanje otrokovih sposobnosti, kar privede do 
nestrinjanja pri izbiri programa izobraževanja.  

4 19 

3. Nezainteresiranost staršev za sodelovanje kljub pobudam.  2 9,5 
4. Pogajanje za oceno, za vzgojni ukrep, kazen.  2 9,5 
SKUPAJ 21 100 

 

Razveseljiv je podatek, da so vsi starši zapisali, da nimajo negativnih izkušenj pri medsebojnem 
sodelovanju z učitelji. Ob tem je potrebno povedati, da se je del staršev izognil odgovarjanju 
na to vprašanje. Možno je, da ti starši dejansko nimajo negativnih izkušenj, ali pa si niso upali 
pisati o negativnih izkušnjah.   

Tudi 62 % učiteljev, ki so odgovorili na to vprašanje, navaja, da s sodelovanjem nima 
negativnih izkušenj. Kot najpogostejšo negativno izkušnjo so učitelji izpostavili starševsko 
nerealno ocenjevanje otrokovih zmožnosti in sposobnosti (19 %), kar sproži konflikt predvsem 
pri usmerjanju otroka v ustrezen program. Na drugem (19 %) in tretjem (9,5 %) mestu pa so 
izpostavili izkušnje, ko so starši nezainteresirani za sodelovanje in starševsko pogajanje za 
oceno, vzgojni ukrep ali kazen. Na osnovi opisa negativnih izkušenj učiteljev je možno 
izpostaviti 3 skupine staršev, ki so zahtevnejši za sodelovanje (Hornby, 2000): starši z 
nerealnim pogledom in pričakovanji do svojega otroka; starši, ki ne podpirajo učitelja in niso 
pripravljeni na sodelovanje; ter starši, ki se nenehno pritožujejo in so sovražni ter grozeči.  
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3.5 Sklep 
 

Vključevanje staršev v šolsko delo in sodelovanje z učitelji je v današnjem času zelo 
pomembno. Kakovost sodelovanja pa je odvisna od učiteljeve usposobljenosti za delo s starši. 
Starše in učitelje povezujejo otroci, njihov uspeh, napredek in motivacija na vzgojno-
izobraževalnem področju. Številne raziskave poudarjajo pomembnost medsebojnega 
sodelovanja kot enega ključnih razlogov za otrokovo uspešno izobraževanje. Tudi v OŠPP, ki 
jih obiskujejo otroci s posebnimi potrebami, ki se šolajo v PP NIS ali v PP VIZ, je sodelovanje 
s starši temeljna naloga. 

Ena izmed najpomembnejših ugotovitev, ki smo jo dobili z našo raziskavo, je, da so tako starši 
kot tudi učitelji visoko ocenili medsebojno sodelovanje. Razvidno pa je, da je povprečna ocena 
staršev višja. Oboji se strinjajo s tem, da učitelji med seboj dobro sodelujejo. Prav tako si oboji 
želijo še večjega medsebojnega sodelovanja, kar se sklada tudi z ugotovitvami v raziskavi 
(Kalin, idr., 2009). Tako učitelji kot tudi starši se zavedajo pomembnosti svoje vloge v 
medsebojnem sodelovanju pri spodbujanju otrokovega razvoja, kar vpliva na uspešnost in 
motiviranost učencev. Najnižje so starši in učitelji ocenili trditev, vezano na medsebojno 
sodelovanje staršev. Starši ne iščejo stikov z drugimi starši, temveč jim je pomemben predvsem 
njihov otrok.  

Do statistično pomembnih razlik med starši in učitelji je prišlo pri oceni sodelovanja, kjer starši 
višje ocenjujejo medsebojno sodelovanje z učitelji njihovega otroka. Prav tako so starši tisti, ki 
učiteljem bolj zaupajo in verjamejo v njihov trud v dobrobit otroka. Starši so višje ocenili tudi 
medsebojno podporo pri spodbujanju otrokovega razvoja. Na splošno nam rezultati kažejo, da 
so starši tisti, ki so višje ocenili vse trditve, vezane na medsebojno sodelovanje, kar kaže na to, 
da sodelovanje z učitelji svojega otroka doživljajo bolj pozitivno.  

V skupini učiteljev so se razlike pokazale glede na delovno dobo in razredništvo. Učitelji 
začetniki in učitelji, ki imajo več kot 20 let delovne dobe, se v primerjavi z ostalimi bolj strinjajo 
s trditvijo, da imajo starši in učitelji pomembno vlogo pri spodbujanju otrokovega razvoja, za 
kar je pomembno medsebojno sodelovanje. Učitelji razredniki so v primerjavi z učitelji, ki ne 
opravljajo funkcije razrednika, bolj pozitivno ocenili trditev, da staršem lahko zaupajo, ker 
vidijo, da je njihov trud usmerjen v dobro otroka. Prav tako pa se je pri ocenah vseh ostalih 
trditev pokazalo, da so jih učitelji, ki opravljajo funkcijo razredništva, višje ocenili.   

Med starši so se pokazale razlike v oceni medsebojnega sodelovanja glede na VIZ program, ki 
ga obiskuje njihov otrok. Starši otrok, ki obiskujejo PP, učiteljem bolj zaupajo, ker vidijo, da je 
njihov trud usmerjen v dobro otroka, prav tako se z učitelji bolj medsebojno podpirajo pri 
spodbujanju otrokovega razvoja. Kljub temu pa se je pokazalo tudi, da si želijo še tesneje 
sodelovati z učitelji. Tudi pri vseh ostalih trditvah, kjer razlik nismo potrdili, so večje strinjanje 
izrazili starši otrok, ki obiskujejo PP VIZ.   

Učitelji in starši medsebojnemu sodelovanju pripisujejo zelo velik pomen. To nam potrjujejo 
visoko ocenjene trditve tako s strani staršev kot tudi učiteljev. Oboji se v visokem deležu 
popolnoma strinjajo, da sodelovanje krepi odnose med učitelji, starši in učenci. Vsi učitelji in 
96 % anketiranih staršev se precej oz. popolnoma strinjajo, da sodelovanje krepi medsebojne 
odnose. Oboji se  tudi zavedajo, da dobro medsebojno sodelovanje vpliva na boljšo motivacijo 
in boljši uspeh učencev v šoli. Tako učitelji kot tudi starši se strinjajo, da medsebojno 
sodelovanje pomembno vpliva tudi na sprejemanje in počutje otroka v razredu. Visoko 
strinjanje so oboji izrazili tudi s trditvijo, da postaja odnos med starši in  učitelji ob bolj pogostih 
srečanjih boljši. 



76 
 

Do razlik med starši in učitelji je prišlo v oceni trditve glede zavedanja o  lastni odgovornosti 
za otrokov napredek in učno vzgojni uspeh. Starši so bolj prepričani, da se učitelji zavedajo 
odgovornosti za napredek in učno vzgojni uspeh njihovega otroka. 

Pokazale so se statistično pomembne razlike med učitelji v različnih VIZ programih in z 
različno delovno dobo v pripisovanju pomena medsebojnemu sodelovanju. Učitelji, ki 
poučujejo v obeh programih, se v manjši meri strinjajo, da medsebojno sodelovanje vpliva na 
boljšo motivacijo in boljši uspeh učencev v šoli ter na počutje in sprejemanje otroka v razredu. 
Pri učiteljih, ki se razlikujejo glede na delovno dobo, se je pokazalo, da učitelji začetniki ter 
učitelji, ki imajo nad 20 let delovnih izkušenj, višje ocenjujejo trditev, da sodelovanje med šolo 
in domom pomembno vpliva na počutje in sprejemanje otroka v razredu. Motivacija za 
sodelovanje in pripisovanje pomena medsebojnemu sodelovanju sta torej pri začetnikih in pri 
učiteljih z več kot 20 let delovnih izkušenj zelo močni. 

Glede na razredništvo je vidna tendenca, da se učitelji razredniki v večji meri strinjajo z vsemi 
navedenimi trditvami in s tem pripisujejo medsebojnemu sodelovanju večji pomen. 

Pri starših se je glede na VIZ program otroka pokazalo, da starši otrok v PP bolj verjamejo v 
učitelja, da se le-ta zaveda odgovornosti za otrokov napredek in učno vzgojni uspeh. Prav tako 
menijo, da se njihov odnos z učitelji krepi s pogostostjo srečanj.  

 

Pri oceni trditev, vezanih na utemeljevanje medsebojnega sodelovanja, se je pokazalo, da le-te  
starši v primerjavi z učitelji višje ocenjujejo. Razvidno je, da so starši v primerjavi z učitelji vse 
trditve ocenili bolj pozitivno. Starši in učitelji se ne strinjajo najbolj s trditvijo, ki pravi, da 
imajo starši vpliv na delo šole. Nizko strinjanje se pri starših in učiteljih kaže tudi o tem, da se 
znotraj šole starši vključujejo v različne dejavnosti.  

Podobno visoko so starši in učitelji ocenili, da se počutijo na medsebojnih srečanjih slišane ter 
lahko podajo svoje ideje in mnenje; da so starši o dogajanju v šoli redno obveščeni in pridobijo 
ustrezne informacije preko formalnih kot tudi neformalnih oblik.  

Pokazale pa so se razlike, in sicer so starši izkazali bistveno večje strinjanje o tem, da dobijo 
od učiteljev dovolj informacij o močnih področjih otroka, o težavah otroka v šoli, o otrokovem 
delu v šoli. Prav tako menijo, da jim učitelji dajo dovolj koristnih usmeritev in nasvetov, kako 
naj ravnajo s svojim otrokom. Na drugi strani pa učitelji menijo, da teh informacij o 
funkcioniranju otroka v domačem okolju, ki so marsikdaj ključne za uspešno VIZ delo z 
otrokom v šoli, od staršev ne dobijo.  

Učitelji so v primerjavi s starši izrazili nižje strinjanje s trditvijo, da so njihova medsebojna 
srečanja dobro organizirana, prav tako pa so nižje strinjanje izrazili glede vključevanja staršev 
znotraj šole v različne dejavnosti. To je dober znak, saj pomeni, da se učitelji zavedajo, da lahko   
srečanje vedno izpeljejo še boljše, da lahko v samo načrtovanje in izpeljavo vložijo še več truda 
in novosti. Pri tem bi bilo potrebno bolj motivirati starše, da bi se v večji meri odzivali na 
dejavnosti, ki jih šole nudijo.  

Pri učiteljih so se v utemeljevanju medsebojnega sodelovanja pokazale razlike glede na delovno 
dobo in razredništvo. Učitelji, ki imajo med 6 in10 let delovne dobe se najmanj strinjajo s 
trditvijo, da se znotraj šole starši vključujejo v različne dejavnosti. Učitelji razredniki se v 
primerjavi s tistimi, ki niso, bolj strinjajo, da dobijo od staršev dovolj informacij o močnih 
področjih otroka, o težavah otroka in o otrokovem delu doma. Prav tako menijo, da jim starši 
dajo dovolj koristnih usmeritev, kako naj ravnajo z njihovim otrokom.  
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Pri starših, ki se razlikujejo glede na VIZ program otroka, se je pokazala razlika, da se starši 
otrok, ki obiskujejo PP NIS, v manjši meri strinjajo, da na formalnih oblikah sodelovanja, kot 
so roditeljski sestanki, govorilne ure, timski sestanki, pridobijo ustrezne informacije o svojem 
otroku.  

Rezultati so pokazali, da šole ponujajo staršem raznolike oblike sodelovanja, najbolj obiskane 
s strani staršev pa so govorilne ure, sledi jim telefonski pogovor ter udeležba na roditeljskih 
sestankih. Med neformalnimi oblikami se starši najpogosteje udeležujejo prireditev šole. Še 
vedno se starši v največji meri udeležujejo predpisanih formalnih oblik, ki jim omogočajo 
neposreden pogovor in informiranje o otroku.  

Rezultat staršev potrjujejo tudi odgovori učiteljev glede prisotnosti staršev na različnih oblikah 
sodelovanja. Učitelji navajajo, da največ komunicirajo s starši preko telefona, starši se 
udeležujejo timskih sestankov, roditeljskih sestankov in govorilnih ur. Med neformalnimi 
oblikami pa so prav tako izpostavili visoko udeležbo staršev na prireditvah šole.  

Med formalnimi oblikami je uporaba elektronske pošte za medsebojno komunikacijo med  
starši najmanj pogosta. Med neformalnimi oblikami sodelovanja pa se starši ne udeležujejo 
sodelovanja pri pouku, delavnic za starše, dni odprtih vrat in predavanj za starše.  

Pri oceni zadovoljstva s posameznimi oblikami sodelovanja se je pokazalo, da so starši in 
učitelji bolj zadovoljni s formalnimi oblikami sodelovanja v primerjavi z neformalnimi. 
Rezultat je glede na odgovore staršev o udeležbi pri različnih oblikah sodelovanja popolnoma 
smiseln in pričakovan, saj so oboji najbolj zadovoljni prav z oblikami sodelovanja, ki se jih 
starši najpogosteje udejstvujejo.   

Razlike med učitelji in starši v zadovoljstvu s posameznimi oblikami sodelovanja so se 
pokazale pri zadovoljstvu z govorilnimi urami, roditeljskimi sestanki in z udeležbo na 
prireditvah šole, s katerimi so starši v primerjavi z učitelji bolj zadovoljni.  

Kljub temu, da se je pri starših in učiteljih pokazalo večje zadovoljstvo in udeležba na formalnih 
oblikah sodelovanja, je več kot polovica staršev in tretjina učiteljev odgovorila, da so z 
obstoječimi načini sodelovanja zadovoljni in da nobena oblika ne potrebuje sprememb. To 
pomeni, da ti starši in učitelji ne čutijo potrebe in interesa po izboljšavi neformalnih oblik, ki v 
medsebojne odnose prinašajo boljše sodelovanje, zaupanje, boljše odnose in več spoštovanja 
ter strpnosti. Med starši in učitelji, ki pa želijo spremembe, da bi bilo njihovo medsebojno 
sodelovanje še bolj učinkovito, je razvidno, da so oboji bolj nagnjeni k temu, da je potrebno 
okrepiti neformalne oblike sodelovanja, kar pomeni, da se zavedajo vse večjega pomena in 
učinkovitosti le-teh.  

Rezultati kažejo, da učitelji v primerjavi s starši pogosteje doživljajo ovire v medsebojnem 
sodelovanju. Kljub temu pa je ob pregledu pogostosti pojavljanja posamezne ovire razveseljiv 
podatek, da se je polovica staršev pri večini izmed naštetih ovir opredelila, da le-teh pri 
sodelovanju nikoli ne doživlja, učitelji pa so se v večjem deležu opredelili, da ovire doživljajo 
redko. Statistično pomembne razlike med starši in učitelji v doživljanju ovir in težav pri 
medsebojnem sodelovanju so se pokazale pri vseh navedenih ovirah, kar pomeni, da učitelji 
pogosteje kot starši pri svojem medsebojnem sodelovanju zaznavajo prisotnost naštetih težav 
in ovir.  

Raziskave o usposobljenosti učiteljev v slovenskem prostoru ugotavljajo manjšo 
usposobljenost učiteljev na področju vodenja in komunikacije ter sodelovanja s starši (Peklaj 
in Puklek Levpušček, 2006; Valenčič Zuljan idr., 2007). V naši raziskavi pa se je pokazalo, da 
učitelji v povprečju dobro ocenjujejo svojo usposobljenost za delo s starši.  
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Do razlik v mnenju o usposobljenosti za delo s starši je prišlo pri učiteljih glede na število let 
delovne dobe. Učitelji začetniki in učitelji do 10 let delovne dobe ocenjujejo, da so za delo s 
starši manj usposobljeni. To potrjujejo tudi ugotovitve raziskav (Kalin, idr., 2009; Šrot in 
Rizman Herga, 2013), kjer so prav tako ugotovili, da so se učitelji s krajšo delovno dobo v času 
študija manj strokovno usposobili. Prav tako je možno ta podatek povezati s spoznanji raziskav 
o učiteljevem profesionalnem razvoju (Valenčič Zuljan, 2012). 

 

Za ustvarjanje trdnega medsebojnega sodelovanja je pomembno, da učitelji in starši poznajo 
medsebojna pričakovanja. Uspeh lahko pripišemo usklajenosti le-teh. V naši raziskavi smo 
ugotovili, da se mnenje učiteljev o tem, kaj starši pričakujejo od njih, delno sklada s 
pričakovanji staršev. Na osnovi vseh zapisanih pričakovanj izpostavljamo skupne. Oboji so v 
ospredje uvrstili aktivno in obojestransko sodelovanje, dobro medsebojna komunikacijo ter 
konkretne informacije o napredku in težavah otroka. Prav tako se ujema pričakovanje, da starši 
od učiteljev pričakujejo upoštevanje individualnih razlik, prilagajanje učnih vsebin in uporabo 
različnih metod in oblik dela. Prav tako se je na tem seznamu pričakovanj znašla enaka 
obravnava vseh otrok ter strpnost in razumevanje.  

Mnenje staršev o tem, kaj pričakujejo učitelji od njih, se v veliki meri skladajo z odgovori 
učiteljev. Pričakovanja, ki so skupna mnenju staršev in dejanskim pričakovanjem učiteljev od 
staršev, so, da od staršev pričakujejo aktivno, obojestransko sodelovanje; dobra medsebojna 
komunikacija in pogovor ob pojavu težav; pomoč in podpora staršev otroku pri delu doma in 
odkritost glede otrokovih posebnosti, posebnih potreb in zdravstvenih težav.   

Primerjava pozitivnih izkušenj učiteljev in staršev z medsebojnim sodelovanjem je pokazala, 
da oboji kot pozitivno izkušnjo pogosto izpostavljajo odkrit pogovor ob pojavu težav, skupno 
iskanje rešitev in reševanje težav. Kot dobro izkušnjo navajajo še prejemanje predlogov za delo 
z otrokom doma oz. izmenjava nasvetov in konkretnih didaktičnih materialov, ki koristijo 
razvoju otroka. Oboji kot pozitivno izkušnjo izpostavljajo pomembnost spoznavanja otroka. 
Kot pozitivno izkušnjo navajajo tudi, da sodelovanje izboljša motivacijo otrok za šolsko delo, 
učenčev napredek na učnem področju oz. večjo samostojnost otroka tako doma kot tudi v šoli. 

Vpogled v negativne izkušnje staršev in učiteljev kaže, da vsi starši in dve tretjini učiteljev, ki 
so na vprašanje odgovorili, nimajo negativnih izkušenj pri medsebojnem sodelovanju. Učitelji 
pa so pri naštetih negativnih izkušnjah izpostavili predvsem nerealno ocenjevanje otrokovih 
zmožnosti in sposobnosti, nezainteresiranost staršev za sodelovanje in starševsko pogajanje za 
oceno, vzgojni ukrep oz. kazen.  

Raziskava, ki smo jo izvedli, ima tudi omejitve. Zavedamo se, da je bila raziskava izvedena na 
majhnem vzorcu in v eni regiji, zato bi bilo priporočljivo s stališča objektivnosti, da bi vključili 
še druge regije. Pomanjkljivost je tudi ta, da so bili rezultati naše raziskave, izvedene na OŠPP, 
primerjani z rezultati raziskav, ki so bile opravljene na vzorcu rednih osnovnih šol, vendar 
podobnih raziskav opravljenih na vzorcu OŠPP nismo zasledili. Ker pa smo želeli dobiti 
rezultate prav za območje Koroške (vključili smo vse tri šole, ki na tem področju nudijo šolanje 
za otroke s PP), menimo, da smo z rezultati raziskave dosegli vpogled v dinamiko sodelovanja 
med učitelji in starši na OŠPP, raziskava nam je odprla vpogled v najpogostejše oblike 
sodelovanja in najpogostejše ovire. Pridobljena spoznanja so koristna za vse tri v raziskavo 
vključene udeležence, še zlasti za udeležene učitelje in vodstvo šol, saj bo posnetek stanja 
omogočal razmislek o možnih izboljšavah.  
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5 PRILOGE 
 

Priloga 1: ANKETA ZA STARŠE 

Priloga 2: ANKETA ZA UČITELJE  



 
 

Priloga 1: ANKETA ZA STARŠE 

Pot do dobrih izobraževalnih in vzgojnih rezultatov pelje prek dobrega sodelovanja med učitelji 
in starši in obratno, k slabim učnim rezultatom in vedenjskim problemom pomembno 
pripomore neustrezno sodelovanje med starši in učitelji.  V svojem magistrskem delu želim 
problematiko sodelovanja med učitelji in starši podrobneje raziskati, zato vas prosim za 
sodelovanje.   

Anketa je anonimna, pridobljeni podatki bodo uporabljeni zgolj v raziskovalne namene. Upam, 
da si boste kljub obilici dela vzeli nekaj vašega dragocenega časa in odgovorili na vsa vprašanja. 
 
Zahvaljujem se vam za vaše sodelovanje in vam želim vse dobro. 
          Katja Tandler 
 
1. Spol:             M                    Ž 

 

2. Moj otrok obiskuje:  

a) prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom 

b) posebni program vzgoje in izobraževanja 

 

3. V tabeli so navedene različne trditve, ki se nanašajo na sodelovanje staršev in učiteljev. 
Vsako trditev ocenite glede na to, v kolikšni meri velja za vaše sodelovanje z učitelji, ki 
poučujejo vašega otroka, pri čemer pomeni: 

1 – SE NIKAKOR NE STRINJAM 
2 – SE NE STRINJAM 
3 – SE NE MOREM OPREDELITI 
4 – SE PRECEJ STRINJAM   
5 – SE POPOLNOMA STRINJAM 
Zadnji stolpec pri vsaki trditvi je namenjen vašim komentarjem, zapisu izkušenj ali odprtim 
vprašanjem.  

Trditve  1 
 

2 3 4 5 
 

Komentarji  

1. Z učitelji mojega otroka dobro 
sodelujem.  

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 
 
 

2. Starši med seboj dobro sodelujemo.  
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 
 
 

3. Učitelji na šoli po mojih izkušnjah 
med seboj dobro sodelujejo.   

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 
 
 

4. Učiteljem lahko zaupam, ker vidim, 
da je njihov trud usmerjen v dobro 
otroka.  

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 



 
 

5. Kot starši bi želeli še bolj sodelovati 
z učitelji.  

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 
 
 

6. Starši in učitelji se medsebojno 
podpiramo pri spodbujanju otrokovega 
razvoja. 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 

7. Starši in učitelji imamo  pomembno 
vlogo pri spodbujanju otrokovega 
razvoja, zato  je pomembno naše 
sodelovanje.  

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 

8. Učitelji, ki poučujejo mojega otroka, 
se zavedajo lastne odgovornosti za 
otrokov napredek in učno vzgojni 
uspeh. 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 

9. Ob bolj pogostih srečanjih postaja 
odnos med starši in učitelji še boljši.  

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 
 
 

10. Dobro medsebojno sodelovanje 
vpliva na boljšo motivacijo in boljši 
uspeh učencev v šoli.  

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 

11. Sodelovanje med šolo in domom 
pomembno vpliva na počutje in 
sprejemanje otroka v razredu.  

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 

12. Sodelovanje krepi odnose med 
učitelji, starši in učenci.  

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 
 
 

13. Od učiteljev dobim dovolj 
informacij o močnih področjih otroka v 
šoli. 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 

14. Od učiteljev dobim dovolj 
informacij o težavah otroka v šoli. 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 
 
 

15. Od učiteljev dobim dovolj 
informacij o delu otroka v šoli. 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 
 
 

16. Na medsebojnih srečanjih učiteljev 
in staršev se počutim slišanega. Podam 
lahko lastno mnenje in ideje.  

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 

17. Učitelji mi dajo koristne usmeritve, 
kako naj ravnam s svojim otrokom.  

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 
 
 

18. O dogajanju v šoli smo starši redno 
obveščeni.  

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 
 
 

19. Srečanja med starši, učitelji in otroci 
so dobro organizirana.  

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 
 
 

20. Znotraj šole se starši vključujemo v 
različne dejavnosti.  

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 
 
 



 
 

21. Na formalnih oblikah sodelovanja 
(roditeljski sestanki, timski sestanki, 
govorilne ure) pridobim potrebne 
informacije o mojem otroku. 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 

22. Šola mi posreduje informacije tudi 
na neformalnih oblikah sodelovanja npr. 
dan odprtih vrat, srečanja, prireditve … 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 

23. Starši imamo vpliv na delo šole.   
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 
 
 

 

4. Naštejte nekaj pozitivnih izkušenj, ki jih zaznavate pri medsebojnem sodelovanju z učitelji.  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

5. Če ste imeli kakšno negativno izkušnjo pri medsebojnem sodelovanju z učitelji, navedite, na 
kaj se je ta nanašala in kako ste jo razrešili.  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

6. Kako pogosto se udeležujete spodaj navedenih oblik sodelovanja?  

Oblika sodelovanja  Nikoli Redko  Pogosto Vedno  Šola te 
oblike 
ne nudi  

Govorilne ure      
Roditeljski sestanek       
Timski sestanek      
Telefonski pogovori      
Elektronska pošta      
Dan odprtih vrat       
Sodelovanje pri pouku      
Predavanja za starše       
Delavnice za starše      
Udeležba na prireditvah šole       
Razredni pikniki       
Drugo (dopišite): 
_____________________________ 

     

 



 
 

7. Ocenite (označite s  križcem), kako zadovoljni ste s posameznimi oblikami sodelovanja, ki 
jih nudi šola. Zadnji stolpec pri vsaki obliki je namenjen vašim komentarjem in opisu izkušenj.  

Oblika sodelovanja Zadovoljstvo Komentarji 
Ne 

zadovoljen 
Srednje 

zadovoljen 
Zelo 

zadovoljen 
Te oblike 

sodelovanja 
se ne 

poslužujem 
Govorilne ure 
 

     

Roditeljski sestanek  
 

     

Timski sestanek 
 

     

Telefonski pogovori 
 

     

Elektronska pošta 
 

     

Dan odprtih vrat  
 

     

Sodelovanje pri 
pouku 
 

     

Predavanja za starše 
 

     

Delavnice za starše 
 

     

Udeležba na 
prireditvah šole  

     

Razredni pikniki  
 

     

Drugo (dopišite): 
________________
__ 

     

 

8. Navedite tisto obliko sodelovanja, ki bi jo bilo po vašem mnenju potrebno okrepiti.  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

  



 
 

9. Izmed naštetih ovir, ki se lahko pojavljajo pri sodelovanju med starši in učitelji, določite, 
kako pogosto so posamezne ovire prisotne pri vašem sodelovanju z učitelji. 

Ovire/težave pri sodelovanju  Nikoli Redko  Pogosto Vedno  
1. Nezanimive teme roditeljskih sestankov, 
predavanj … 

    

2. Nerazumevanje staršev z učitelji.     
3. V ospredju pogovora so vedno vzgojne in učne 
težave otrok ter nenehno kritiziranje otroka.  

    

4. Prenašanje odgovornosti za neuspeh na starše.      
5. Premalo znanj in spretnosti učiteljev za 
kakovostno delo s starši.  

    

6. Slabo medsebojno poznavanje med učitelji in 
starši.  

    

7. Preobremenjenost in pomanjkanje časa pri 
učiteljih 

    

8. Preobremenjenost in pomanjkanje časa pri 
starših.  

    

9. Dosedanje slabe izkušnje staršev pri delu z 
učitelji.  

    

10. Neusklajenost učiteljev med seboj.      
 

10. Kaj pričakujete od učitelja vašega otroka?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

11. Kaj mislite, da učitelji pričakujejo od vas?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

  



 
 

Priloga 2: ANKETA ZA UČITELJE  

Pot do dobrih izobraževalnih in vzgojnih rezultatov pelje prek dobrega sodelovanja med učitelji 
in starši in obratno, k slabim učnim rezultatom in vedenjskim problemom pomembno 
pripomore neustrezno sodelovanj med starši in učitelji.  V svojem magistrskem delu želim 
problematiko sodelovanja med učitelji in starši podrobneje raziskati, zato vas prosim za 
sodelovanje.   
 
Anketa je anonimna, pridobljeni podatki bodo uporabljeni zgolj v raziskovalne namene. Upam, 
da si boste kljub obilici dela vzeli nekaj vašega dragocenega časa in odgovorili na vsa vprašanja. 
 
Zahvaljujem se vam za vaše sodelovanje in vam želim uspešno pedagoško delo ter vse dobro. 
 
          Katja Tandler  
             
1. Vpišite število let delovne dobe:_________________ 
 

2. Obkrožite delovno mesto,na katerem ste zaposleni: 
a) prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom 
b) posebni program vzgoje in izobraževanja 
c) poučujem v obeh programih 
 
3. Naziv:  
a) brez naziva 
b) mentor 
c) svetovalec  
d) svetnik 
 
4. Izobrazba: _____________________________________________________________ 
 
5. V tem šolskem letu sem razrednik:  
 a) da  
 b) ne 
 
6. V tabeli so navedene različne trditve, ki se nanašajo na sodelovanje staršev in učiteljev. 
Vsako trditev ocenite glede na to, v kolikšni meri velja za vaše sodelovanje s starši otrok, ki jih 
poučujete, pri čemer pomeni: 

1 – SE NIKAKOR NE STRINJAM 
2 – SE NE STRINJAM 
3 – SE NE MOREM OPREDELITI  
4 – SE PRECEJ STRINJAM  
5 – SE POPOLNOMA STRINJAM  
  



 
 

 
Zadnji stolpec pri vsaki trditvi je namenjen vašim komentarjem, zapisu izkušenj ali odprtim 
vprašanjem.  

Trditve  1 
 

2 3 4 5 
 

Komentarji  

1. S starši otrok, ki jih poučujem, dobro 
sodelujem.  

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 

2. Starši po mojih izkušnjah med seboj 
dobro sodelujejo. 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 

3. Učitelji med seboj dobro sodelujemo.    
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 

4. Staršem lahko zaupam, ker vidim, da je 
njihov trud usmerjen v dobro otroka.  

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 

5. Kot učitelj bi želel še bolj sodelovati s 
starši.  

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 

6. Starši in učitelji se medsebojno 
podpiramo pri spodbujanju otrokovega 
razvoja. 
 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 

7. Starši in učitelji imamo pomembno 
vlogo pri spodbujanju otrokovega razvoja, 
zato  je pomembno naše sodelovanje.  

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 

8. Starši otrok, ki jih poučujem, se 
zavedajo lastne odgovornosti za otrokov 
napredek in učno vzgojni uspeh. 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 

9. Ob bolj pogostih srečanjih postaja 
odnos med starši in učitelji boljši.  

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 

10. Dobro medsebojno sodelovanje vpliva 
na boljšo motivacijo in boljši uspeh 
učencev v šoli.  

 
1 
 

 
2 
 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 

11. Sodelovanje med šolo in domom 
pomembno vpliva na počutje in 
sprejemanje otroka v razredu.  

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 

12. Sodelovanje krepi odnose med učitelji, 
starši in učenci.  

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 

13. Od staršev dobim dovolj informacij o 
močnih področjih otroka doma. 

 
1 

 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 

14. Od staršev dobim dovolj informacij o 
težavah otroka doma. 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 



 
 

15. Od staršev dobim dovolj informacij o 
delu otroka doma. 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 

16. Na medsebojnih srečanjih učiteljev in 
staršev se počutim slišanega. Podam lahko 
lastno mnenje in ideje.  

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 

17. Starši mi dajo koristne usmeritve, kako 
naj ravnam z njihovim otrokom.  

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 

18. O dogajanju v šoli so starši redno 
obveščeni.  

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 

19. Srečanja med starši, učitelji in otroci 
so dobro organizirana.  

 
1 

 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 

20. Znotraj šole se starši vključujejo v 
različne dejavnosti.  

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 

21. Na formalnih oblikah sodelovanja 
(roditeljski sestanki, timski sestanki, 
govorilne ure) pridobijo starši potrebne 
informacije o svojem otroku. 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 

22. Šola staršem posreduje informacije 
tudi na neformalnih oblikah sodelovanja 
(dan odprtih vrat, srečanja, prireditve …). 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 

23. Starši imajo vpliv na delo šole.   
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 

 

7. Naštejte nekaj pozitivnih izkušenj, ki jih zaznavate pri medsebojnem sodelovanju s starši.  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

8. Če ste imeli kako negativno izkušnjo pri medsebojnem sodelovanju s starši, navedite, na kaj 
se je ta nanašala in kako ste jo razrešili.  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

  



 
 

9. Kako pogosto se starši udeležujejo spodaj navedenih oblik sodelovanja.  

Oblika sodelovanja  Nikoli Redko  Pogosto Vedno  Šola te 
oblike 
ne nudi  

Govorilne ure      
Roditeljski sestanek       
Timski sestanek      
Telefonski pogovori      
Elektronska pošta      
Dan odprtih vrat       
Sodelovanje pri pouku      
Predavanja za starše       
Delavnice za starše      
Udeležba na prireditvah šole       
Razredni pikniki       
Drugo (dopišite): 
_____________________________ 

     

 

10. Ocenite (označite s  križcem), kako zadovoljni ste s posameznimi oblikami sodelovanja, ki 
jih nudite staršem. Zadnji stolpec pri vsaki obliki je namenjen vašim komentarjem in opisu 
izkušenj.  

Oblika sodelovanja Zadovoljstvo Komentarji 
Ne 

zadovoljen 
Srednje 

zadovoljen 
Zelo 

zadovoljen 
Te oblike 

sodelovanja se 
ne poslužujem 

Govorilne ure 
 

     

Roditeljski sestanek  
 

     

Timski sestanek 
 

     

Telefonski pogovori 
 

     

Elektronska pošta 
 

     

Dan odprtih vrat  
 

     

Sodelovanje pri 
pouku 
 

     

Predavanja za starše 
 

     

Delavnice za starše 
 

     

Udeležba na 
prireditvah šole  

     



 
 

Razredni pikniki  
 

     

Drugo (dopišite): 
________________ 
 

     

 

11. Navedite tisto obliko, ki bi jih bilo po vašem mnenju potrebno okrepiti.  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

12. Izmed naštetih ovir, ki se lahko pojavljajo pri sodelovanju med starši in učitelji, določite, 
kako pogosto so posamezne ovire prisotne pri vašem sodelovanju s starši. 

Ovire/težave pri sodelovanju  Nikoli Redko  Pogosto Vedno  
1. Teme roditeljskih sestankov, predavanj ne 
pritegnejo staršev. 

    

2. Nerazumevanje učiteljev s  posameznimi 
starši. 

    

3. Izražanje nezadovoljstva staršev glede 
učiteljev. 

    

4. Prenašanje odgovornosti  za neuspeh  
izključno na učitelje. 

    

5. Premalo znanj in spretnosti učiteljev za 
kakovostno delo s starši. 

    

6. Slabo medsebojno poznavanje med učitelji 
in starši. 

    

7. Preobremenjenost in pomanjkanje časa pri 
učiteljih. 

    

8. Preobremenjenost in pomanjkanje časa pri 
starših. 

    

9. Dosedanje slabe izkušnje učiteljev pri delu s 
starši. 

    

10. Neusklajenost učiteljev med seboj.      
 

13. Kako dobro ste usposobljeni za delo s starši? Ocenite trditev glede na to, v kolikšni meri 
velja za vas, pri čemer pomeni: 

1 – SPLOH NISEM USPOSOBLJEN 
2 – SLABO USPOSOBLJEN 
3 – SE NE MOREM OPREDELITI 
4 – DOKAJ DOBRO USPOSOBLJEN  
5 – ODLIČNO USPOSOBLJEN. 
 
Usposobljenost za delo s starši 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 



 
 

14. Kaj pričakujete od staršev vaših učencev? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

15. Kaj po vaših izkušnjah pričakujejo starši od učiteljev?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 

 


