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POVZETEK 

 

Osnovnošolsko izobraževanje je v Republiki Sloveniji obvezno in kot del tega je v javni 

osnovni šoli obvezen tudi predmet gospodinjstvo, ki vključuje vsebine, ki so pomembne za 

kakovostno življenje posameznika v družini in družbi. Predmet je v javni osnovni šoli 

nadgrajen še z izbirnima predmetoma Načini prehranjevanja in Sodobna priprava hrane. Ta 

dva izbirna predmeta vključujeta številne vsebine in omogočata več praktičnega dela ter sta 

nadgradnja snovi, ki se obravnava pri pouku gospodinjstva. Vsebin gospodinjstva pa se 

učenci ne učijo samo v javni osnovni šoli, temveč tudi v zasebni osnovni šoli Montessori. 

Namen diplomskega dela je identificirati vsebine in vsebinska področja gospodinjstva v učnih 

načrtih javne osnovne šole in zasebne osnovne šole Montessori. Uporabljena je bila 

kvalitativna metoda raziskovanja. Za identifikacijo razlik med učnimi načrti javne osnovne 

šole in zasebne osnovne šole Montessori je bila uporabljena vsebinska analiza dokumentov, ki 

zajema pregled predmetnika in učnih načrtov predmeta gospodinjstvo v obeh omenjenih 

šolah. Z analizo dokumentov je bilo ugotovljeno, da se vsebine gospodinjstva bistveno ne 

razlikujejo. V zasebni osnovni šoli Montessori ni predmeta gospodinjstvo, vendar so vsebine 

predmeta, ki se izvaja v javni osnovni šoli, vključene v različne predmete, ki se izvajajo v 

različnih vzgojno-izobraževalnih obdobjih. Nekatere vsebine zasledimo že v prvem triletju in 

se nadaljujejo tudi v zadnje triletje, kjer se nekatere le še nadgradijo z že znanimi. V 

primerjavi z javno osnovno šolo imajo v zasebni šoli že na splošno veliko več praktičnega 

dela in dela po skupinah ter projektnega dela. Ocenjujem, da bi bilo tudi v javnih šolah 

primerno vključevati vsebine gospodinjstva v vse vzgojno-izobraževalne nivoje ter izvajanje 

pouka usmeriti k usvajanju praktičnih veščin učencev. 

 

KLJUČNE BESEDE: gospodinjstvo, vsebine gospodinjstva, učni načrti, javno šolstvo, 

zasebno šolstvo, zasebna osnovna šola Montessori 

 

 

  



 

 
 

ABSTRACT 

 

Elementary school education is obligatory in the Republic of Slovenia. A part of the public 

elementary education is a subject of “Home Economics”, which includes contents that 

contribute to individual's quality of life in family and society. The subject in public 

elementary schools is upgraded with two optional subjects, “Different Dieting” and 

“Contemporary food preparations”. Those two subjects include various contents and enable a 

more practical work and are also an upgrade from the previous lessons of “Home 

Economics.” Those contents are also taught in Montessori private elementary schools. The 

goal of this Thesis is to identify contents and specific content fields of two different 

syllabuses in Slovenian public elementary schools and in Montessori private elementary 

schools. I have used qualitative research methods. I have analysed the differences between the 

syllabus of public Slovenian schools and private Montessori schools using the content 

analysis of documents, considering the curriculum and contents of both schools’ Home 

Economics related subjects. Analysis has shown that the content is not much different. In 

private Montessori schools, they don't have the Home Economics subject, however, the 

contents are included in other lessons, which are implemented in different educational 

periods. Some contents are already included in the first triennial and are gradually continued 

to the last triennial, where some are upgraded by the learned knowledge. In comparison with 

public elementary schools, the private Montessori schools demand more practical work, group 

work, and project work. I evaluate that public schools should also include contents of Home 

Economics in all educational levels and that the emphasis should be on directing the pupils to 

learn more practical skills.  

Key words: Home Economics, Home Economics contents, curriculum, public education, 

private education, Montessori private school 
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1 UVOD 
 

Predmet gospodinjstvo je pomemben predmet v osnovni šoli, ki vključuje veliko vsebin, tako 

družboslovnih, kot tudi naravoslovnih. Pomembno je, da so učenja gospodinjskih vsebin 

deležni vsi učenci, saj se vsebine nanašajo na vsakodnevno življenje in omogočajo učencem 

razvoj veščin, spretnosti in pridobitve novega znanja. Danes, ko živimo v malo drugačnem 

svetu, kot so živeli naši stari starši, je pomembno, da se predmet v šoli izvaja, saj skoraj ni 

otroka, ki bi poznal vsa gospodinjska opravila že v osnovni šoli. Zaradi hitrega tempa 

življenja si tudi starši velikokrat ne najdejo več časa za učenje svojih otrok o pomembnosti 

izvajanja določenih gospodinjskih opravil, saj menijo, da se bodo tega naučili sami. Otroci 

tako pridejo v šolo z zelo pomanjkljivim znanjem, zato je izrednega pomena, da se tam učijo  

gospodinjskih vsebin. Pomembno je tudi, da vsebine, ki se pojavljajo v učnem načrtu, v šoli 

izvajamo tudi na praktičen način, saj so ravno vsakodnevna opravila najbolj zanimiva 

učencem, tako za izvajanje le-teh, kot tudi za učenje. Vsebine gospodinjstva zasledimo tudi v 

večini ostalih držav, zato je pomembno, da se zavedamo, da so tako predmet gospodinjstvo, 

kot tudi gospodinjske vsebine pomembni za kakovostno življenje posameznika. Gospodinjske 

vsebine se pojavljajo tudi v zasebnih šolah. V nalogi sem izpostavila zasebno osnovno šolo 

Montessori.  

Namen diplomskega dela je bil z vsebinsko analizo identificirati vsebinska področja in 

vsebine učnega načrta zasebne osnovne šole Montessori in jih primerjati z vsebinskimi 

področji in vsebinami učnega načrta predmeta gospodinjstvo, ki se izvaja v javnih osnovnih 

šolah. Zanimalo me je, ali so vse vsebine gospodinjstva javne osnovne šole vključene tudi v 

Montessori osnovno šolo. Primerjala sem učne načrte in izpostavila vsebine gospodinjstva, ki 

se pojavljajo v zasebni osnovni šoli Montessori. Zapisala sem tako cilje, minimalne standarde, 

kot tudi vsebine.  
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2 TEORETIČEN DEL 
 

2.1 GOSPODINJSTVO KOT STROKA 
Področje gospodinjstva vključuje različne discipline. Usmerja se predvsem na življenje ljudi, 

njihove potrebe in je pomembna stroka, saj posamezniku omogoča kakovostno življenje. 

Vsakega posameznika pripravi na življenje in mu pomaga pri uresničitvi njegovih osebnih 

potencialov ter razvoju človeka kot osebnosti (McGregor, 2014). 

Gospodinjstvo je že nekaj časa znana disciplina, ki se je v zgodovini že pojavljala v šolskem 

sistemu in izobraževanju. Predmet gospodinjstvo se je pojavil že leta 1960, vendar je bil 

namenjen zgolj dekletom. Temeljni cilji predmeta so bili, da bi se mlada dekleta naučila 

oskrbe in hranjenja v družini ter znala poskrbeti za otroke in moža. Danes gledamo na 

predmet gospodinjstvo z drugega vidika. V svetu obstaja veliko bolezni povezanih s prehrano 

in le-te še naraščajo. Zaradi tega se povečuje tudi zanimanje za gospodinjstvo, predvsem na 

področju prehrane. Največ težav povezanih s prehrano so opazili v ZDA, kjer poudarjajo 

pomen gospodinjstva v šolah, saj da je pomembno učence poučiti o zdravi prehrani in 

zdravem načinu življenja. Pouk gospodinjstva naj bi bil obvezen za vse učence, tako dečke 

kot deklice, zato je potrebno zanemariti stereotipe o tem, da so gospodinje lahko le osebe 

ženskega spola. Gospodinjstvu je potrebno posvetiti več pozornosti, saj izobraževanje na tem 

področju prispeva k boljšemu in dolgotrajnejšemu življenju (Lichtenstein in Ludwig, 2010). 

Ma in Pendergast (2011) ugotavljata, da je prihodnost gospodinjstva tema, s katero se je 

potrebno v prihodnosti še ukvarjati. Poudarjata tudi to, da se je gospodinjstvo kot poklic v 

svetu močno zmanjševal zaradi reforme kurikuluma, saj se je gospodinjstvo skoraj povsem 

umaknilo iz učnih načrtov visokošolskih programov. Večina ljudi gospodinjstvo povezuje s 

kuhanjem in šivanjem, manj pa ob tem mislijo na potrošnika, družino kot skupnost, razmerja 

v družini.  

K. Turkki (2005) opredeljuje gospodinjstvo kot predmet, ki bo v družbi vedno ostal temeljni. 

Avtorica meni, da gospodinjstvo zajema osnovne človeške potrebe, kot so hrana, zavetje in 

oskrba. Glavni cilj naj bi bil izboljšati kakovost vsakdanjega življenja za posameznika, 

družino in gospodinjstva v družbi. Meni, da mora biti gospodinjstvo obvezen predmet tudi v 

prihodnosti in da mora biti obvezen za fante in dekleta. Gospodinjstvo zajema več elementov, 

tako za osebnostno rast, kot tudi za razvoj, zdrav način življenja, družbeno odgovornost, 

trajnostno rabo virov in kulturne dediščine. 
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Mednarodna organizacija za gospodinjstvo (IFHE) opredeljuje gospodinjstvo kot področje, ki 

ga razumemo kot znanost, ki izhaja iz več različnih znanosti in disciplin. Gospodinjstvo je 

pomembno za življenje vsakega posameznika, družino in skupnost, saj prispeva k 

optimalnemu in trajnostnemu življenju. V preteklosti je bilo gospodinjstvo opredeljeno le kot 

dom in družina, danes pa zajema širše življenje, saj se zavedamo, da doprinos posameznika, 

družine in skupnosti pomembno vplivajo na naše življenje ter lokalno in globalno skupnost 

(IFHE, 2008). Pomembno vlogo predmeta gospodinjstvo zaznavajo tudi starši, saj menijo, da 

bi morali otroci v okviru gospodinjskega izobraževanja pridobiti znanja in veščine, ki so 

pomembne za njihovo nadaljnje življenje (Matos, 2016). 

 

2.2 IME STROKE 
Za gospodinjstvo kot stroko najdemo v tujini različna poimenovanja. Angleško poimenovanje 

za gospodinjstvo je Home Economics. V zgodovini Mednarodne organizacije za 

gospodinjstvo (IFHE) je možno zaslediti veliko različnih nazivov, zato je bila izbira za pravo 

ime pravi izziv. Ime Home Economics se je tako ohranilo na mednarodni ravni in velja kot 

izraz za gospodinjstvo kot stroko (IFHE, 2011). V slovarju slovenskega knjižnega jezika je 

gospodinjstvo opredeljeno kot opravljanje ali vodenje domačih, hišnih del (SSKJ, 2015). 

 

2.3 PODROČJA GOSPODINJSTVA 
Gospodinjstvo je pomemben predmet v šoli, za kar si prizadeva tudi mednarodna organizacija 

za gospodinjstvo – IFHE. Ta si prizadeva predvsem za to, da bi bilo gospodinjstvo v družbi 

bolj cenjeno in bi predstavljalo pomembno disciplino, ki bi bila temelj za posameznika v 

družbi in družini. Otroci naj bi s tem predmetom pridobili veliko izkušenj in znanj ter 

spretnosti, ki jih potrebujejo za kakovostno lastno in družbeno delovanje. IFHE poudarja, da 

je gospodinjstvo pomembno tako na področju zasebnega, kot tudi poklicnega življenja ter da 

je pomembno področje pri obravnavi vsakodnevnega življenja posameznika in družine, kjer 

člani živijo kot skupnost. Gospodinjstvo deluje na različnih področjih. Področja gospodinjstva 

so: 

 AKADEMSKO PODROČJE: vključuje razne raziskave na področju gospodinjstva, 

pridobivanje novega znanja in nove poti razmišljanja, za strokovnjake in za družbo. 
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 PODROČJE VSAKODNEVNEGA ŽIVLJENJA: proučuje vsakodnevno življenje 

v gospodinjstvih, družinah in skupnostih za razvijanje človeške rasti in zadovoljitve 

osnovnih človeških potreb. 

 ŠOLSKO PODROČJE: priprava učencev na učenje in smotrno delovanje ter 

razvijanje lastnih zmožnosti, ki jih bodo pripravile na življenje. Učenci naj bi razvili 

sposobnosti za sprejemanje dobrih odločitev in korakov v nadaljnjem življenju. 

 DRUŽBENO PODROČJE: prispeva k razvijanju dobrih strategij za posameznike, 

družino in skupnost, kjer naj bi vsak posameznik in skupnost pripomogla k splošni 

dobrobiti celotne družbe, le-ta pa naj bi vplivala tudi na trajnostni razvoj. (IFHE, 

2012). 

 

2.4 PREDMET GOSPODINJSTVO V JAVNI OSNOVNI ŠOLI V SLOVENIJI 
Predmet gospodinjstvo v javni osnovni šoli zajema veliko disciplin, tako z družboslovnega, 

kot tudi naravoslovnega področja. S predmetom učenci usvojijo znanje o vlogi posameznika 

in družine ter gospodinjstva v družbi. V sklopu predmeta naj bi se učence spodbujalo k 

razmišljanju o problemih, ki so v tistem času aktualni in stremelo k reševanju le-teh. Predmet 

vključuje tudi razmišljanje o posamezniku, družini in družbi. Pomembne kompetence, ki jih 

učenci pridobijo v sklopu predmeta, so tudi znanja in spretnosti za trajnostni razvoj, na kar se 

navezuje tudi gospodarna izraba virov v naravi in družbi (Program osnovna šola. 

Gospodinjstvo. Učni načrt, 2011). 

Gospodinjstvo se v javni osnovni šoli  izvaja v petem in šestem razredu, in sicer obsega 87,5 

ur. V petem obsega 35 ur, v šestem razredu pa 52,5 ur. Predmet je razdeljen na štiri učne 

module. Dva modula se izvajata v petem in dva v šestem razredu. V petem razredu sta modula 

Ekonomika gospodinjstva ter Tekstil in oblačenje. Pri modulu Ekonomike gospodinjstva naj 

bi se učenci naučili predvsem gospodarno ravnati z denarjem in časom ter spoznali vloge v 

družini in življenje družine kot skupnosti. Modul Tekstil in oblačenje zajema osnovno znanje 

o tekstilu. V šestem razredu se obravnavata modula Bivanje in okolje ter Hrana in prehrana. 

Modul Bivanje in okolje zajema predvsem vsebine ekologije in potrošnika, medtem ko modul 

Hrana in prehrana vsebuje vsebine prehranjevanja, zdrave prehrane, načinov priprave hrane, 

higiene živil, deklaracij in razvrščanja živil v skupine. Pri teh vsebinah naj bi učenci 

pridobivali znanje, spretnosti in veščine o hrani in prehrani, zdravju, ekonomiki v družini, 

oblačenju in tekstilstvu, potrošniški vzgoji, osebnih financah, pripravi hrane ter bivanju in 

okolju (Program osnovna šola. Gospodinjstvo. Učni načrt, 2011). 
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Učni načrt gospodinjstva vsebuje  poleg modulov tudi vsebine, standarde znanja in operativne 

cilje. Za dosego splošnih ciljev pa so potrebna določena načela: 

1. ENAKOST MED SPOLOMA 

 

To dosegamo z vključevanjem vseh učencev v pouk, tako deklet, kot tudi fantov. 

 

2. ENAKOPRAVNOST SKUPNEGA DELA 

 

To načelo dosegamo tako, da ne delimo dela po spolu, ampak vsi učenci opravljajo 

vsako delo in vse naloge. 

 

3. GOSPODARNOST (EKONOMIČNOST) 

 

S tem načelom navajamo na gospodarno upravljanje z viri, ki pa vključuje tudi izbor, 

odločanje in odgovornost učencev v danih situacijah. 

 

4. EKOLOŠKOST 

 

S tem načelom učence spodbujamo k trajnostnemu razvoju in ohranjanju okolja tudi 

za prihodnje generacije. Učence spodbujamo k razvijanju odgovornosti do osnovnih 

dobrin. 

 

5. ERGONOMIJA 

 

To načelo dosegamo predvsem pri praktičnem delu z učenci, kjer jih usmerjamo k 

temu, da so pozorni na izrabo časa, opreme in delovnega prostora. 

 

6. ETIČNOST 

 

S tem načelom učence vodimo k sočutnosti do drugih, k spoštovanju dela drugih, 

odgovornosti in pravičnosti. 
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7. ESTETIKA IN KULTURA 

 

S tem načelom učence naučimo opremljanja okolice, doma ali v šoli, estetske 

urejenosti pri oblačenju in razvijanja občutka za pripravo in ponudbo jedi, ki naj bi 

bila barvno in vizualno skladna (Program osnovna šola. Gospodinjstvo. Učni načrt, 

2011). 

 

Kostanjevec, Jerman in Koch (2011) opozarjajo tudi na to, kako pomembno je, da učence in 

otroke učimo tudi o zdravem prehranjevanju. V svojem članku so opisali, katere prehranske 

vsebine so vključene v program obvezne devetletne osnovne šole v Sloveniji. Poleg 

obveznega predmeta gospodinjstvo se v Sloveniji izvajajo tudi izbirni predmeti na temo 

prehranjevanja, ki so eden od načinov opismenjevanja otrok o tej temi. Izbirna predmeta 

Sodobna priprava hrane in Načini prehranjevanja sta predmeta, ki vključujeta pomembne 

učne cilje na temo pridobivanja znanja, veščin in prehranskega znanja. Pri teh predmetih naj 

bi učenci pridobili še dodatno izobrazbo na področju prehrane, ki je danes nasploh velik 

problem, predvsem pri najstnikih, ki se pogosto srečujejo tudi z raznimi bolezni 

prehranjevanja. Sicer pa učenci največ vsebin s prehranskega dela pridobijo v šestem razredu 

devetletne osnovne šole. 

 

2.5 ZASEBNE ŠOLE 
Gospodinjske vsebine niso vključene le v javne osnovne šole, temveč tudi v zasebne šole. 

Zasebne šole so šole, katerih ustanovitelj ni država in ne občina, temveč fizična ali pravna 

oseba. Zasebne šole začnejo delovati tako, da se jim na začetku delovanja namenijo 

subvencije iz javnih sredstev v višini 85 % sredstev za plače in materialne stroške, ki se 

navezujejo na učenca. Učenci, ki obiskujejo zasebne osnovne šole, morajo imeti enake 

pravice kot učenci v javnih osnovnih šolah. K temu prištevamo prevoz, malico, učbenike, 

štipendije itd. Zasebne šole bogatijo ponudbo javne šole, kar pomeni, da omogočajo večjo 

izbiro in so bolj prilagodljive pri izvajanju pouka, vendar javne šolske mreže ne omejujejo ali 

rušijo. Zasebne šole delujejo bolj na svoboden način kot javne osnovne šole, saj so svobodne 

pri izbiri filozofije svojega delovanja, metod poučevanja, pri organiziranju pouka in učnih 

pripomočkov ter predvsem pri vzgoji otrok (Krek in Metljak, 2011). 
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2.6 MARIA MONTESSORI 
Maria Montessori se je rodila leta 1870 v Italiji, v času, ko ženske niso imele enakih pravic in 

vzgojno-izobraževalnih možnosti v primerjavi z moškimi. V svojem življenju je Maria 

Montessori dosegla zelo veliko in bila uspešna na kar nekaj področjih: bila je uspešna 

pedagoginja, znanstvenica, humanistka, filozofinja in zdravnica. Že od malih nog je bila bolj 

usmerjena k tehniškemu toku izobraževanja, kar pa je bilo v tistem času za žensko nenavadno 

in skoraj nemogoče. Kljub temu pa se je zaradi svojih sposobnosti vpisala v tehniško šolo.  

Toda ker se kot inženir ni mogla poklicno udejstvovati, je raje izbrala študij medicine, kjer pa 

je bila tudi edina ženska med študenti, kar je pomenilo, da se je morala dodatno truditi in 

udejstvovati, da bi ji priznali njene uspehe. Ob koncu študija medicine v Rimu je deset let 

delala kot kirurginja. Tekom svojega dela je poučevala tudi na psihiatrični kliniki, kjer je 

opazovala paciente v bližnji psihiatrični ustanovi. Ugotovila je, da je duševna zaostalost v 

bistvu bolj pedagoški kot medicinski problem. Ob tej ugotovitvi se ji je porodila ideja, da bi 

organizirala druženje z otroki izven psihiatrične ustanove, kar je tudi storila. Z otroki je delala 

vsak dan dve leti. Otroci so v tem času tako napredovali, da jih je pripravila na vstop v šolo. 

Ta izkušnja je Mario Montessori pripeljala do razmišljanja o vzgoji vseh otrok, vendar o le-tej 

ni vedela veliko. Zato se je odločila študirati še filozofijo, psihologijo in antropologijo. Leta 

1907 se je življenje za Mario Montessori spremenilo. Poklicana je bila v San Lorenz, kjer so v 

eni izmed revnih rimskih četrti iskali ravnatelja za otroški vrtec, kjer naj bi skrbel za 50 

siromašnih otrok, starih od 3 do 6 let. Šlo je bolj za varovanje otrok, kot pa za izobraževanje. 

Montessorijeva je začela delati v tem vrtcu in v njem začela z uporabo nekaterih novih učnih 

metod, ki jih je prej uporabljala pri delu z razvojno motenimi otroki. Ob delu z otroki je 

ugotovila, da le-ti najbolj uživajo v samostojnem delu in nalogah brez pomoči učitelja 

oziroma vzgojitelja. Otrok ni silila v nič, ampak je samo opazovala njihove odzive na 

ponujene aktivnosti. Spoznala je, da imajo otroci večjo koncentracijo pri dejavnostih, usvajali 

so več znanja in spretnosti ter razvili samodisciplino, brez potrebe po avtoriteti. Ugotovitve ob 

opazovanju so Mario Montessori navdušili za nadaljnje delovanje in uvajanje novih 

materialov. Po nekaj letih delovanja v San Lorenzu je svoja spoznanja in ugotovitve povezala 

s teorijo in ugotovila, da se otrok uči na drugačen način, kot to počne odrasli. Svoje 

najpomembnejše izkušnje je predstavila v svojem delu Metoda znanstvene pedagogike v 

vzgoji otroki v Otroškem domu. Maria Montessori je umrla leta 1952 na Nizozemskem. 

Ravno tam se nahaja sedež Mednarodnega združenja Montessori in tovarna Nienhuis 
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Montessori, kjer izdelujejo materiale in sredstva za poučevanje v Montessori vrtcih in šolah 

(Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2008). 

 

2.7 PEDAGOŠKI KONCEPTI MARIE MONTESSORI 
Maria Montessori je navedla tudi nekaj osnovnih pedagoških konceptov, to so: 

1. Otrokovo učenje se bistveno razlikuje od učenja odraslega 

Maria Montessori je bila prva, ki je izpostavila, da se mišljenje odraslega razlikuje od 

mišljenja otroka. Med opazovanje otrok je ugotovila, da imajo otroci večjo notranjo 

motivacijo in da so pomembni vtisi iz okolja, v katerem otrok živi. 

2. Gibanje in kognicija 

Maria Montessori je poudarjala, da gibanje spodbuja učenje in mišljenje. 

3. Izbira  

Pomembna je svobodna izbira, saj otroci raje delajo stvari, ki si jih sami izberejo, kot da to 

dela nekdo namesto njih. Montessori otroci si sami izbirajo, kaj bodo delali, kdaj bodo delali, 

s kom in koliko časa bodo to delali. 

4. Interesi  

Učitelj ali vzgojitelj mora skrbno pripraviti okolje in usmerjati otroke in jim ne narekovati, kaj 

naj si zapišejo, delajo itd. Otrok se mora učiti sam, saj se z dejavnostmi, ki si jih sam izbere, 

najbolj motivira in tudi pri posamezni dejavnosti vztraja.  

5. Izogibanje zunanjim nagradam 

Montessorijeva nima dobrega mnenja o nagradah in jih je označila kot moteče dejavnike pri 

razvoju in učenju otroka.  

6. Učenje z vrstniki in od njih 

Otroci se radi učijo od vrstnikov in skupaj z njimi usvajajo znanja. Zato je pomembno, da je 

otrokom omogočeno druženje z vrstniki. Otroci v predšolskem obdobju se raje igrajo sami, v 

šolskem obdobju pa se povezujejo v skupine, kjer ustvarjajo izdelke, plakate, preglednice itd. 

 



Kostelac, S. (2017). Vsebine gospodinjstva v Montessori osnovni šoli. Diplomsko delo.  
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

9 
 

 

7. Učenje v kontekstu 

Učenci naj bi usvojili znanje s pomočjo raznih materialov, iz katerih bi vsak učenec posebej 

ugotovil njihovo uporabnost in pomen. Na takšen način naj bi se učenec najhitreje učil raznih 

vsebin. 

8. Red v okolju in umu 

Pri učenju sta pomembna red in urejenost v okolju. Razredi Montessori so urejeni in zelo 

organizirani. Raziskave kažejo na to, da urejenost okolja, v katerem se učenci učijo, 

pomembno vpliva na učenje in razvoj učenca (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2008). 

 

2.8 PEDAGOGIKA MARIE MONTESSORI 
Otrok se ne uči na pamet in ne zapisuje v zvezke tistega, kar mu narekuje učitelj, ampak sam 

gradi znanje in svojo osebnost na podlagi izkušenj ter v interakciji s prostorom, materiali in 

drugimi ljudmi. Otrok se s svojo aktivnostjo, trudom, koncentracijo in razvojem na nek način 

osvobaja od obzidja, ki mu ga postavljajo starši in učitelji, z namenom, da bi ga vzgojili po 

svojih vrednotah in modelih obnašanja. Otrokova svoboda pa vsekakor ne pomeni, da počne 

tisto, kar sam želi, ampak ta svoboda pomeni, da sam prihaja do spoznanj in da si sam gradi 

znanje in sposobnosti ter ustvarja lasten pogled na svet. Osnovni moto v osnovni šoli 

Montessori je: »Pomagaj mi, da naredim sam.« Vsak učenec je avtonomen in aktiven. Učenec 

v šoli je svoboden, kar pomeni, da ga spoštujemo pri izbiri njegove aktivnosti in ga pri tem 

usmerjamo. Ne pomeni pa, da ga čisto prepustimo samemu sebi. Otroku je potrebno ponuditi 

dovolj materialov in mu omogočati telesno aktivnost s primernimi vajami, saj le na tak način 

omogočimo avtonomen razvoj otroka. Pri njegovem avtonomnem razvoju so pomembni tako 

okolje, kot tudi učitelj, ki pripravi ustrezno okolje za razvoj in učenje otroka. Otrok se s 

pomočjo pripravljenih materialov, ki jim lahko rečemo tudi razvojni material, uči s poskusi in 

napakami, brez posredovanja učitelja, ki ga na napake opozori že veliko prej. Tako otrok sam 

pride do spoznanja, kaj je prav in kaj ne ter kako pravilno ravnati, da do istih napak ne pride 

več. V osnovni šoli otrok oziroma učenec sam načrtuje svoj dan, učitelj pa ima le vlogo 

posrednika. Naloga učitelja je, da pripravi učno okolje in materiale ter omogoča gibanje otrok. 

Prostor mora biti dobro organiziran, da ima vsaka stvar svoje mesto in je vedno dostopna 

otroku, kadar jo le-ta potrebuje. Vsak otrok ima svobodno pravico do izbire materiala in ga 
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lahko neomejeno uporablja.  V osnovni šoli Montessori je otrok aktiven, učiteljeva vloga pa je 

le vloga posrednika med otrokom in materiali. Tradicionalni koncept vzgoje, kjer učitelji 

prenašajo znanje, je v primeru Montessori šole obrnjen na glavo. Otroci sami izbirajo 

predmete, ki so jim na voljo, in ustvarjajo po svojih zmožnostih. Učitelj v Montessori šoli je 

predvsem pasiven in nima avtoritarnega pristopa do otrok (Stemberger Pegan, 1996). 

 

2.9 OSNOVNA ŠOLA MONTESSORI 
Šolo lahko označimo tudi kot pripravo na življenje, saj se tam odvijajo pomembne življenjske 

situacije, ki oblikujejo človeka. Učitelja v osnovni šoli Montessori lahko označimo kot 

nekakšnega vodiča, ki usmerja učence, da sami pridejo do spoznanj in vrednot. Hkrati pa 

mora biti učitelj tisti, ki pozna potrebe učencev in njihove sposobnosti ter zna ponuditi 

pomoč, kadar je ta potrebna, ter ga spremlja na njegovi poti in pri doseganju ciljev. Učitelj 

mora biti sposoben vzpostavljati stik z otrokom že od prvega trenutka in ga mora znati 

spremljati na njegovi poti. Le tak učitelj je dober učitelj (Stemberger Pegan, 1996). 

 

2.10 ODKRITJA MARIE MONTESSORI 
V zadnji knjigi, ki jo je napisala Maria Montessori, Srkajoči um, je predstavljena njena 

pedagogika. Montessorijeva je z opazovanjem otrok in njihovih dejanj prišla do pomembnih 

odkritij ter s tem tudi spremenila tradicionalni pedagoški pristop. Temelj montessori 

pedagogike predstavlja nekaj ključnih odkritij Marie Montessori. Ta odkritja pa so 

(Montessori, 2008): 

1. SRKAJOČI UM 

Nastopi v obdobju med otrokovim rojstvom in šestim letom starosti, s tem da je najbolj izrazit 

do treh let. Otrok v tem času posnema in najbolj opazuje okolje okoli sebe ter vse »vpija«. 

Vse kar otrok pridobi v tem obdobju, izkušnje, znanje in vtise, si zapomni bolj kakor karkoli v 

kasnejšem življenju. To je obdobje nezavednega vsrkavanja znanja in izkušenj, ki so 

dolgotrajna. 
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2. OBČUTLJIVA OBDOBJA 

To so obdobja, ko je otrok najbolj dojemljiv za razvijanje določene veščine ali znanja. Takšna 

obdobja trajajo določen čas in se ne nikoli več ne ponovijo. Značilna so za vsakega otroka na 

tem svetu, ne glede na to, od kod izhaja ali v kakšnem okolju živi.  Med občutljiva obdobja 

lahko prištevamo npr. razvoj jezika. 

3. POLARIZACIJA POZORNOSTI 

Temu pojavu Maria Montessori pravi tudi normalizacija otroka. Gre za to, da je otrok pri 

nekem delu zelo pozoren in zbran ter vloži veliko truda v svoje delo. Kljub temu, da je zaradi 

napornega dela na koncu utrujen, ostane miren in srečen, kar je posledica spremembe 

zbranosti in pozornosti. 

4. PRIPRAVLJENO OKOLJE 

Pomembno je urejeno okolje, ki ga moramo odrasli pripraviti za otroka, ki bo v tem okolju 

bival in se učil. Pri tem pa je potrebno upoštevati tudi otrokove potrebe. Če bomo zagotovili 

ustrezno urejeno okolje, bo tudi otrok veliko bolj zbran in bo imel večjo samokontrolo. 

5. RAZVOJNI MATERIALI 

Predstavljajo del okolja, v katerem se otrok nahaja. Razvojne materiale je razvila Maria 

Montessori in se še danes razvijajo za potrebe Montessori šole in vrtca. 

 

Montessori ustanove so ustanove, kjer se otroci učijo za življenje. Gre za delo v umirjenem, 

spoštljivem in urejenem prostoru. Otroci v takem prostoru pridobivajo sposobnosti za 

razvijanje zmožnosti, pridobivanje znanja, pristop za reševanje težav in predvsem veselje do 

učenja. Namen takšne pedagogike je namreč vzgojiti posameznika, ki se bo znal odločati o 

sebi, zaupal vase in drugim, s čimer bi posamezniki s takšno vzgojo kakovostno prispevali k 

mozaiku v svetu (Montessori, 2008). 
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2.11 MONTESSORI PEDAGOGIKA V SLOVENIJI 
Prvi vrtec, ki temelji na osnovni montessori pedagogike, se je v Sloveniji ustanovil 95 let za 

tem, ko je Maria Montessori odprla svoj prvi vrtec. Nekateri slovenski pedagogi so se za 

pridobitev certifikata za montessori učitelja izobraževali v tujini, saj so želeli odpreti čim več 

vrtcev in šol v Sloveniji, ki bi bili lahko primerljivi z ostalimi Montessori vrtci in šolami po 

svetu. Prvih petnajst let po osamosvojitvi Slovenije je bilo delo po montessori načelih skorja 

neizvedljivo, vendar so se na eni izmed osnovnih šol v Kranju le uspeli približati montessori 

pedagogiki pri delu z učenci s posebnimi potrebami. Leta 2002 pa je začel s svojim 

delovanjem Angelin vrtec – prvi v Sloveniji, ki je deloval po načelih montessori pedagogike. 

Ta vrtec deluje znotraj Uršulinskega zavoda v Ljubljani. Za sam vrtec niso pokazali interes le 

starši, temveč tudi ostali strokovnjaki na področju vzgoje in izobraževanja. Zaradi velikega 

zanimanja se je Uršulinski zavod povezal z eno izmed montessori organizacij v Nemčiji in 

tako tudi organiziral prvo izobraževanje v Sloveniji za montessori učitelje, kar je predstavljalo 

velik napredek (Montessori, 2008). 

Montessori osnovna šola sodi med zasebne osnovne šole v Sloveniji. Nahaja se v Ljubljani in 

je enota Montessori inštituta, medtem ko pouk poteka v Šentvidu v Ljubljani. Pedagogika 

montessori se v Sloveniji izvaja pet let v praksi, teorija pa je prisotna že veliko dlje. Razlika v 

primerjavi z javno osnovno šolo je, da ne zajema le teorije, ampak celoten kurikulum temelji 

bolj na praksi (Montessori inštitut, b.d.). Ključna karakteristika je opazovanje. Šola se 

imenuje po Marii Montessori, ki si je prizadevala za boljše razumevanje učne snovi pri 

otrocih in je v središče svoje pedagogika postavila opazovanje ter je le-to hotela približati 

učiteljem. Njen najbolj znan stavek iz govora leta 1912 je: »Observation is my method. I will 

not teach it to you. You will struggle to learn it.« Učitelje je vedno spodbujala k sposobnosti 

opazovanja ter jih usmerjala k temu, da šola predstavlja tudi nekakšen znanstveni laboratorij, 

kjer opazujemo naravne pojave, med katere sodita fizični in psihični razvoj otroka 

(Montessori, 1988). 

Montessori edukacija je sto let stara metoda šolanja, ki se je prvič pojavila v Rimu s 

predšolskimi otroki, nato pa se je razširila tudi na starejše otroke. Montessori šole so najbolj 

razširjene v ZDA, Evropi, Indiji, Avstraliji in na Japonskem. Samo v ZDA je 5000 ustanov 

montessori, med katerimi je tudi 300 takšnih, ki vključujejo samo montessori program v svoje 

učne načrte in poučevanje. Za pedagogiko montessori je značilno, da si otroci v različnih 

starostnih oddelkih sami izbirajo delo, ki pa poteka v dolgih časovnih razmikih. Pedagogika je 

prepoznavna tudi po medsebojnem sodelovanju otrok, ni ocenjevanja znanja oziroma 
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preverjanj znanja in napotki učitelja so veliko bolj individualni in osebni kot v javni osnovni 

šoli, bodisi da gre za učno snov bodisi za socialne veščine (Else Quest in Lillard, 2006). 

V Montessori osnovni šoli se organizacija in izvedba predmeta gospodinjstvo razlikuje od 

javne osnovne šole. Oni ne poznajo gospodinjstva kot predmeta, ampak so te vsebine 

vključene v druge predmete. Največ vsebin, ki so vključene v predmet gospodinjstvo v javni 

osnovni šoli, so v Montessori osnovni šoli vključene v predmet Naravoslovje s tehniko in 

Praktikum (Program osnovne šole Montessori, b. d.). 

 

3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
Namen diplomskega dela je bil identificirati vsebinska področja in vsebine v učnem načrtu 

Montessori osnovne šole in jih primerjati z vsebinskimi področji in vsebinami učnega načrta 

gospodinjstva v javni osnovni šoli. Ker se način dela v zasebni osnovni šoli Montessori in 

javni osnovni šoli razlikujeta, me je zanimalo, ali so vse vsebine gospodinjstva iz javne 

osnovne šole vključene tudi v Montessori osnovno šolo. Primerjala bom cilje, minimalne 

standarde in vsebine. 

 

3.2. CILJI RAZISKOVANJA 
Cilj raziskave je ugotoviti, kateri cilji in vsebine gospodinjstva se pojavljajo v Montessori 

osnovni šoli. Ugotoviti želim, kakšne so razlike glede vsebin gospodinjstva med javno in 

osnovno šolo Montessori. Poleg tega želim ugotoviti tudi, na kakšen način bi se lahko vsebine 

gospodinjstva dopolnjevale v javni in zasebni šoli. 
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3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
1. Kateri cilji in vsebine gospodinjstva se pojavljajo v predmetniku Montessori osnovne šole? 

2. Pri katerih predmetih se obravnavajo vsebine gospodinjstva? 

3. Kateri cilji in vsebine gospodinjskega izobraževanja so skupni javni in Montessori osnovni 

šoli? 

4. Ali imajo pri obravnavi gospodinjskih vsebin v Montessori osnovni šoli več praktičnega 

delo kot v javni osnovni šoli? 

 

3.4 RAZISKOVALNA METODA 
Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop z vsebinsko 

analizo dokumentov. 

 

3.4.1 Opis vzorca 

Vzorec raziskave je vključeval učne načrte treh obveznih predmetov. To so predmet 

gospodinjstvo v javni osnovni šoli ter predmeta Naravoslovje s tehniko in Praktikum v 

zasebni osnovni šoli Montessori. 

 

3.4.2 Opis postopka zbiranja podatkov 

Za identifikacijo vsebinskih področij in vsebin učnega načrta zasebne Montessori osnovne 

šole v primerjavi z vsebinskimi področji in vsebinami predmeta gospodinjstvo v javni osnovni 

šoli je bila uporabljena vsebinska analiza dokumentov, ki je zajemala pregled predmetnika in 

učnih načrtov predmetov, ki so obvezni v javni in zasebni osnovni šoli Montessori. 

 

3.4.3 Postopki obdelave podatkov 

Za analizo učnih načrtov in predmetnikov v javni osnovni šoli in zasebni osnovni šoli 

Montessori je bila uporabljena vsebinska analiza dokumentov. Pred vsebinsko analizo 

dokumentov je bil oblikovan seznam tem in vsebin, ki so bile iskane v dokumentih. 
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3.5 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 

3.5.1 Analiza učnih načrtov predmetov Montessori osnovne šole, kjer se pojavljajo 

vsebine gospodinjstva 

 

3.5.1.1 Predmet Naravoslovje s tehniko 

Predmet se izvaja od 1. do 6. razreda, in sicer je razdeljen na dve triadi. V prvi triadi se izvaja 

predmet enkrat na teden, v drugi triadi pa dvakrat na teden. V prvi triadi spoznajo učenci 

vsebine, ki jih v drugi tiradi nadgradijo, in spoznajo še nekaj novih. V prvi triadi se 

obravnavajo vsebine: snovi, sile in gibanje, živa bitja, človek in okoljska vzgoja. V drugi 

triadi pa snovi, sile in gibanje, pojavi, človek, živa bitja, energija, neživa narava, živa narava 

in vplivi človeka na okolje. Skupno število ur predmeta je 315 v času šolanja na Montessori 

osnovi šoli. Osnova učnega načrta tega predmeta je javni učni načrt predmeta Spoznavanje 

okolja in Naravoslovje s tehniko. Izvajanje tega predmeta poteka v heterogenih razredih, zato 

so tudi cilji in vsebine razdeljene na dve triadi. Najbolj pogoste oblike dela pri tem predmetu 

so skupinske predstavitve, delo z materiali in projektno delo. Učenci naj bi pri tem predmetu 

razvijali pozitiven odnos do okolja, zavedanje odnosa do ljudi, narave, čistega okolja in vseh  

živih bitij, ki živijo okoli nas. Vsebine predmeta se nanašajo na rastline, živali in neživo 

naravo, torej sestavne dele našega okolja. Pouk pri tem predmetu se nanaša predvsem na delo 

z materiali, ki so povezani z naravo. Glavni cilj predmeta je, da učenec izkaže interes za 

raziskovanje okolja, v katerem živi, in da učenca vzpodbudimo k razmišljanju o naravi ter k 

občudovanju le-te (Program osnovne šole Montessori, b. d.). 

 

V spodnji preglednici (Preglednica 1) so predstavljene vsebine, cilji in minimalni standardi 

predmeta Naravoslovje s tehniko v Montessori osnovni šoli, ki so povezani z vsebinami 

predmeta gospodinjstvo v javni osnovni šoli. Vsebinska analiza je opravljena za prvo triado 

Montessori osnovne šole (1. do 3. razred), kjer so otroci stari od 6 do 8 let. 
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Preglednica 1: Vsebine, cilji in minimalni standardi predmeta Naravoslovje s tehniko v 

Montessori osnovni šoli (prva triada), ki so povezani z vsebinami predmeta 

Gospodinjstvo v javni osnovni šoli (Program osnovne šole Montessori, b. d.). 

 

Preglednica se nadaljuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: ČLOVEK 

VSEBINA CILJI MINIMALNI STANDARD 

 Jaz 

 Jaz – kot človek v razvoju 

 Čustva 

 Telo 

 Pogoji za zdravo življenje 

in rast so: ustrezna in 

zdrava prehrana, gibanje, 

počitek higiena 

 Nevarne snovi, ki ogrožajo 

zdravje 

 Bolezni in zaščita pred 

boleznimi 

 

Učenci: 

 spoznavajo podobnosti in razlike med 

ljudmi, da smo vsako leto starejši 

(otrok, odrasli), 

 prepoznavajo in vedo, da čustva 

vplivajo na vedenje in katera so ta 

čustva: veselje, navdušenje, jeza, 

žalost, strah, 

Učenec zna: 

• da mu uživanje različne 

zdrave hrane, telesne vaje 

in počitek pomagajo 

ohranjati zdravje ter dobro 

počutje, 

• da hrana vsebuje sestavine, 

ki so nujno potrebne za 

življenje in ohranjanje 

zdravja, 
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Nadaljevanje Preglednice 1. 

  spoznavajo, da nekatere stvari, ki jih 

dobijo v telo iz okolja, lahko škodijo 

in da jim uživanje različne zdrave 

hrane, telesne vaje in počitek 

omogočajo rast in pomagajo 

ohranjati zdravje, med drugim tudi 

redna nega telesa, 

 seznanijo se s preprečevanjem 

bolezni, s pogostimi boleznimi, da 

bolezni povzročajo zelo majhna bitja, 

imenovana mikrobi, ki jih lahko 

razširjajo tako ljudje, kot tudi živali, 

da nekatere bolezni lahko dobimo le 

enkrat, da bolezni preprečujemo s 

cepljenjem, kako bolezni zdravimo; 

seznanijo se z nego in okrevanjem 

telesa, 

 pridobivajo znanja, veščine in 

stališča, ki jim omogočijo skrbeti za 

zdravje lastnega telesa in zdravje 

drugih, ter ugotavljajo, da se ljudje 

bolje počutijo, če so redno telesno 

aktivni, 

 spoznajo pomen raznovrstne 

prehrane in razvijajo družabnost, 

povezano s prehranjevanjem. 

• da hrana vsebuje 

sestavine, ki so nujno 

potrebne, da se telo 

giblje, raste in pravilno 

deluje, 

• da se hrana lahko 

pokvari, 

• pripraviti preprosto jed 

ali pijačo, 

• negovati svoje zobe in 

telo, 

• skrbeti za lastno zdravje 

in zdravje drugih, 

• kako mu čutila 

pomagajo živeti, in na 

konkretnem primeru 

prepozna vlogo 

posameznega čutila, 

• da mu lahko škodijo 

nekatere stvari, ki jih 

dobi v telo iz okolja, 

• da obstajajo zelo majhna 

živa bitja, ki jih ne 

vidimo s prostim 

očesom, in da nam 

nekatera teh bitij lahko 

škodijo, 

• da z umivanjem rok in 

zob zmanjša količino 

nevarnih snovi in 

drobnih bitij, ki lahko 

pridejo v telo ali se 

prenesejo na druge 

ljudi, 

 

 

 

Preglednica se nadaljuje. 
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Nadaljevanje Preglednice 1. 

   na primeru pojasniti, 

kako se širi nalezljiva 

bolezen in kako se 

lahko varuje pred 

okužbo, 

 da nekatere bolezni 

lahko preprečujemo s 

cepljenjem. 

TEMA: OKOLJSKA VZGOJA 

VSEBINA CILJI 
MINIMALNI 

STANDARD 

 Okolje: naravno okolje, grajeno 

okolje  

 Onesnaževanje okolja (vode, 

tal, zraka) 

 Posledice onesnaževanja za 

živa bitja: človeka, živali in 

rastline  

 Varčevanje z energijo  

  Urejanje okolja 

 Odpadki in kako ravnati z 

odpadki 

 

Učenci: 

 spoznavajo, kako sami in drugi ljudje 

vplivajo na naravo in kako lahko 

dejavno prispevajo k varovanju in 

ohranjanju naravnega okolja in k 

urejanju okolja, v katerem živimo, ter 

da so posledica tega spremembe, ki 

vplivajo tako na človeka, živali kot 

tudi na rastline iz tega okolja, 

 spoznavajo, da ob proizvodnji in 

vsakdanjem življenju nastajajo 

odpadki, 

 spoznavajo glavne onesnaževalce 

okolja ter posledice onesnaženja vode, 

zraka, tal, 

Učenec zna: 

• kaj se proizvaja v 

njegovem kraju, 

• ločiti med osnovnimi 

pridelki, ki jih 

pridelamo v Sloveniji, 

in tistimi, ki jih 

uvozimo, 

• da pri izdelavi 

nastanejo odpadki, za 

katere moramo 

poskrbeti, nekatere 

odpadke lahko ponovno 

uporabimo, 

• razume, zakaj je 

pomembno ločeno 

zbiranje odpadkov, 

• na primeru, ki ga je 

spoznal v naravi, 

pojasni, kako človek 

spreminja naravo, 

• da spremembe v okolju 

lahko škodijo živim bitjem 

in človeku, 

 

Preglednica se nadaljuje. 
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Nadaljevanje Preglednice 1. 

  razvijajo čut za varovanje in 

vzdrževanje okolja ter kako 

lahko sami skrbijo za okolje z 

razvojem odnosa do okolja in 

primernega ravnanja z 

odpadki, ki nastajajo v 

vsakdanjem življenju, 

 seznanjajo se s potrebami 

človeka in ter spoznavajo 

nekatere pasti potrošništva. 

 navesti primer, kako sam 

prispeva k varovanju in 

ohranjanju okolja, 

 da je naše okolje ponekod 

onesnaženo, 

 da je voda lahko onesnažena, 

čeprav tega ne vidi, 

 da je zrak lahko onesnažen, zna 

povedati nekaj primerov, kdo 

zrak onesnažuje in s čim. 

 

Preglednica 1 prikazuje dva temi predmeta Naravoslovje s tehniko, in sicer Človek in 

Okoljska vzgoja. Pri prvi temi učenci spoznavajo podobnosti in razlike med ljudmi ter vpliv 

čustev na vedenje človeka. Natančno spoznajo, kako čustva vplivajo na delovanje in 

obnašanje posameznika. Učenci se naučijo tudi tega, da z vnosom nevarnih snovi v telo le-

temu lahko škodujejo ter kako pomembno je uživanje zdrave prehrane, redne telesne 

aktivnosti in počitka, kar vpliva na njihovo rast in ohranjanje zdravja. Pri tej temi, ki je zajeta 

v predmet Naravoslovje s tehniko, se učenci seznanijo tudi z nego telesa in boleznimi, ki 

lahko nastopijo ob nepravilni negi. Spoznajo tudi načine preprečevanja bolezni in vzroke za 

le-te. Učenci pridobijo tudi znanja in veščine, kako poskrbeti za lastno zdravje in spoznavajo, 

kako pomembna je raznovrstna prehrana, ter razvijajo družabnost, ki je povezana s 

prehranjevanjem. 

Pri drugi temi, Okoljska vzgoja, učenci spoznavajo vsebine, ki so povezane predvsem z 

okoljem in s tem, kako ljudje vplivamo na naravo. Učenci spoznajo, da imamo ljudje velik 

vpliv na okolje in da lahko prispevamo k ohranjanju in varovanju le-tega. Vsebine, ki se še 

pojavljajo, so tudi onesnaževanje okolja in posledice tega na vsa živa bitja. Učence se usmerja 

tudi k pravilnemu in trajnostnemu ravnanju z odpadki in urejanju okolja, v katerem živimo. V 

sklopu predmeta se naučijo tudi nekaj o nevarnostih potrošništva in kako biti previden kot 

potrošnik. 
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Preglednica 2: Vsebine, cilji in minimalni standari predmeta Naravoslovje s tehniko v 

Montessori osnovni šoli (druga triada), ki so povezani z vsebinami predmeta 

Gospodinjstvo v javni osnovni šoli (Program osnovne šole Montessori, b. d.). 

 

 

Preglednica se nadaljuje. 

 

 

 

 

 

TEMA: ČLOVEK 

VSEBINA CILJI 
MINIMALNI STANDARD 

1. PREHRANA: 

 Zdrava prehrana 

 Izvor in pridelava hrane 

 Pokvarjena hrana 

 

 

 

 

 

2. SKRB ZA ZDRAVJE: 

 Nevarne snovi 

 

 

 

1. PREHRANA: 

Učenci: 

 spoznavajo pomen zdrave prehrane, ki 

naj bi bila pestra, uravnotežena, 

 seznanjajo se s pomenom hrane za rast 

telesa ter vzroki in posledicami 

podhranjenosti oz. preobilne 

hranjenosti, 

 pripravljajo različne vrste jedi, 

 spoznavajo, da imajo živila določeno 

trajnost in da se po tem roku pokvarijo 

in niso primerna za uživanje. 

 

 

2. SKRB ZA ZDRAVJE: 

Učenci: 

 zavedajo se pomena skrbi za lastno 

zdravje (higiena, zdrava prehrana, 

varno izpostavljanje soncu …), da 

lahko z odgovornim ravnanjem sami 

preprečijo nekatere bolezni 

 spoznavajo, da je zasvojenost z 

alkoholom in mamili bolezen in jo 

lažje preprečimo kot zdravimo. 

      Učenec zna: 

 s pomočjo didaktičnih 

gradiv opisati, kako 

potuje hrana v 

človeškem telesu, 

 razložiti pomen zob za 

normalno delovanje 

prebavil. 
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Nadaljevanje Preglednice 2. 

Preglednica se nadaljuje. 

 

 

TEMA: VPLIVI ČLOVEKA NA OKOLJE 

VSEBINA CILJI MINIMALNI STANDARD 

1. POMEN UČINKOVITEGA 

IZKORIŠČANJA 

NARAVNIH VIROV 

SUROVIN IN ENERGIJE: 

 Vpliv človeka na naravo z 

izkoriščanjem naravnih virov 

 Zmanjševanje porabe energije 

 Onesnaževanje 

 Ozaveščanje spoštljivega 

odnosa do narave 

 

 

 

 

 

 

2. GOSPODARJENJE Z 

ODPADKI: 

 Vrste odpadkov 

 Škodljive snovi v 

gospodinjstvih 

1. POMEN UČINKOVITEGA 

IZKORIŠČANJA NARAVNIH 

VIROV SUROVIN IN ENERGIJE: 

Učenci: 

 spoznavajo škodljiv vpliv človeka na 

naravo zaradi prekomerne rabe 

energije, izkoriščanja naravnih virov, 

surovin in fosilnih goriv, proizvajanja 

komunalnih in industrijskih odpadkov, 

 spoznavajo pomen potrebe po 

zmanjševanju porabe energije ter 

ugotavljajo in iščejo najboljše načine 

varčevanja z energijo, 

 dojamejo, da na okolje vplivata tudi 

predelava in pridobivanje energetskih 

in drugih naravnih virov, 

 spoznavajo načine, kako lahko sami 

izboljšajo odnos do narave in z 

ustreznim ravnanjem vplivajo ter 

izboljšajo varovanje okolja. 

 

2. GOSPODARJENJE Z 

ODPADKI: 

Učenci: 

 razlikujejo med komunalnimi in 

industrijskimi odpadki, spoznavajo 

način zbiranja, procesiranja ter 

možnost uporabe le-teh kot 

sekundarne surovine in goriva, 

 spoznavajo uporabo mnogih 

škodljivih snovi v gospodinjstvih in 

način ravnanja s takimi odpadki 

(ločeno zbiranje, procesiranje). 

Učenec zna: 

 utemeljiti pomen 

ločenega zbiranja 

odpadkov, 

 našteti nekaj porabnikov 

vode, 

 opisati nevarnosti pitja 

onesnažene vode, 

 utemeljiti pomen 

varovanja vode in 

omejenost vodnih zalog, 

 našteti glavne 

povzročitelje 

onesnaževanja 

površinskih voda in 

podtalnice, 

 pojasniti posledice 

onesnaževanja vode ob 

slikovnem gradivu, 

 našteti glavne 

povzročitelje 

onesnaženega zraka, 

našteti nekaj ukrepov za 

čistejši zrak, 

 našteti glavne 

onesnaževalce prsti. 
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Nadaljevanje Preglednice 2. 

 

Preglednica 2 prikazuje nekatere teme predmeta Naravoslovje s tehniko, ki se navezujejo na 

predmet gospodinjstvo v javni osnovni šoli in se izvajajo v drugi triadi. Tema Človek se v 

drugi tiradi nekoliko razširi in učenci nadgradijo pridobljeno znanje iz prve triade. Znotraj te 

teme obravnavajo vsebine, povezane s prehrano, pri čemer učenci spoznajo pomen zdrave 

prehrane in se seznanijo s pomenom le-te za rast in razvoj. Učenci spoznajo tudi bolezni, 

povezane s prehrano, kot sta podhranjenost in prekomerna hranjenost. Pridobljeno znanje 

nadgradijo tudi s pripravo določenih jedi in spoznajo lastnosti živil, kot so trajnost živil, in 

kako ravnati s pokvarjeno hrano. Znotraj teme, ki se navezuje na človeka, učenci spoznajo še 

vsebine, povezane s skrbjo za zdravje, kjer se naučijo osnovnih veščin higiene, zdrave 

prehrane in skrbi za lastno zdravje. Spoznajo tudi, kako preprečimo določene bolezni, in se 

seznanijo s posledicami uživanja alkohola in mamil. 

Pri temi Vplivi človeka na okolje učenci spoznajo, kako človek negativno vpliva na naravo s 

svojimi nepremišljenimi dejanji, kot so prekomerna izraba energije, izkoriščanje naravnih 

virov ter proizvajanje odvečnih odpadkov. Učenci spoznajo tudi vrste odpadkov, kako ravnati 

z njimi, razvijajo pozitiven odnos do narave in spoznajo načine varčevanja z energijo. 

TEMA: ŽIVA BITJA 

VSEBINA CILJI MINIMALNI STANDARD 

PREHRANJEVALNE VERIGE 

IN SPLETI: 

 Človek s poljedelstvom in 

živinorejo vpliva in spreminja 

prehranjevalne splete 

 Okoljska vzgoja 

PREHRANJEVALNE VERIGE IN 

SPLETI: 

Učenci: 

 spoznavajo pomen Sonca za življenje na 

Zemlji (rastline si s pomočjo sončne 

svetlobe delajo hrano …), 

 določajo in razlikujejo položaj človeka 

v prehranjevalnih verigah (lovec, 

nabiralec, poljedelec, živinorejec), 

 spoznavajo, da človek s svojim 

delovanjem nenehno posega v naravo, 

včasih tudi z negativnimi posledicami, 

 spoznavajo kulturne rastline in domače 

živali. 

Učenec zna: 

 razložiti, da vrsta s 

pestrejšo prehrano 

lažje preživi. 
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Vsebine znotraj te teme so med seboj povezane in so nadgradnja predmeta iz prve triade. 

Učenci z danimi vsebinami razvijejo še večji občutek do okolja in se zavedajo, da s svojimi 

dejanji lahko močno onesnažujejo zrak, vodo in tla ter da to pomembno vpliva na njihovo 

kakovost življenja. Vsebina, ki jo tudi obravnavajo znotraj sklopa, je še Gospodarjenje z 

odpadki, kjer učenci spoznajo razlike med odpadki, na primer med komunalnimi in 

industrijskimi, ter spoznavajo načine zbiranja in procesiranja odpadkov. Spoznajo tudi 

uporabo sekundarnih odpadkov in kako ravnati s škodljivimi snovmi v gospodinjstvu in način 

ravnanja s temi odpadki nasploh. 

Znotraj teme Živa bitja pa učenci spoznajo tudi pomen potrošnikov in proizvajalcev v naravi 

ter načina kroženja snovi. Učenci določajo tudi položaj človeka v prehranjevalni verigi in 

ugotavljajo, da človek s svojimi dejanji vsakodnevno posega v naravo, kar pa lahko pripelje 

tudi do negativnih posledic. 

 

3.5.1.2 Predmet Praktikum 

Učni načrt predmeta Praktikum temelji na učnem načrtu programa devetletne katoliške 

osnovne šole v Zavodu sv. Stanislava. Montessori šola je ta učni načrt še nekoliko razširila. 

Predmet se izvaja v 7., 8. in 9. razredu. V vseh razredih se izvajajo 4 ure Praktikuma na teden, 

skupaj 408 ur. Najbolj pogoste oblike dela pri predmetu so: 

 projektno delo, individualno ali skupinsko, 

 mrežni pouk, kjer neka vsebina pokriva več predmetov, 

 daljši sklopi ur posameznih predmetov (Program osnovne šole Montessori, b. d.). 

S predmetom učenci pridobijo veliko znanja, predvsem praktičnega, ki ga bodo potrebovali 

pri vsakodnevnih opravilih v nadaljnjem življenju. Seznanijo se z osnovnimi opravili v 

gospodinjstvu, obravnavajo odnose v družini in domu, učijo se skrbnega upravljanja z 

denarjem, energijo in drugimi viri, učijo se uporabljati razne materiale, razvijajo motorične 

spretnosti, domišljijo ter delo v skupini. Učenci razvijajo tudi čut do okolja in varovanja le-

tega, znanja za varnost pri delu in skrb za sočloveka. Metode dela pri predmetu so prepuščene 

učiteljevi izbiri, vendar je kljub temu najbolj zaželeno, da se izvaja čim več praktičnega dela. 

Predmet lahko poučujeta učitelja tehnike in gospodinjstva, ki si vsebino in delo ustrezno 

razdelita (Program osnovne šole Montessori, b. d.). 
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Predmet vključuje različne vsebine, in sicer: 

1. Ekonomika gospodinjstva 

2. Hrana in prehrana 

3. Tekstil in oblačenje 

4. Vzdrževanje bivalnih prostorov 

5. Ureditev zunanje okolice 

6. Kolo 

7. Osnove tehniškega risanja 

8. Papir 

9. Les 

10. Umetne snovi 

11. Kovine 

12. Tehnična sredstva 

13. Pridelovanje hrane, sadjarstvo, vrtnarjenje 

14. Skrb za domače živali 

15. Trgovina: nakupi in prodaja 

16. Računalnik, fotoaparat in drugi moderni pripomočki 

17. Gosti 

18. Sproščanje (Program osnovne šole Montessori, b. d.). 
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Preglednica 3: Vsebine, cilji in minimalni standardi predmeta Praktikum v Montessori 

osnovni šoli (tretja triada), ki so povezani z vsebinami predmeta Gospodinjstvo v javni 

osnovni šoli (Program osnovne šole Montessori, b. d.). 

 

Preglednica se nadaljuje. 

 

 

 

TEMA: EKONOMIKA GOSPODINJSTVA 

VSEBINA CILJI 
MINIMALNI STANDARD 

 EKONOMIKA 

GOSPODINJSTVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenec: 

 seznani se z načini plačevanja 

(gotovina in negotovina),  

 loči in razume izraze: žepnina, 

pokojnina, štipendija, kredit,  

 seznani se z najbolj pogostimi načini 

varčevanja denarja,  

 interpretira dobro in slabo stran 

reklame,  

 izdela evidenco o porabi svojega 

denarja v določenem času,  

 izdela si urnik za pomoč in skupne 

naloge v družini,  

 razloži organizacijo svojega prostega 

časa. 

Učenec zna: 

 našteti opravila, ki se jim v 

gospodinjstvu ni moč izogniti, 

 našteti nujne izdatke v 

gospodinjstvu. 

 

 

TEMA: HRANA IN PREHRANA 

VSEBINA CILJI MINIMALNI STANDARD 

HRANA IN 

PREHRANA 

 

 

Učenec: 

 seznani se z načini prehranjevanja 

(zdrava prehrana, diete, 

vegetarijanstvo, makrobiotika, hitra 

hrana, bio prehrana ...),  

 seznani se s pojmom 'gensko 

spremenjena hrana' (GSH),   

Učenec: 

 ve, kaj je zdrava prehrana, 

 zna pripraviti pet različnih 

menijev hrane, 

 zna speči dve vrsti peciva, 

 zna pravilno pripraviti 

pogrinjek, 
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Nadaljevanje Preglednice 3. 

 

Preglednica se nadaljuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 seznani se z motnjami hranjenja 

(bulimija, anoreksija, prenajedanje) in 

njihovimi posledicami,  

 spoznava lastnosti živil pri pripravi in 

toplotni obdelavi le-teh,  

 seznani se s pripomočki in aparati v 

kuhinji ter jih zna uporabiti,  

 pozna namizno posodo in pribor,  

 zna pravilno pripraviti pogrinjek,  

 uči se pravilnega obnašanja pri mizi,  

 spozna razne načine toplotne obdelave 

hrane v praksi (cvrtje, pečenje, kuhanje 

...),  

 osvoji ročno pomivanje posode,  

 razume pomen pravilnega shranjevanja 

živil,  

 seznani se z načini konzerviranja, in to 

tudi v praksi preizkusi,  

 razume informacije, ki jih razbere na 

deklaraciji različnih živil,  

 spozna hranilne snovi in živila, ki jih 

vsebujejo,  

 razume pomen hranilnih snovi za 

človeško telo,  

 iz tabele zna razbrati, koliko energije 

dobimo iz posameznega živila,  

 izdela celodnevni jedilnik in izračuna 

njegovo energijsko vrednost. 

 

 razume informacije, ki jih 

razbere na deklaracijah 

različnih živil, 

 ve, kako se varno zamenja 

plinska jeklenka. 
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Nadaljevanje Preglednice 3. 

 

Preglednica se nadaljuje. 

 

 

 

 

 

TEMA: TEKSTIL IN OBLAČENJE 

VSEBINA CILJI MINIMALNI STANDARDI 

TEKSTIL IN 

OBLAČENJE 

Učenec: 

 spozna osnovne tekstilne surovine in 

njihove lastnosti,  

 seznani se z znaki za vzdrževanje 

tekstilnih izdelkov,  

 nauči se ročnega in strojnega pranja 

perila,  

 zna zlikati osnovne in tudi bolj 

zahtevne kose tekstila, 

 spozna osnovne šive in jih zna 

uporabiti v praksi, 

 seznani se s pomenom zdrave obutve, 

utemelji vzdrževanje obutve, 

Učenec zna: 

 pomen najbolj pogostih 

znakov za vzdrževanje 

tekstilnih izdelkov,  

 zlikati majico, hlače in 

srajco,  

 prišiti gumb in zakrpati 

luknjo, 

 
  

VZDRŽEVANJE 

BIVALNIH 

PROSTOROV 

 seznani se z lastnostmi različnih 

površin v stanovanju,  

 zna očistiti različne površine v 

stanovanju,  

 spozna različne načine vzdrževanja 

sten v bivalnih prostorih in najbolj 

pogoste od njih preizkusi v praksi,  

 seznani se električno, vodno in 

komunalno instalacijo v stanovanju in 

njenimi načini vzdrževanja, 

 očistiti steklene površine,  

 odstraniti vodni kamen,  

 pobeliti steno,  

 kako se odmaši zamašen odtok 

v kuhinji,  

 zamenjati žarnico v 

stanovanju, 

 

UREDITEV ZUNANJE 

OKOLICE 

 seznani se in sodeluje pri urejanju 

zunanje okolice,  

 seznani se z urejanjem travnatih 

površin,  

 seznani se s saditvijo rož, grmovnic. 
 

 kako se pokosi trava,  

 kako se posadi roža ali 

grm. 
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Nadaljevanje Preglednice 3. 

 

Preglednica 3 prikazuje teme in vsebine, ki se pojavljajo pri predmetu Praktikum v zasebni 

osnovni šoli Montessori in so povezane z vsebinami gospodinjstva v javni osnovni šoli. Pri 

temi Ekonomika gospodinjstva se učenci seznanijo s potrebami v gospodinjstvu in opravili, ki 

jih opravljamo v vsakdanjem življenju v gospodinjstvu. Učenci spoznajo tudi različne načine 

plačevanja ter spoznajo izraze, kot so pokojnina, žepnina, varčevanje itd. Vključene so tudi 

vsebine, ki se nanašajo na reklame ter njene pozitivne in negativne vidike oglaševanja. 

Spoznajo tudi način, kako uporabljati svoj denar in si organizirati svoj prosti čas. Pri tej temi 

učenci spoznajo vsebine, ki jim bodo v življenju zelo koristile. Pri temi Hrana in prehrana se 

učenci naučijo veliko praktičnih stvari, ki jim bodo prišle prav v nadaljnjem življenju. 

Spoznajo različne načine prehranjevanja, kot so razne diete, vegetarijanstvo, seznanijo se z 

gensko spremenjeno hrano itd. Vsebine znotraj te teme se nadgradijo tudi z že naučenim v 

prejšnjih letih. Nadgradijo snov, ki je povezana z nepravilnim prehranjevanjem, kot so motnje 

hranjenja in njihove posledice. Učenci spoznajo tudi pripomočke, ki jih uporabljamo pri 

pripravi hrani, in spoznajo različne načine toplotne obdelave živil. Seznanijo se tudi s 

shranjevanjem in konzerviranjem živil ter spoznajo osnovne hranilne snovi. Spoznajo tudi 

deklaracije živil in znajo izračunati energijsko vrednost ter pripraviti celodnevni jedilnik. Pri 

temi Tekstil in oblačenje se učenci seznanijo z osnovnimi tekstilnimi izdelki in vzdrževanjem 

le-teh. Tudi tukaj je veliko vsebin, ki se izvajajo predvsem praktično in jim bodo pripomogle 

v vsakdanjem življenju. Učenci se tako naučijo likati, prišiti gumb, uporabljati pralni stroj, 

spoznajo osnovne šive in se seznanijo tudi s pomenom zdrave obutve in z vzdrževanjem 

PRIDELOVANJE 

HRANE, SADJARSTVO, 

VRTNARJENJE 

Učenec: 

 seznani se s saditvijo in vzgojo sadnega 

drevja in grmovnic ter z njihovo 

vzgojo,  

 ve, kako se vzgaja povrtnine: korenček, 

čebulo, krompir, solato, paradižnik, 

papriko, bučke, kumare, 

 kako se posadi drevo, 

 najti navodila za setev semen in 

jih uporabiti, 

TRGOVINA: NAKUPI 

IN PRODAJA 

 seznani se z vrednostjo njemu dobro 

poznanih predmetov na trgu,  

 pozna verigo od izdelovalca predmeta do 

predmeta, ki stoji na polici v trgovskem 

centru,  

 seznani se s pojmi »davek«, »trgovina na 

črno«,  

 pozna prednosti in slabosti prodaje na 

tržnici, v trgovskem centru in na spletu. 
 

 za prodajo pripraviti lasten 

izdelek, 

 samostojno opraviti nakup 

predmetov s seznama (za 

razred, za stare starše, za 

sosede). 
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obutve. Znotraj predmeta učenci spoznajo tudi nekaj osnov glede vzdrževanja bivalnih 

prostorov, in sicer glede čiščenja le-teh ter se seznanijo z električno, vodno in komunalno 

inštalacijo v stanovanju. Tudi znotraj te teme imajo učenci na voljo veliko praktičnega dela. 

Spoznajo ureditev okolice, kjer se seznanijo s tem, kako skrbeti za okolico, in praktično 

izvajajo veliko vsebin, na primer košnjo trave in saditev drevesa. Poleg tega sta prisotni temi, 

ki se nanašata na pridelovanje hrane, sadjarstvo, vrtnarjenje in trgovino, predvsem na nakup 

in prodajo. Pri pridelovanju hrane se učenci naučijo, kako posaditi rastlino, brati navodila za 

setev semen in kako vzgajati rastline, predvsem tiste, ki jim lahko najdemo na domačem vrtu 

(korenček, paradižnik, itd.). pri temi trgovine in nakupov ter prodaje učenci spoznajo vrednost 

predmetov, kako pride izdelek do njih in spoznajo pojem davek ter kakšne so prednosti in 

slabosti prodaje na različnih mestih, bodisi na tržnici bodisi na spletu. Tudi pri tej temi veliko 

vsebin obravnavajo praktično. 

 

3.5.2 PRIMERJAVA GOSPODINJSKIH VSEBIN V JAVNI IN ZASEBNI ŠOLI MONTESSORI 

Vsebine gospodinjstva so v zasebni šoli Montessori vključene na drugačen način kot v javni 

osnovni šoli. V javni šoli poznamo predmet gospodinjstvo, v zasebni šoli pa ga ne zasledimo 

in so vsebine le-tega vključene v različne predmete in teme. Vsebine gospodinjstva se tako v 

javni, kot tudi zasebni šoli pojavljajo že v prvi triadi šolanja. V javni osnovni šoli se predmet 

gospodinjstvo izvaja v petem in šestem razredu, medtem ko se vsebine gospodinjstva v 

zasebni šoli Montessori pojavljajo tudi že v prvi triadi. Učenci v zasebni šoli Montessori se 

prvič srečajo z vsebinami gospodinjstva pri predmetu Naravoslovje s tehniko, kjer 

obravnavajo temo človeka, znotraj katere se naučijo nekaj osnovnega o vplivu čustev na 

delovanje človeškega telesa, odnosih v družini in spoznajo pomen zdravega prehranjevanja in 

telesne vadbe na telo. Spoznajo tudi nekatere bolezni povezane s prehranjevanjem in se 

seznanijo s preprečevanjem le-teh. Naučijo se tudi pomena raznovrstne prehrane in 

spoznavajo kulturo prehranjevanja v družbi. Znotraj tega predmeta se naučijo tudi osnovne 

higiene telesa. Te teme v naslednji triadi nadgradijo. V javni osnovni šoli se te teme 

obravnavajo pri različnih modulih predmeta. Vsebine, ki se navezujejo na prehrano, so zajete 

v modulu Hrana in prehrana, medtem ko so odnosi v družini zajeti v modulu Ekonomika 

gospodinjstva, in sicer pod temo Dom in družina. V zasebni šoli Montessori se učenci znotraj 

predmeta Naravoslovje s tehniko učijo tudi o temi okoljske vzgoje, kjer spoznajo vplive 

človeka na okolje in pomembnost ohranjanja le-tega. Seznanijo se tudi z vsebinami 

onesnaževanja okolja, varčevanja z energijo in ravnanja z odpadki. Spoznajo osnovne potrebe 
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človeka in se seznanijo s potrošništvom. V prvi triadi se učenci naučijo osnov, ki jih v 

naslednjih triadah nadgradijo. V javni osnovni šoli te vsebine obravnavajo ločeno. Tako se na 

primer vsebine odpadkov v javni osnovni šoli obravnavajo pri modulu Bivanje in okolje, 

znotraj katerega učenci pridobijo tudi znanje glede varčne uporabe energije. Znotraj tega 

modula se v javni osnovni šoli naučijo tudi nekaj o potrošništvu.  

V zasebni osnovni šoli Montessori se predmet Naravoslovje s tehniko razširi na več tem. Ena 

izmed njih je tudi tema Človek, ki je nadgradnja enake teme iz prve triade. Pri tej temi se 

učenci bolj podrobno seznanijo s prehranskimi vsebinami. Spoznajo zdravo, pestro in 

uravnoteženo prehrano in pomen le-te za posameznikovo rast in razvoj. Učenci pripravljajo 

različne jedi in spoznavajo trajnost živil ter pokvarljivost hrane. Učenci se seznanijo tudi s 

temo skrbi za zdravje, znotraj katere obravnavajo vsebine higiene živil in načine 

preprečevanja  nekaterih bolezni. Spoznajo bolezni, ki so povezane z uživanjem alkohola in 

mamil. Te vsebine se v javni osnovni šoli pojavljajo v šestem razredu pri modulu Hrana in 

prehrana. V javni osnovni šoli je ta vsebina močno razširjena in ima zajetih več vsebin, kot jih 

je v drugem triletju v zasebni osnovni šoli Montessori. Vendar pa se ta tema v zasebni šoli 

pojavlja še v zadnjem triletju, kjer učenci nadgradijo svoje znanje in vsebine obravnavajo bolj 

praktično kot teoretično. Pri temi Vplivi človeka na okolja učenci v zasebni šoli podrobneje 

spoznavajo izkoriščanje naravnih virov, porabo energije, onesnaževanje in spoštljiv odnos do 

narave. Pri teh vsebinah učenci v zasebni šoli Montessori podrobneje obravnavajo vsebine kot 

učenci v javni šoli znotraj modula Bivanje in okolje. Vsebine so bolj razširjene kot pri 

predmetu gospodinjstvo v javni osnovni šoli. Znotraj teme vplivov človeka na okolje 

obravnavajo učenci v zasebni šoli tudi vsebine, kako gospodariti z odpadki, in sicer 

nadgradijo vsebine iz prve triade. V drugi triadi v zasebni šoli obravnavajo  med drugim temo 

živih bitjih, znotraj katere obravnavajo vsebine, kako človek s poljedelstvom in živinorejo 

vpliva in spreminja prehranjevalno verigo. Spoznavajo tudi okoljsko vzgojo in kako človek s 

svojimi dejanji vpliva na okolje ter prinaša negativne posledice. Vsebin prehranjevalnih verig 

in spletov v učnem načrtu javne osnovne šole ne zasledimo.  

V zadnjem triletju se v zasebni osnovni šoli Montessori izvaja tudi predmet Praktikum, ki  

vsebuje največ gospodinjskih vsebin. Predmet je razdeljen na več vsebinskih sklopov oziroma 

tem. Ena izmed tem je tudi Ekonomika gospodinjstva, kjer učenci spoznavajo vsa opravila, ki 

jih izvajamo v gospodinjstvu vsak dan, spoznajo razne pojme, kot je žepnina ipd., naučijo se 

ravnati z denarjem in pridobijo znanje glede organizacije raznih del v družini. To je tema, ki 

jo nadgradijo iz prejšnjih let. V javni osnovni šoli se te teme obravnavajo pri modulu 
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Ekonomika gospodinjstva. V javni osnovni šoli so te teme nekoliko razširjene in vsebujejo 

več vsebin kot v zasebni osnovni šoli. V zasebni osnovni šoli Montessori obravnavajo tudi 

temo Hrana in prehrana. Pri tej vsebini so učenci veliko bolj aktivni in izvajajo veliko 

praktičnega dela, v primerjavi z javno osnovno šolo. Spoznajo različne načine zdravega 

prehranjevanja, spoznavajo živila in jih tudi pripravljajo, pripravljajo pogrinjke, spoznajo vse 

pripomočke v gospodinjstvu, razumejo pomen hranilnih snovi za telo, učijo se pravilnega 

obnašanja za mizo, osvajajo ročno pomivanje posode, znajo varno zamenjati plinsko jeklenko 

in pripravljajo različne menije ter znajo sestaviti celodnevni jedilnik in mu določiti energijsko 

vrednost. V zasebni šoli so pokrite vse vsebine povezane s hrano in prehrano, ki se pojavljajo 

v učnem načrtu javne osnovne šole. V zasebni šoli te vsebine obravnavajo različno, in sicer 

določene vsebine že v prvem triletju, določene šele v zadnjem. Kljub temu pa se vsebine med 

seboj povezujejo. Ravno tako je tudi pri temi Tekstil in oblačenje. V zasebni šoli Montessori 

učenci pri tej temi delajo in se učijo bolj praktično in ne toliko teoretično. Učenci se v zasebni 

šoli učijo tudi zlikati majico, prišiti gumb itd. V učnem načrtu javne osnovne šole pa lahko 

zasledimo še vsebine, ki se nanašajo na blago in vrste blaga, oblačila in pomen oblačil ter 

izbor in nakup tekstilnih izdelkov. Teh vsebin v učnem načrtu zasebne osnovne šole 

Montessori pri vsebinski analizi ni bilo zaslediti. V zasebni šoli zasledimo še temo 

vzdrževanja bivalnih prostorov. Tukaj se učenci seznanijo z različnimi površinami v 

stanovanju in s čiščenjem le-teh, seznanijo se tudi z električno, vodno in komunalno 

instalacijo ter načini vzdrževanja. Naučijo se veliko praktičnih stvari, na primer kako odmašiti 

odtok, zamenjati žarnico itd. Takšnih vsebin v učnem načrtu javne osnovne šole ne zasledimo. 

V javni osnovni šoli je poudarek še na raznih storitvah (osebne, komunalne, 

telekomunikacijske, svetovalne itd.), in to v sklopu modula Bivanje in okolje. Te vsebine se v 

zasebni osnovni šoli Montessori ne pojavljajo. Tema, ki se tudi pojavlja v sklopu predmeta 

Praktikum v zasebni osnovni šoli Montessori, je Trgovina. Vsebine se navezujejo na nakupe 

in prodajo ter kako samostojno opraviti nakup. Učenci se pri teh vsebinah naučijo tudi nekaj 

novih izrazov, kot je davek, ter spoznajo prednosti in slabosti kupovanja in prodaje na 

različnih mestih (tržnica, internet itd.). Takšne vsebine so tudi v učnem načrtu javne osnovne 

šole, in sicer v modulu Bivanje in okolje. V zasebni šoli Montessori pa se pojavljajo še teme 

pridelovanja hrane, sadjarstvo, vrtnarjenje in ureditev zunanje okolice. Teh vsebin v učnem 

načrtu javne osnovne šole ne zasledimo, so pa zelo uporabne, saj se učenci naučijo opravljati 

vsakodnevna opravila, kot so košnja trave, saditev drevesa in setev semen.  
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4 SKLEP 
 

V diplomskem delu sem izvedla raziskavo, ki je pokazala, da se pojavlja razlika med 

vsebinami gospodinjstva v javni osnovni šoli in zasebni osnovi šoli Montessori. Analizirala 

sem učne načrte, tako da sem identificirala vsebinska področja in vsebine v učnih načrtih 

zasebne osnovne šole Montessori in jih primerjala z vsebinskimi področji in vsebinami 

gospodinjstva v javni osnovni šoli. 

Ugotovila sem, da se vsebine gospodinjstva v zasebni osnovni šoli Montessori pojavljajo pri 

različnih predmetih in v različnih razredih. Vsebine gospodinjstva je mogoče zaslediti že v 

prvem triletju šolanja. V zasebni osnovni šoli nimajo predmeta gospodinjstvo, ampak so 

vsebine le-tega večinoma razdeljene med dva predmeta, in sicer: Naravoslovje s tehniko in 

Praktikum. Naravoslovje s tehniko se izvaja v prvih dveh triadah, medtem ko se predmet 

Praktikum izvaja v zadnji triadi. V prvi triadi še ni mogoče zaslediti veliko praktičnega dela, 

medtem ko je pri predmetu Praktikum veliko praktičnega dela. V predmetniku zasebne 

osnovne šole Montessori zasledimo vse vsebine, ki so vključene v učni načrt predmeta 

gospodinjstvo javne osnovne šole. Vsebine v predmetniku Montessori osnovne šole so le 

razdeljene na več delov. Vsako leto so vsebine nadgrajene in tako zajemajo vse vsebine, le 

vsebin Čas (modul Ekonomika gospodinjstva) in Oblačila (modul Tekstil in oblačenje) iz 

javnega učnega načrta ne zasledimo tako podrobno v učnih načrtih zasebne osnovne šole.  

Predmet Praktikum, ki se izvaja v zasebni osnovni šoli Montessori, vključuje kar nekaj 

vsebinskih področij gospodinjstva. Vsebine, ki so vključene v učnem načrtu predmeta in se 

navezujejo na gospodinjstvo v javni osnovni šoli, so: ekonomika gospodinjstva, hrana in 

prehrana, tekstil in oblačenje, vzdrževanje bivalnih prostorov, ureditev zunanje okolice, 

pridelovanje hrane, sadjarstvo, vrtnarjenje in trgovina. Pri tem predmetu imajo učenci zasebne 

šole veliko praktičnega dela. Menim, da je tudi snov takšna, da je praktično delo zelo 

primerno. V primerjavi z javno osnovno šolo veliko kuhajo, sadijo rože, urejajo vrt, sami si 

pridelajo zelenjavo, na konkretnem primeru spoznajo osnovni bonton obnašanja za mizo, 

znajo si prišiti gum in zlikati srajco itd. V primerjavi z javno osnovno šolo je v zasebni 

osnovni šoli več praktičnega dela, čeprav tudi v javni osnovni šoli izvajajo praktično delo.  

Menim, da bi bilo smotrno določene vsebine in oblike dela, ki se izvajajo v zasebni osnovni 

šoli Montessori vključiti tudi v predmetnik javne osnovne šole, saj so zelo koristne in 

primerne za posameznikovo življenje. Primerne vsebine temeljijo na praktičnem delu, kot je 

varna zamenjava plinske jeklenke, ročno pranje perila, likanje srajce, šivanje gumbov, 

čiščenje steklenih površin, odstranjevanje vodnega kamna, odmaševanje odtokov, zamenjava 

žarnice, sajenje rastlin itd. Vse to so veščine, ki so pomembne za življenje. Menim, da bi bile 

učencem vsebine zanimive in bi bili motivirani za praktično delo. Vsebine gospodinjstva so v 

zasebni osnovni šoli Montessori dobro organizirane in predstavljene. Tudi to, da se iz leta v 

leto nadgrajujejo, je dobro, saj učenci ne dobijo vseh informacij naenkrat, ampak svoje že 

pridobljeno znanje nadgradijo.   
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