
 
 

 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

SABRINA BARBARIČ 

 

 

 

 

VSEBINE GOSPODINJSKEGA IZOBRAŽEVANJA V GRČIJI, MALTI, KANADI, AVSTRALIJI IN NOVI 

ZELANDIJI 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2017 

 

 

 



 
 

 
 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

GOSPODINJSTVO IN KEMIJA 

 

 

SABRINA BARBARIČ 

 

MENTOR:  doc. dr. Stojan Kostanjevec 

SOMENTOR: asist. Martina Erjavšek 

 

 

 

VSEBINE GOSPODINJSKEGA IZOBRAŽEVANJA V GRČIJI, MALTI, KANADI, AVSTRALIJI IN NOVI 

ZELANDIJI 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2017 

 

 



 
 

 
 

ZAHVALA  

 

Iskreno se zahvaljujem mentorju, doc. dr. Stojanu Kostanjevcu, in somentorici, asist. Martini 

Erjavšek, za vso strokovno pomoč in usmerjanje pri nastajanju mojega diplomskega dela.  

 

Posebna zahvala je namenjena moji družini, ki mi je v času študija stala ob strani, me 

spodbujala, verjela vame in mi bila v oporo med pisanjem diplomskega dela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

POVZETEK  

 

Gospodinjstvo je obvezen predmet 5. in 6. razreda osnovne šole v Sloveniji, v tujini pa se ta 

pojavlja pod imenom Home Economics, vendar v različnih razredih osnovne in tudi srednje 

šole. Vsebine so si zelo podobne, le v nekaterih državah določene izstopajo ali pa so dodane 

nove, cilji in način poučevanja se od države do države v različnih šolskih sistemih razlikujejo. V 

obravnavanih državah se s predmetom gospodinjstvo ukvarjajo bolj, saj menijo, da se ta 

osredotoča na posameznika in na družino kot temelj družbe in gospodarstva. K razvoju 

gospodinjstva strmi tudi Slovenija, saj je iz raziskav razvidno, da ne le učitelji temveč tudi starši 

otrok označujejo gospodinjstvo kot predmet, ki je pomemben za vsakdanje življenje otrok 

danes in v prihodnosti. Gospodinjstvo uči učence pozornosti, varnosti, situacijskega zavedanja, 

potrpljenja in načrtovanja. Razvija zaupanje in timsko delo posameznika. Pri analizi učnih 

načrtov predmeta gospodinjstvo in z gospodinjstvom primerljivimi predmeti tujih držav, kot 

so, Grčija, Malta, Kanada, Avstralija in Nova Zelandija, sem opazila razlike in tudi nekaj 

podobnosti glede vsebin in načina izvajanja predmeta gospodinjstvo.  

Posebej so me zanimala glavna vsebinska področja pri posamezni državi, razmerja med 

teoretičnim in praktičnim načinom poučevanja in ali se vsebine gospodinjstva pojavljajo tudi 

pri katerih drugih predmetih, primerljivih z gospodinjstvom, ki so posamični ali pa imajo le 

drugo poimenovanje predmeta.  

 

Ključne besede: gospodinjstvo, Home Economics, Slovenija, Grčija, Malta, Kanada, Avstralija, 

Nova Zelandija, učni načrt, vsebinsko področje, standardi znanja, cilji znanja.  



 
 

 
 

ABSTRACT  

 

In Slovenia, home economics is a compulsory school subject in 5th and 6th grade of Primary 

School, whereas in other countries, home economics is taught in different grades in primary 

and secondary/high school. The contents are very similar, only in some countries certain topics 

stand out or are added, but the objectives and methods of teaching vary from country to 

country due to different education systems. In the countries concerned, there is more 

attention devoted to home economics as it is believed that it is focused on an individual and 

the family as the cornerstone of the society and economy. Slovenia is also aiming to develop 

more the home economics subject since research shows that not only teachers but also 

parents perceive the home economics as important for the everyday lives of children today 

and in the future. Home economics teaches pupils about paying attention, security, situational 

awareness, patience and planning. It develops confidence and teamwork skills of the 

individual. During the analysis of the curricula of the subject home economics and comparable 

school curricula subjects in foreign countries such as Greece, Malta, Canada, Australia and 

New Zealand, I have noticed differences and some similarities regarding the contents and the 

way of conducting the home economics subject. I was particularly interested in the main 

subject areas in each country, the ratio between the theoretical and practical teaching and 

whether the contents taught within the home economics subject come up in other individual 

or just differently-named subjects, comparable to home economics. 

Keywords: Home Economics, Slovenia, Greece, Malta, Canada, Australia, New Zealand, 

curriculum, subject area, knowledge standards, knowledge targets. 
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1 UVOD  
 

Gospodinjstvo ponavadi spominja na pečenje tort in šivanje predpasnikov. V Slovarju 

slovenskega knjižnega jezika je gospodinjstvo opredeljeno kot opravljanje ali vodenje 

domačih, hišnih opravil. Tako že sama beseda gospodinjstvo predstavlja napačen vtis, kot v 

resnici je, zato drugod po svetu razvoju gospodinjstva pripisujejo vedno večjo pozornost. 

Glavno vlogo pri tem ima Mednarodna organizacija za gospodinjstvo (International Federation 

for Home Economics – IFHE), ki se trudi predstaviti gospodinjstvo kot pomembno disciplino v 

svetu. Vendar pa učitelji gospodinjstva učijo veliko več kot le kuhati in šivati. Učni načrt 

osnovne šole v Sloveniji pokriva več disciplin s področja družboslovja in naravoslovja. Predmet 

gospodinjstvo se v Sloveniji pojavlja v 5. in 6. razredu osnovne šole, drugod po svetu ga pa 

najdemo zastopanega tudi v višjih razredih osnovne in srednje šole. Namen šole je otrokom 

zagotoviti spretnosti in znanje, ki jim bo koristilo v življenju in prav to učenci dobijo tudi od 

predmeta gospodinjstvo. Učitelji gospodinjstva učencem predajajo znanje, ki ima resnično 

življenjsko vrednost.  

V empiričnem delu diplomskega dela sem analizirala učne načrte predmeta gospodinjstvo in z 

gospodinjstvom primerljivimi predmeti v Grčiji, Malti, Kanadi, Avstraliji in Novi Zelandiji ter 

predstavila njihova glavna vsebinska področja v tabelah, kjer so razvidni tudi glavni učni cilji, 

katere morajo učenci v šolah doseči. V končno tabelo rezultatov raziskave sem dodala tudi 

Slovenijo, kjer je možen pregled vsebinskih področij vseh držav, iz katerih je razvidno, katera 

vsebinska področja v Sloveniji primanjkujejo in kje lahko naredimo spremembe v 

gospodinjskem izobraževanju.   

Ker so bili vsi učni načrti v angleškem jeziku in so prevodi moje delo, dopuščam manjša 

odstopanja.  
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 Šola kot vzgojno-izobraževalna ustanova  

Slovenske osnovne šole danes strmijo k doseganju kakovostnega znanja in izobraževanja, zato 

je ključnega pomena, da prihodnjim generacijam zagotavljajo trajno in kakovostno znanje, ki 

ga dosegajo s postavljenimi cilji in standardi znanja. Osnovne šole ne strmijo le k predajanju 

novega znanja, temveč med drugim tudi k oblikovanju osebnosti učencev, razvijanju njihovih 

učnih navad, k vzgojnemu delovanju in razvijanju njihove identitete (Krek in Metljak, 2011).  

Splošna načela vzgoje in izobraževanja so človekove pravice in dolžnosti, avtonomija, 

pravičnost in kakovost. Človekove pravice so vselej tudi dolžnost, te zavezujejo posameznika 

k spoštovanju dostojanstva vsakega posameznika ter k pluralnosti kultur. Vključujejo tudi 

pravico do zdravega naravnega in spodbudnega družbenega okolja. Avtonomija oblikuje 

samostojnega, razmišljujočega in odgovornega posameznika, ki se opira na kakovost 

pridobljenega znanja in je temeljni cilj vzgojne in izobraževanja. Socialna pravičnost kot 

enakost možnosti dopušča, da morajo učenci, ki izkažejo enako znanje, dobiti enako oceno. 

Kakovost je ena pomembnih načel vzgojno-izobraževalnega sistema, ki vzgaja avtonomne in 

razsodne posameznike. Torej pomembno je vzpostaviti kakovostni pouk, kjer imajo učenci 

možnost pridobiti kakovostno znanje in vzgojo (Krek in Metljak, 2011).  

Kot navajata Krek in M. Metljak (2011) ima vsak državljan pravico do izobrazbe, tako je 

osnovna šola obvezno izobraževanje, je brezplačno in se financira iz javnih sredstev. Državljani 

morajo v času obveznega izobraževanja pridobiti sposobnosti za vseživljenjsko učenje. 

Osnovna šola je splošna izobraževalna inštitucija, ki pomaga učencem razviti različne vrste 

pismenosti na področju jezika, matematike, naravoslovja, družboslovja in umetnosti. Učenci 

prav tako razvijajo tudi gibalno, motorično in informacijsko pismenost, vse te pa so na koncu 

primerljive z znanjem učencev v razvitih državah (Krek in Metljak, 2011). Ker živimo v družbi 

sprememb, se morajo učenci naučiti razvijati sposobnosti za vseživljenjske učenje in tudi 

njihove spremembe, saj bodo le tako pridobili znanje, ki ga potrebujejo za nadaljnje 

izobraževanje in delovanje v družbi.  
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Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (Krek in Metljak, 2011) navaja načela, ki naj bi jih učenci 

pridobili v času šolanja v osnovni šoli: 

- načelo zagotavljanja splošne izobrazbe, kakovostnega in trajnega znanja; 

- načelo spodbujanja otrokovega razvoja; 

- načelo enakih možnosti in optimalnega razvoja posameznika; 

- načelo nudenja takojšnje pomoči učencem, ko imajo težave; 

- načelo sodelovanja strokovnih delavcev šole s starši: 

- načelo razvijanja komunikacijskih sposobnosti učencev; 

- načelo sodelovanja šole z okoljem; 

- načelo razvijanja odgovornega odnosa do ljudi in okolja; 

- načelo oblikovanja in širjenja nacionalne kulture in spodbujanje medkulturnosti; 

- načelo oblikovanja zavesti o zavedanju lastne identitete in aktivnem vključevanju v 

oblikovanje dediščinskih skupnosti. 

Vsako načelo opredeljuje razloge za doseganje optimalnega razvoja učencev. 

 

2.2 Področje gospodinjstva 

Gospodinjstvo je stroka, ki ima v vsaki državi svojo dinamiko. Potrebe in zahteve ljudi so v 

različnih državah različne, zato so različni tudi učni načrti gospodinjstva in poudarki na različnih 

segmentih stroke. Treba je poskrbeti, da bo stroka ostala aktualna in tako bo zahteva po 

poklicu gospodinjstva tudi v prihodnosti zagotovljena. Da bo zagotovljena, pa je potrebno 

gospodinjstvo predstaviti svetu kot nujno potrebno, ne le kot stereotipno ˝hišno opravilo˝, 

ker šele takrat bo prepoznana in priznana v širši družbi po svetu. Leta 2008 je prvi korak 

napravil IFHE na Svetovnem kongresu gospodinjstva (angleško World Congress Home 

Economics), ki je sprožil formiranje strategije zagotavljanja stroke v obliki Izjave o delovanju 

gospodinjstva (IFHE Position Statement). V izjavi so na novo definirali pomen gospodinjstva in 

področja delovanja ter podali smernice za nadaljnji razvoj gospodinjstva (Turkki, 2012). 

Prihodnost gospodinjstva je tema vsake gospodinjske stroke. V različnih regijah po svetu je 

gospodinjstvo kot celota bilo sistematično zmanjšano kot posledica reforme učnega načrta pri 

obveznih in neobveznih predmetih. Ta degradacija učnega načrta gospodinjstvo ima tudi 

posledice pri izgubi tem s poudarkom na potrošništvu. Zato se tudi v Hong Kongu zavzemajo 
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za gospodinjstvo, saj so mnenja, da ta pozitivno vpliva na prihodnost in kakovost življenja 

posameznika (Ma in Pendergast, 2011). 

V tujini je področje gospodinjstva poimenovano Home Economics. Ti se že vrsto let ukvarjajo 

s kakovostjo življenja družine in odgovorno uporabo sredstev. Osredotoča se na ekonomske, 

socialne in ekološke vidike vsakdanjega življenja. Mednarodna organizacija za gospodinjstvo 

(International Federation for Home Economics – IFHE) kaže, da se razvoj strategij osredotoča 

na posameznika in na družino kot temelj družbe in gospodarstva ( IFHE Position Statement, 

2008). 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je gospodinjstvo opredeljeno kot opravljanje ali 

vodenje domačih, hišnih opravil (SSKJ, 2015). Torej že sama definicija nam pove, da je 

gospodinjstvo v družbi predstavljeno le kot kuhanje, likanje, pospravljanje in čiščenje hišnih ali 

stanovanjskih prostorov. Pa vendar učitelji  gospodinjstvo zaznavajo nekoliko drugače kot 

samo opravljanje hišnih opravil. Problematiko gospodinjstva sta v Sloveniji izpostavili Erjavšek 

in Lovšin Kozina (2015), v raziskavi, v kateri sta ugotovili, da učitelji, ki imajo ustrezno formalno 

izobrazbo za poučevanje gospodinjstva, predmet gospodinjstvo zaznavajo kot pomemben za 

nadaljnje življenje, in tudi vsebine, ki jih predmet vključuje, smatrajo kot za pomembne za 

nadaljnje poklicno izobraževanje učencev. Lah (2015) medtem ugotavlja, da učitelji zaznavajo 

predmet gospodinjstvo kot en izmed vsebinsko lažjih predmetov v osnovni šoli, neglede na 

težavnost pa menijo, da je enakovreden ostalim predmetom ter se strinjajo, da bi učenci 

morali imeti predmet gospodinjstvo tudi v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju.  

V Sloveniji se predmet gospodinjstvo izvaja v 5. in 6. razredu osnovne šole in skupaj v obeh 

razredih zajema 87,5 ur. Gospodinjstvo pokriva več disciplin družboslovnega in 

naravoslovnega področja, ki jih uresničuje v štirih učnih modulih: Ekonomika gospodinjstva, 

Tekstil in oblačenje, Hrana in prehrana ter Bivanje in okolje. S predmetom gospodinjstva 

učenci osvajajo znanje iz financ, potrošništva, trajnostnega razvoja, hrane in prehrane, zdravja 

in družine (Program osnovna šola. Gospodinjstvo. Učni načrt, 2011). 

Matos (2016) je raziskala odnos staršev do gospodinjskega opismenjevanja otrok. Ugotovila 

je, da starši dajejo poudarek na naslednje dejavnosti: pravilno shranjevanje hrane, varčevanje 

in odgovorno ravnanje z denarjem, pospravljanje sobe, načrtovanje porabe denarja in 
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nakupovanje izdelkov v skladu z razpoložljivim denarjem. Tako je Matos (2016) prišla do 

sklepa, da starši vsebine gospodinjstva vidijo kot pomembne za vsakdanje življenje in menijo, 

da bi nastala velika škoda, če bi predmet gospodinjstvo izključili iz predmetnika osnovne šole. 

Iz tega je videno, da se tudi starši otrok zavedajo pomena gospodinjstva v slovenskih osnovnih 

šolah.  

Učenci pri predmetu gospodinjstvo razvijajo ročne spretnosti pri pripravi obrokov in tako 

spoznavajo zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb – hrano. Gospodinjstvo je predmet, 

pri katerem učenci spoznavajo življenje ter se srečujejo z različnimi vedami, ki jih bodo lahko 

uporabili v svojem nadaljnjem življenju (Höijer, Hjälmeskog in Fjellström, 2011). 

Kljub temu da predmet gospodinjstvo omogoča usvajanje konkretnih in za življenje uporabnih 

znanj in veščin, se v družbi še vedno pojavljajo napačne predstave o področju gospodinjstva, 

zato razvoju področja in predmeta po svetu pripisujejo vedno večjo pozornost. Z raziskavami 

in promocijami želijo gospodinjstvo dvigniti na višji in prepoznavni nivo v družbi ter odpraviti 

negativna stališča do področja. Prav tako se Mednarodna organizacija za gospodinjstvo 

(International Federation for Home Economics – IFHE) že vrsto let trudi gospodinjstvo 

predstaviti svetu kot pomembno disciplino, ki predstavlja temelj za posameznikovo delovanje 

v družini in družbi (IFHE, 2011). 

 

2.2.1  Trendi poučevanja gospodinjstva v svetu 

Vsi učitelji morajo biti seznanjeni z najnovejšimi pedagoškimi strategijami in koncepti, saj tako 

najlažje razumejo učence in odgovarjajo na vprašanja učencev. Strategija Evrope 2020 za 

Izobraževanje in Usposabljanje daje poseben poudarek na vlogi učitelja in njegovih učencev. 

Učitelji tako dobijo ključno vlogo pri usmerjanju učencev v cilje in oblikovanju njihovega 

dojemanja le-teh (Educators’ guide for pedagogy and assessment, 2015).  

Poučevanje in učenje gospodinjstva je najbolj učinkovito takrat, kadar učenci glede na svoje 

zmožnosti usvojijo znanja in spretnosti ter razvijajo sposobnosti, ki jim omogočajo kritično 

sprejemanje odločitev na osnovi vsebin, ki jih usvojijo v času gospodinjskega izobraževanja 

(Educators’ guide for pedagogy and assessment, 2015).  
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Sam predmet gospodinjstvo daje učencem bogato znanje z vidika hrane, prehrane, zdravja, 

družine, financ in trajnostnega upravljanja virov. Zagotavlja spretnosti, ki učencem 

omogočajo, da vodijo učinkovito vedenje lastnega zdravja in zdravja družinskih članov. Pri 

predmetu gospodinjstva moramo učencem omogočati vrsto ustreznih in prenosljivih 

spretnosti, ki vključujejo znanje, razumevanje, raziskovanje, uporabo, vrednotenje in 

izražanje. Poudarek je na aktivnem učenju z reševanjem problemov in odločanjem. Učence se 

naj vključuje v praktične izkušnje, ki naj bodo individualne in skupinske, saj tako razvijajo 

zmožnosti aktivnega učenja in sodelovanja. Didaktika gospodinjstva opozarja na “učenje z 

delom”, kjer se razvija vrsta praktičnih spretnosti, ki ustrezajo različnim potrebam in 

zmožnostim učencev. Bistvo poučevanja predmeta je, da se uporabljajo različni pristopi, ki 

ponujajo učencem možnosti razmišljanja o težavah, ki jih je potrebno z iskanjem informacij 

reševati, raziskati vrsto odločitev, se seznaniti z zaupanjem ter sprejemati odločitve in te 

odločitve tudi oceniti. Pristop poučevanja temelji na omogočanju fleksibilnosti in privlačnosti 

do vseživljenjskega poučevanja (Educators’ guide for pedagogy and assessment, 2015).  

Pri predmetu gospodinjstva si lahko pomagamo s projektom, ki prikazuje nekaj didaktičnih 

pristopov, ki jih lahko uporabljamo kot del učnega programa pri samem predmetu. Projekt se 

imenuje Project Based Learning (PBL), je učna metoda, ki se navezuje na učni program 

gospodinjstva, s pomočjo katerega učenci pridobivajo znanje, spretnosti in kompetence tako, 

da so aktivni v raziskovanju in si odgovarjajo na zapletena vprašanja, probleme ali izzive, s 

katerimi se srečujejo. Bistvo projekta je, da učitelj da učencu ali skupini učencev izziv, ki ga 

morajo tekom pouka razrešiti in se skozi reševanje tega problema tudi nekaj naučiti. Učitelj 

določi učencem neke vrste okvir, znotraj katerega se morajo učenci znajti, uskladiti in sami 

zmeniti. Učenci niso deležni točnih informacij, kako se določen problem oz. izziv reši, ampak 

se morajo sami odločati, kako bodo zadevo rešili. Problem oz. izziv, ki ga učenci rešujejo, je 

vedno nekaj praktičnega. Za PBL je značilna povezava s svetom, ki predstavlja verodostojne 

probleme učencev in jih spodbuja k raziskovanju različnih poti za reševanje le-teh. Vsebina 

projekta je usmerjena na učence in glavna naloga učitelja je ohraniti okvir, kjer učenci 

organizirano sodelujejo in posamično izpolnjujejo različne naloge tako, da na koncu dosežejo 

pozitivne rezultate. Od PBL se pričakuje, da pouk temelji na izkušnjah učencev in jih motivira 

tako, da izkoristijo svoj potencial. Odgovornost učitelja je, da za poučevanje izbere didaktičen 
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pristop, ki je primeren za vse učence. S tem pristopom mora učencem nuditi priložnost, da 

pokažejo, kaj vedo, kaj razumejo, česa ne razumejo in kaj lahko počnejo (Educators’ guide for 

pedagogy and assessment, 2015).  

 

3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 Opredelitev problema in cilj raziskovanja 

Cilj diplomskega dela je, da z analizo učnih načrtov predmeta gospodinjstvo oz. vsebinsko 

primerljivih predmetov v Grčiji, Malti, Kanadi, Avstraliji in Novi Zelandiji identificiramo cilje in 

vsebinska področja gospodinjstva ter jih primerjamo z vsebinskimi področji in vsebinami v 

slovenskem učnem načrtu za gospodinjstvo. Na osnovi pridobljenih rezultatov raziskave bo 

možno predlagati določene vsebinske spremembe v gospodinjskem izobraževanju, ki se izvaja 

v slovenski osnovni šoli.  

3.2 Raziskovalna vprašanja 

 Kateri cilji in vsebine, ki predstavljajo strokovno področje gospodinjstva, so 

vključeni v učne načrte gospodinjstva in druge predmete osnovnošolskih 

predmetnikov analiziranih držav?  

 Kako se razlikujejo cilji in vsebine učnih načrtov gospodinjstva med 

analiziranimi državami? 

 Kateri cilji in vsebine gospodinjskega izobraževanja analiziranih učnih načrtov 

so primerljivi s cilji in vsebinami slovenskega gospodinjskega izobraževanja? 

3.3 Metoda dela  

Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabila kvalitativno raziskovalno metodo. Postopek 

zbiranja podatkov je vsebinska analiza dokumentov.  

3.3.1 Opis vzorca 

Vzorec raziskave je vključeval analiziranje UN predmeta gospodinjstvo oz. z gospodinjstvom 

primerljivega predmeta petih držav, kot so Grčija, Malta, Kanada, Avstralija in Nova Zelandija. 
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Analizirano gradivo so bili učni načrti predmeta gospodinjstvo in primerljivi predmeti z 

gospodinjstvom v različnih državah, kot so: 

- učni načrt predmeta Technologies Avstralije; 

- učni načrt predmeta Health and Physical Education Avstralije; 

- učni načrt predmeta Health and Physical education Nove Zelandije; 

- učni načrt predmeta Home Economics Education Grčije; 

- učni načrt predmeta Home Economics Education Malte; 

- učni načrt predmeta Textilies 1 Malte; 

- učni načrt predmeta Textilies 2 Malte; 

- učni načrt predmeta Home Economics: Textiles 8 to 12  Kanade – British Columbia; 

- učni načrt predmeta Home Economics: Food and Nutrition 8 to 12 Kanade – British 

Columbia; 

- učni načrt predmeta Home Economics: Family Studies 10 to 12 Kanade – British 

Columbia; 

- učni načrt predmeta Home Economics: Cafeteria Training 11 to 12 Kanade – British 

Columbia; 

- učni načrt predmeta Middle Years Human Ecology od Kanade – Manitoba. 

 

3.4 Rezultati z razpravo 

3.4.1 Analiza UN predmeta gospodinjstvo oz. z gospodinjstvom primerljivega predmeta po 

posameznih državah 

3.4.1.1 Grčija 

Predmet Home Economics Education (Gospodinjstvo) se v Grčiji izvaja v srednji šoli, kjer je 

razdeljen na Year 1 in Year 2, učenci pa so stari od 13 do 14 let. Splošni cilj predmeta Home 

Economics Education (Gospodinjstvo) v Grčiji je oblikovati razvoj posameznika znotraj doma, 

družine in skupnosti (Greece curriculum for secondary school, 2008).  
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Preglednica  1: Pregled učnih vsebin in standardov /ciljev, ki jih učenci dosežejo pri 

predmetu Home Economics v Grčiji 

 Vsebinska področja v UN Standardi/Cilji 

Year 1 
13 let 

Družina in družbeno okolje 
(Family and Social 
Enviornment) 

- Razvijajo razumevanje o vlogi družine v 
družbenem (socialnem) okolju in pomen 
družine za demokracijo in državo; 

- so ozaveščeni o značilnostih grške družine; 
- razvijajo razumevanje vloge družine pri 

otrokovi vzgoji in socialnem razvoju ter razvoj 
njegove sposobnosti za sodelovanje.  

 Družinsko gospodarski viri 
upravljanja (Family 
Economics Resource 
Management)  

- Razumejo pomen upravljanja družinskih 
gospodarskih virov in identificirajo 
gospodarsko vlogo družine v družbi. 

 Prehrana (Nutrition) - Razumejo pomen hrane za preživetje, za rast 
in razvoj telesa ter aktivnost; 

- pridobijo zanje o živilih – prehranska 
piramida; 

- sledijo uravnoteženi in raznoliki prehrani. 

 Izobraževanje o zdravju 
(Health Education) 

- Spoznajo in se učijo o skrbi za svoje telo, da bo 
zdravo in čisto; 

- pridobijo dnevne higienske navade; 
- razvijajo samozavest in samokontrolo o 

sprejemanju prehranskih odločitev. 

 Preprečevanje nesreč 
(Accident Prevention) 

- Razvijajo sposobnosti za prepoznavanje 
nesreč, ki se pojavljajo doma, na igrišču, 
delovnem mestu  pridobijo znanje o prvi 
pomoči. 

 Zavetje (Shelter) - Razumejo človeške potrebe po zavetju; 
- razumejo vrednost tradicije v zvezi z izgradnjo 

zavetišča. 

 Oblačila in tekstil (Clothing 
and Textiles) 

- Pridobijo splošno znanje o oblačilih;  
- spoznajo zgodovino oblačil; 
- spoznajo grška tradicionalna oblačila; 
- vrste oblačil in tekstil; 
- razvijajo kriterij izbire glede oblačil in tekstilij. 

Year 2 
14 let 

Gospodinjstvo in grška 
kultura 
(Home Economics and 
Greek Culture) 

- Seznanijo se z življenjem svojih prednikov; 
- razumejo in prispevajo vlogo gospodinjstva v 

grško kulturo. 

 Upravljanje z viri (Resource 
Management)  

- Razumejo pomen dobrega upravljanja virov za 
izboljšanje kakovosti družinskega življenja. 

 Družinsko finančno 
upravljanje virov (Family 
Financial Resource 
Management) 

- Razumejo značilnosti treh gospodarskih enot 
(potrošnik, podjetje, država) in njihov 
prispevek k lokalnemu ali nacionalnemu 
gospodarstvu. 

 

Preglednica se nadaljuje.  
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Nadaljevanje preglednice 1.  

 

 Vsebinska področja v UN Standardi / Cilji 

 Družinsko finančno 
upravljanje virov (Family 
Financial Resource 
Management) 

- Razumejo načela in funkcijo prostega trga 
blaga in storitev. 

 Preprečevanje nesreč 
(Accident Prevention) 

- Razvijajo sposobnosti za prepoznavanje 
nesreč, ki se pojavljajo doma, na igrišču, 
delovnem mestu  pridobijo znanje o prvi 
pomoči. 

 Zavetje (Shelter) - Razumejo človeške potrebe po zavetju; 
- razumejo vrednost tradicije v zvezi z izgradnjo 

zavetišča. 

 Oblačila in tekstil (Clothing 
and Textiles) 

- Pridobijo splošno znanje o oblačilih;  
- spoznajo zgodovino oblačil; 
- spoznajo grška tradicionalna oblačila; 
- vrste oblačil in tekstil; 
- razvijajo kriterij izbire glede oblačil in tekstilij. 

Year 2 
14 let 

Gospodinjstvo in grška 
kultura 
(Home Economics and 
Greek Culture) 

- Seznanijo se z življenjem svojih prednikov; 
- razumejo in prispevajo vlogo gospodinjstva v 

grško kulturo. 

 Upravljanje z viri (Resource 
Management)  

- Razumejo pomen dobrega upravljanja virov za 
izboljšanje kakovosti družinskega življenja. 

 Družinsko finančno 
upravljanje virov (Family 
Financial Resource 
Management) 

- Razumejo značilnosti treh gospodarskih enot 
(potrošnik, podjetje, država) in njihov 
prispevek k lokalnemu ali nacionalnemu 
gospodarstvu; 

- razumejo načela in funkcijo prostega trga 
blaga in storitev. 

 Potrošnikovo vedenje 
(Consumer Behavior) 

- Razvijajo zavest o družinskih gospodarskih 
virih; 

- razvijajo sposobnosti upravljanja z denarjem. 

 Hrana in dieta (Food and 
Diet) 

- Pridobijo zdrave prehranjevalne navade, ki so 
bistvene za ohranjanje zdravja in dobrega 
počutja; 

- sposobnost prepoznavanja in preprečevanja 
zdravstvenih težav, bolezni, ki lahko 
povzročajo tudi smrt prebivalstva. 

 Ekologija – narava in 
človekov razvoj okolja 
(Ecology – Natural and 
Human made Environment) 

- Razvijajo razumevanje človeškega okolja in se 
zavedajo vplivov človeške dejavnosti na 
naravno okolje. 

 

Preglednica se nadaljuje.  
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Nadaljevanje preglednice 1. 

 

 Vsebinska področja v UN Standardi / Cilji 

 Sodobna ekotehnologija 
(Moder Ecotechnology) 

- Razmislek o sodobni ekotehnologiji in njenimi 
pozitivnimi in negativnimi učinki za grško 
družino. 

 Izobraževanje o zdravju 
(Home economics – Health 
education) 

- Postanejo obveščeni o vzrokih, načinih 
prenosa bolezni in preprečevanja bolezni; 

- razvijajo pozitiven odnos do bolnih in do oseb 
s posebnimi potrebami. 

 Prva pomoč (First Aid) - Pridobijo znanje o zdravilih in njihovih 
koristnih ter škodljivih učinkih; 

- pridobijo spretnosti prve pomoči. 

 Priprave za prihodnost 
(Preparation fort he future) 

- Razvijajo razumevanje vloge družine kot 
osnovne socialne enote ter njihove vloge in 
vloge drugih družinskih članov, skupaj z 
zahtevami za uspešno sodelovanje v 
družinskem življenju. 

 

Grške srednje šole ponujajo s predmetom Home Economics učencem poudarke na vsebinskih 

področjih, kot so družina in družbeno okolje, družinsko gospodarski viri upravljanja, prehrana 

in zdravje, prva pomoč, oblačila in tekstil ter potrošniško vedenje. Poudarek je na razumevanju 

vloge družine in družbe, ki jih obdaja. Učenci pridobijo znanje o zdravem načinu 

prehranjevanje, o upravljanju z denarjem in viri, pridobijo splošno znanje o oblačilih in 

razvijejo razumevanje vplivov človeške dejavnosti na okolje. Eno izmed glavnih uporabnih 

znanj, ki ga učenci pridobijo, so spretnosti nudenja prve pomoči.   

 

3.4.1.2  Malta 

3.4.1.2.1 Predstavitev predmeta Home Econimics znotraj predmeta Health and Physical Education  

Osrednji poudarek predmeta Home Economics je na ohranjanju dobrega počutja posameznika 

in njihovih družin. Je izobraževanje, ki učencem omogoča aktivno spopadanje z vedno 

spreminjajočim se in vedno zahtevnejšim okoljem. Cilj predmeta je, da učenci postanejo 

zdravstveno pismeni, tako da lahko na različnih kompetencah gradijo znanje o zdravi prehrani 

in življenjskih navadah. Učenci se ukvarjajo z različnimi praktičnimi dejavnostmi, tako da lahko 

izkoristijo svoj potencial na različnih ravneh. Vizija predmeta Home Economics je ustvariti in 

vzdrževati zdrave državljane. Tema zdravega načina življenja je vključena v predmet, ki 
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omogoča učencem, da razvijajo znanje, spretnosti in kompetence, da prevzemajo 

odgovornost za svoja dejanja in odločitve, pri čemer upoštevajo vpliv teh dejanj na sebe, druge 

in družbo na splošno (Malta curriculum for primary school, 2014).  

Priprava hrane temelji na načelih diete in prehrane, ki zagotavlja učencem osnovno življenjsko 

znanje, ki jim bo v prihodnje omogočilo, da sprejemajo ukrepe za izboljšanje njihovega zdravja. 

Cilj predmeta temelji na viziji in pričakovanju, da bodo vsi učenci dosegli maksimalni potencial 

za: 

- sprejemanje odločitev, ki vplivajo na njihovo osebno zdravje, zdravje družine in celotne 

družbe; 

- razvijanje znanja, spretnosti in kompetenc, ki so potrebne, da izbirajo hrano, ki 

spodbuja zdravje in je energijsko uravnotežena; 

- spretnosti za pripravo zdrave hrane; 

- povečanje učenčeve sposobnosti, da postanejo previdni, pristojni potrošniki in 

trajnostno upravljajo vire; 

- pokazati skrbnost pri ohranjanju varnega okolja; 

- krepitev svojih sposobnosti, da postanejo zagovorniki zdravja. 

 

Učenci se učijo tako, da delajo in se učijo med seboj in z drugimi. Predmet ni namenjen 

pasivnemu učenju o kompetencah. Aktivna udeležba učencev pri praktičnih vajah s hrano 

pozitivno prispeva k razvoju znanja in spretnosti skozi proces in vsebine učenja. To zahteva, 

da teorija dopolnjuje praktične izkušnje, da se nato doseže željeni rezultat, ki se od učenca 

pričakuje. Vse dejavnosti morajo biti kontekstualizirane, tako da učenci vidijo ustreznost 

predmeta in se vključujejo v proces. Predmet teži k temu, da učenci znanje prenašajo ter ga 

tudi v realnih situacijah prepoznajo. Učenci se med procesom osredotočajo na 

najpomembnejše značilnosti, ki olajšajo nadaljnji razvoj. Učijo se izkustvenega učenja, skozi 

socialne interakcije se usposabljajo o skupni domeni in gradijo na osebni ravni uspešnosti, da 

dosežejo višjo samozavest. Skratka, osnovna načela poudarjajo opredelitve nalog, 

načrtovanje, izvajanje in vrednotenje, slednje pa kažejo reflektivni proces, ki podpira razvoj 

vseživljenjskega učenja v okviru, ki temelji na načelu kontinuuma učenja. To je okvir učenja, 
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kjer učenci preučujejo medsebojne odnose med hrano, zdravjem in viri v globalnem okolju 

(Malta curriculum for primary school, 2014) .  

 

Preglednica  2: Starost učencev po posameznih ravneh pri predmetu Health and Physical 
Education na Malti 

Level 1 Level 2 Level 3 

Form 1–2 
7–8 let 

Form 3–4 
9–10 let 

Form 5 
11 let 

 

3.4.1.2.2  Sklop Hrana, prehrana in zdravje 

Po analiziranem učnem načrtu Malte sem ugotovila, da je največji poudarek na sklopu Hrana, 

prehrana in zdravje, zato bom tega tudi podrobneje predstavila. Sklop temelji na štirih 

področjih: ravnotežje v prehrani, zdravju in energiji, praktična intervencija, trajnostno 

uravnavanje z viri ter varnost in tveganje v praktikumu. Program določa jasen in strukturiran 

napredek pri doseganju ciljev, ki se razteza na vseh ravneh srednjega in višjega šolanja. 

Bistveno je, da se spodaj opredeljena učna vsebina pokriva, kot je predlagano.  

 

3.4.1.2.2.1 Hrana, prehrana in zdravje – Level 1  

 

Preglednica  3: Predstavitev učnih standardov sklopa Hrana, prehrana in zdravje iz 1. stopnje 
na Malti  

Standardi/Cilji 
7 let 

Standardi/Cilji 
8 let 

Seznanitev z opremo za prehrano – oskrba 
opreme 

Hranila: ogljikovi hidrati in maščobe – vloga 
sladkorja in škroba v zdravi prehrani s 
poudarkom na energetskem ravnotežju 

Osebna higiena, higiena opreme in vidiki 
varnosti 

Demonstracija: načrtovanje sadja 
 

Uvod v nalogo in ocenjevanje Praktično: Priprava sadne solate 

Predstavitev: Načrtovanje zdravega šolskega 
kosila in predstavitev poteka v diagramu 

Pametne nakupovalne prakse, želje in potrebe 

 

Preglednica se nadaljuje. 

 

 



Barbarič, S. (2017). Vsebine gospodinjskega izobraževanja v Grčiji, Malti, Kanadi, Avstraliji in Novi 
Zelandiji. Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

 
 

14 
 

Nadaljevanje preglednice 3. 

 

Standardi/Cilji 
7 let 

Standardi/Cilji 
8 let 

Praktikum: priprava zdravega šolskega kosila Predstavitev: načrtovanje tradicionalnega 
zdravljenja 

Dejavniki, vključeni v izbiro hrane in pijače, ter 
vidiki označevanja živil 

Praktikum: priprava tradicionalnega zdravljenja 

Predstavitev: načrtovanje zdravih mlečnih in 
sadnih sladic 

Predstavitev: načrtovanje jedi iz testenin; varna 
uporaba opreme 

Praktikum: priprava zdravih mlečnih in sadnih 
sladic 

Praktikum: priprava in serviranje jedi iz 
testenin; varna uporaba opreme 

Funkcija hrane, skupine hrane in prehranskih 
smernic 

Hranila: beljakovine 

Praktikum: priprava preprostega prigrizka po 
načelih uravnotežene prehrane in prehranskih 
smernic 

Načrtovanje: sladke jedi s kratkoplastnim 
pecivom 

Načrtovanje preprostega hranilno bogatega 
zajtrka 

Praktikum: sladke jedi s kratkoplastnim pecivom  

Demonstracija: tehtanje, merjenje in 
načrtovanje za praktično sejo z uporabo metode 
utrjevanja 

Vsebine prve pomoči 

Praktikum: metoda vdihovanja – varnost v 
kuhinji 

Varnost v kuhinji 

 

Po analiziranem nivoju 1, kjer se učenci učijo o hrani in vplivu prehrane na zdravje sem 

ugotovila, da od učencev zahteva, da prepoznajo dejavnike, ki vplivajo na izbiro hrane in 

pijače. Predmet se na nivoju 1 izvaja 13 x, in sicer po dve šolski uri. Nanašajo se na trenutne 

prehranske smernice in razumejo osnovne skupine živil. Učenci pridobijo preproste 

prehranske tehnike za pripravo okusnih jedi. Finančna pismenost od učencev zahteva, da pri 

načrtovanju in nakupovanju hrane upoštevajo pametne potrošniške manire, kot rezultat pa se 

pričakuje od učencev, da bodo razvili razumevanje pomena varnostnih vprašanj, medtem ko 

bodo z raziskovanjem njihovega okolja uporabljali znanje, pridobljeno za varno uporabo 

opreme v kuhinji. Prav tako obravnavajo osnovna znanja razumevanja prve pomoči.  
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3.4.1.2.2.2 Hrana, prehrana & zdravje – Level 2  

 

Preglednica  4: Predstavitev učnih standardov sklopa Hrana, prehrana in zdravje iz 2. stopnje 
na Malti  

Standardi/Cilji 
9 let 

Standardi/Cilji 
10 let 

Ključni dejavniki, ki vplivajo na posamezno 
zahtevo hranil 

Potrebe po energiji in prehranske potrebe 

Osebne ovire za zdravo prehranjevanje in 
aktiven življenjski slog 

Načrtovanje zdrave prehrane 

Hranila: vitamini Razmerje med osnovnimi potrebami in fitnes 
koncepti ter načinom življenja, ki vpliva na 
dobro počutje 

Hranila: minerali Vpliv televizije, računalnika in iger na zdrav 
življenjski slog 

Prehranska vlaknina in voda Koncepti načina življenja in zdravih alternativ za 
doseganje splošnega dobrega počutja 

Praktikum: smoothiji in uporaba električne 
opreme 

Značilnosti zdrave telesne mase in vrste telesa 

Praktična dejavnost: uporaba oznak na živilih za 
primerjavo hranilne vrednosti živil 

Prehrana za sedečo osebo in aktivno osebo – 
raziskujejo razlike 

Vpliv medijev na izbiro hrane Pomen splošne prehrane in telesne aktivnosti 
skozi dan 

Prehranske zahteve za različne družinske člane Praktikum: bonton za mizo in uporaba jedilnega 
pribora 

Eksperimentiranje z različnimi živili in tehnikami 
priprave hrane za pripravo preprostih jedi iz 
različnih držav 

Predstavitev: serviranje hrane in priprava mize 

Zbiranje informacij in nasvetov iz različnih virov 
kot osnova za odgovorno odločitev 

Praktikum: serviranje hrane in priprava mize 

Pravice in odgovornosti potrošnikov Nakupovalne prakse 

Metode pravnega varstva Načrtovanje družinskih proračunov, ki 
uravnotežijo prihodke z dohodki 

Demonstracija: prva pomoč in nujna oskrba Trajnost – zmanjšanje ogljičnega odtisa 

Praktikum: preprosta prva pomoč in nujna 
oskrba 

Skupna varnostna vprašanja in morebitna 
tveganja (glede na osebno, cestno, sončno in 
vodno varnost) 

Praktikum: uporaba materialov za prvo pomoč Osnovno znanje o varnostnih in preventivnih 
ukrepih za preprečevanje morebitnih škodljivih 
posledic 

Demonstracija: prva pomoč, ki vključuje 
opekline, ureznine, zastrupitve in zadušitve 

Uporaba varnostne opreme v običajnih 
življenjskih situacijah 

Praktikum: prva pomoč, ki vključuje opekline, 
ureznine, zastrupitve in zadušitve 

Odzivi na vlogo v preprostih scenarijih, kjer je 
ogrožena varnost posameznika 

Varna uporaba električne opreme med pripravo 
hrane 

 

Zdravljenje pri električnem udaru  
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Druga stopnja znanja o živilih, prehrani in zdravju zahteva, da učenci prepoznajo dejavnike, ki 

vplivajo na posamezne zahteve hranil, opisujejo glavna hranila in uporabljajo znanje za 

preučevanje prehranjevalnih navad za doseganje koristi za zdravje. Učenci tako urijo svoje 

spretnosti in tehnike. Pokazati morajo tudi razumevanje energijskega ravnotežja glede na vnos 

hrane, telesno aktivnost in metabolizem. Uporabili bodo ustrezne varnostne ukrepe, 

povezane s pripravo hrane. Pristojnost finančne pismenosti od učencev zahteva, da 

prepoznajo najboljše vire informacij potrošnikov in dokažejo pravilno upravljanje njihovih 

pravic in odgovornosti potrošnikov. Učenci se usposabljajo tudi za osnovno zdravljenje prve 

pomoči.  

 

3.4.1.2.2.3 Hrana, prehrana in zdravje – Level 3 

 

Preglednica  5: Predstavitev učnih standardov sklopa Hrana, prehrana in zdravje iz 3. stopnje 
na Malti  

Standardi/Cilji 
11 let 

Pomen energijskega ravnotežja 

Načini zagotavljanja prehranskega in energijskega ravnotežja 

Zdrava teža 

Tehnike priprave hrane 

Sprememba recepta 

Vpliv kulture, zdravstvenega stanja, starosti in prehranjevalnih okolij na osebne vzorce 
prehranjevanja 

Izbor živil, ki prispevajo k bolj zdravemu življenjskemu slogu 

Strategije za doseganje primerne telesne teže (ali povečanje telesne teže) 

Razlogi za prekomerno telesno težo ali debelost 

Pozitivni vpliv na zdravje pri dojenju 

Različni načini plačila 

Ustrezno upravljanje dolga 

Skupne bančne storitve 

Prepoznavanje, razumevanje in interpretacija varnostnih znakov 

Standardi pri ravnanju s hrano 

 

Na 3. stopnji učenci preučujejo, kako dejavniki, kot so kultura, zdravstveno stanje in okolje za 

prehranjevanje, vplivajo na vzorec življenjskega sloga, ki se nanaša na vzorec osebnega 

prehranjevanja. Učenci morajo prav tako sami ugotoviti/oceniti, katere so njihove osebne 

ovire za zdrav življenjski slog. Učenci analizirajo dejavnike tveganja in raziskujejo posledice 
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prehranjevalnega vedenja, vključno s podhranjenostjo, debelostjo in prehranskimi navadami. 

Svoje zamisli uporabijo pri zamenjavi obstoječih receptov, kjer ustvarijo, izboljšajo prehransko 

vrednost hrane, pri tem pa upoštevajo tudi vprašanje trajnosti. Pristojnost finančne 

pismenosti od učencev zahteva, da uporabijo učinkovite postopke za upravljanje z dolgovi. 

Učenci pridobijo znanje in razumevanje za razlago varnostnih znakov, ki se uporabljajo pri 

ravnanju s hrano.  

 

3.4.1.2.2.4 Celotna delitev predmeta Health and Physical Eduacion  

 

Preglednica  6: Glavna vsebinska področja in standardi/cilji, ki se pojavljajo v osnovni šoli pri 
predmetu Health and Physical Education na Malti  

Starost Vsebinsko 
področje 

Standardi/Cilji 

Level 1 
(7 in 8 let) 

Živila in prehrana 
(Food and 
Nutririon) 

- Opredelijo dejavnike, ki so vključeni v izbiro hrane in 
pijače; 

- raziščejo glavne funkcije hrane  pripravijo preprost 
hranljiv zajtrk; 

- spoznajo različne vrste kuhinj – oprema; 
- ugotovijo pravilne osebne higienske postopke, ki se 

upoštevajo pri pripravi hrane; 
- razumejo osnovne (glavne) skupine živil in trenutne 

prehranske smernice; 
- opredelijo različne načine tehtanja in merjenja; 
- navedejo sestavine, ki so potrebne za pripravo peciva; 
- znajo izbrati sestavine, ki so energijsko primerne za 

pripravo prehransko uravnoteženih prigrizkov na 
podlagi prehranskih smernic prehranjevanja  
pripravijo prigrizke; 

- načrtujejo preprost hranljiv zajtrk s poudarkom na 
socialnih, kulturnih in individualnih potrebah; 

- uporabljajo ustrezno higiensko prakso za pripravo 
sadnega in mlečnega deserta; 

- znajo pripraviti preproste prigrizke po načelih 
uravnotežene prehrane; 

- znajo stehtati in izmeriti sestavine za pripravo peciva 
 pripravijo pecivo; 

- znajo pripraviti, speči in servirati torte; 
- poiščejo in razpravljajo o osnovnih informacijah na 

živilih  to znanje uporabijo tako, da preučijo 
zdravstvene trditve na živilih. 

  

Preglednica se nadaljuje. 
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Nadaljevanje preglednice 6. 

 

Starost Vsebinsko 
področje 

Standardi/Cilji 

Level 1 
(7 in 8 let) 

Živila in prehrana 
(Food and 
Nutririon) 

- Opredelijo glavne funkcije ogljikovih hidratov in 
maščob v prehrani  pripravijo zdravo tradicionalno 
sladico, ki dokazuje pravilno energijsko ravnotežje; 

- navedejo glavne funkcije beljakovin – živalskih in 
rastlinskih  načrtujejo in pripravijo slano ali sladko 
pecivo iz mlade koruze. 

 Finančna 
pismenost 

(Financial Literacy) 

- Pojasnjujejo, kako se potrebe in želje lahko razlikujejo 
glede na okoliščine; 

- razumejo pomen priprave proračuna pri nakupovanju 
 praktična izvedba z dejansko ceno prehranskega 
artikla; 

- opredelijo glavne nakupovalne zmogljivosti, ki so na 
voljo na Malti  nakupovalni seznam izvedejo 
praktično; 

- znajo se pogovoriti, kako lahko porabijo svoj lasten 
denar  ponazorijo, kako sami zapravijo svoj  denar. 

 Varno okolje (Safe 
Environments) 

- Pridobijo znanje in razumevanje varne uporabe 
kuhinjske opreme  demonstrirajo med pripravo 
zdravih testenin; 

- razumejo varnost v kuhinji  pri pripravi hrane 
uporabijo varno in higiensko prakso; 

- opišejo cilje prve pomoči in postopek, ki ga je 
potrebno upoštevati pri iskanju prve pomoči  
simulirajo telefonski klic v sili ter sestavijo komplet za 
prvo pomoč; 

- prispevajo k čistejšemu okolju  izvajajo trajnostne 
odločitve o izbiri hrane in pravilnem odstranjevanju 
odpadkov. 

Level 2 
(9 in 10 let) 

Živila in prehrana 
(Food and 
Nutrition) 

- Raziščejo ključne dejavnike, ki vplivajo na zahtevo 
posameznih hranil, s poudarkom na energijskih 
potrebah  ocenijo osebne ovire za zdravo 
prehranjevanje in aktiven življenjski slog ter iščejo 
praktične rešitve. Načrtujejo preproste jedi 

- dokažejo razumevanje in glavno vlogo vitaminov in 
mineralov  priprava smoothijev (uporaba lokalne 
hrane); 

- raziščejo vlogo prehranske vlaknine in vode;  
- pregledajo vplive medijev na izbiro hrane. 

 

Preglednica se nadaljuje.  
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Nadaljevanje preglednice 6. 

 

Starost Vsebinsko 
področje 

Standardi/Cilji 

Level 2 
(9 in 10 let) 

Živila in prehrana 
(Food and 
Nutrition) 

- Pogovorijo se o pomembnosti načinov priprave mize 
in pravilnem ravnanju z jedilnim priborom  tudi 
praktična izvedba priprave mize; 

- demonstrirajo razumevanje varne prakse v kuhinji; 
- razumejo potrebe po energiji in prehranskih potrebah 

 načrtujejo zdrave jedi, ki temeljijo na hranilni 
vsebnosti, kalorijah in stroških; 

- spoznajo, da hrana in pijača lahko spremenita okus – 
hranilna vrednost; 

- povežejo osnovne prehranske navade in aktivnost z 
načinom življenja – dobro počutje; 

- opredelijo značilnosti zdrave telesne teže  
oblikujejo načrt dobrega počutja; 

- določijo razmerje med prehrano in telesno 
dejavnostjo – vzdrževanje telesne teže  ocenijo 
točnost zdravstvenih trditev na plakatih in oglasih. 

 Finančna 
pismenost 

(Financial Literacy) 

- Zberejo in preučijo informacije iz različnih virov kot 
podlaga za odgovorne odločitve 

- znajo pojasniti osnovne pravice in odgovornosti 
potrošnikov  to tudi ponazorijo v določenih 
situacijah; 

- diskutirajo o načinih odškodnin, ki so na voljo 
potrošniku;  

- razumejo nepravilno ravnanje z upravljanjem denarja 
 pripravijo pisne ukrepe; 

- načrtujejo proračune za določene družinske situacije 
 pripravijo primere, kdaj bi družine lahko pripravile 
nakup na kredit. 

 Varno okolje (Safe 
Envitonments) 

- Znajo ugotoviti morebitne nevarnosti in tveganja pri 
uporabi električne opreme  izvajajo prvo pomoč, ki 
vključuje električni udar; 

- znajo opisati prvo pomoč in nujno oskrbo  obdelava 
prve pomoči, ki vključuje opekline, zastrupitve in 
zadušitve; 

- raziščejo možna tveganja v vsakdanjem življenju  
znajo pravilno uporabiti varnostno opremo, kot so 
varnostna čelada, varnostni pasovi itd.; 

- opredelijo koncept trajnosti. 

 

Preglednica se nadaljuje. 
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Nadaljevanje preglednice 6. 

 

Starost Vsebinsko 
področje 

Standardi/Cilji 

Level 3 
(11 let) 

Živila in prehrana 
(Food and 
Nutrition) 

- Raziščejo, kako kultura vpliva na zdravstveno stanje, 
starost in prehranjevalne navade; 

- preučijo kulturne odnose v zvezi z dojenjem in 
socialnimi dejavniki, ki lahko okrepijo ali zavirajo 
dojenje; 

- razumejo, da ima prekomerna telesna teža lahko 
dolgoročne zdravstvene posledice; 

- razumejo pomen energijskega ravnotežja; 
- pokažejo sposobnosti pregledovanja, prilagajanja in 

spreminjanja receptov, prilagojenim različnim 
potrebam, pri čemer upoštevajo prehranjevalna 
načela. 

Level 3 
(11 let) 

Finančna 
pismenost 

(Financial Literacy) 

- Razumejo različne načine plačila za blago in storitev; 
- izkažejo ozaveščenost o ustreznem upravljajo dolga; 
- razumejo pomen skupne bančne storitve, ki so 

dostopne lokalnemu potrošniku. 

 Varno okolje (Safe 
Enviornments) 

- Pokažejo znanje in razumevanje varnostnih znakov; 
- razumejo standarde, ki urejajo proizvodnjo hrane. 

 

Iz analiziranega učnega načrta predmeta Home Econimics znotraj predmeta Health and 

Physical Education sem ugotovila, da je največji poudarek na vsebinah prehrane in zdravja. 

Učence ozaveščajo in vodijo k samostojnemu razmišljanju o zdravem življenjskem slogu. 

Poudarek je na zdravem načinu prehranjevanja ter razumevanju tega ter razumevanju 

pomena vsakodnevne aktivnosti. Vsak vsebinski sklop je razdeljen na določene podvsebine, ki 

jih morajo učenci doseči. Predmet je zasnovan tako, da učenci najprej usvajajo teoretična 

znanja in ko jih dosežejo, se vedno preizkusijo še v praktikumu. Pod besedo praktikum lahko 

razumemo vaje, ki jih učenci opravljajo v šolski kuhinji – torej priprava jedi. Pri finančni 

pismenosti in varnem okolju učenci prav tako, ko predelajo teoretični del vsebine, preidejo na 

praktični del. Ta je v tem delu razumljen tako, da učenci sami in na realnih primerih pripravljajo 

in načrtujejo določene naloge oziroma predstavitve, ki se nanašajo na razumevanje teoretične 

snovi. Velik poudarek je namenjen temu, da učenci prenašajo teorijo v praktično znanje in ga 

tam preizkusijo ter nadgradijo. 

Pri analizi podatkov v učnem načrtu na spletni strani ministrstva sem ugotovila, da se predmet 

gospodinjstvo, tako imenovan Home Economics, na Malti pojavlja tudi v višjih razredih srednje 
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šole. Iz pregledanega učnega načrta sem ugotovila, da imajo tudi v srednji šoli večji poudarek 

na modulu Hrana, prehrana & zdravje. Ta modul je obravnavan na podoben način kot v 

osnovnih šolah, vendar podrobneje in natančneje, saj morajo učenci usvojiti znanje celotne 

prehranske teorije. Ure, ki jih namenijo temu modulu, so razdeljene na teoretične in praktične; 

teorijo sestavlja 39 ur, praktični del pa je sestavljen iz 26 ur. Ostali trije moduli pri predmetu 

so Family Well-being (Družina in dobro počutje), Choice and Management of Resources (Izbira 

in upravljanje virov) in The Coursework Component (Tečaj kompetenc). Tudi ti trije moduli se 

delijo na teoretični in praktični del. Pri preletu učnega načrta sem prišla do ugotovitve, da 

dajejo velik poudarek na praktični izvedbi. 

 

3.4.1.2.2.5 Predmet Tekstilstvo na Malti 

Iz pregledanih učnih načrtov predmeta gospodinjstvo in spletnih strani ministrstva na Malti 

sem ugotovila, da izvajajo pri njih vsebine tekstilstva v obravnavanih dveh samostojnih 

predmetih, Tekstilstvo 1 in Tekstilstvo 2 (Textiles Studies). Predmeta se delita na Form 1 in 

Form 2. Predmeta se izvajata v osnovni in srednji šoli, učenci so stari med 11 in 16 let (Form 1 

in Form 2).  

Preglednica  7: Predstavitev predmeta Tekstilije 1 na Malti 

Vsebinsko področje Standardi/Cilji 

Načini šivanja (One way to sew it up) - Učenci znajo prepoznati in poimenovati 
opremo za šivanje; 

- prepoznajo pripomočke za šivanje; 
- prepoznajo in pojasnijo funkcijo šivanja; 
- znajo poimenovati glavne dele 

šivalnega stroja; 
- delajo začasne šive. 

Božične nogavice (Christmas Stockings) - Seznanijo se s prakso osnovnega načina 
za trajno šivanje tkanin; 

- proučijo načine za oblikovanje božičnih 
nogavic; 

- znajo izrezati in postaviti božične 
nogavice; 

- znajo poiskati različne metode za 
dekoracijo božičnih nogavic. 

 

 

Preglednica se nadaljuje. 
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Nadaljevanje preglednice 7. 

 

Vsebinsko področje Standardi/Cilji 

Pogled na tekstil – moda, dizajn in oblikovanje 
(Taking a Look at Textilies – Fasion, Designe 
and Textiles) 

- Raziskujejo uporabo tekstila; 
- se seznanijo z različnimi tkaninami in jih 

pravilno uporabijo; 
- izvajanje testov – lastnosti tkanin; 
- prepoznajo osnovno strukturo tkanine; 
- pridobijo znanje o osnovni negi 

tekstilnih predmetov vključno z razlago 
etiket na tekstilu. 

Krpe in bogastvo (Rags to Riches) - Znajo zgodovino vlaken; 
- opredelijo in opišejo vire naravnih 

vlaken; 
- prepoznajo umetna in sintetična vlakna; 
- kategorizirajo tkanine za oblačila in 

posebej za gospodinjske predmete; 
- upoštevajo tudi okoljski vidik vlaken. 

Barve življenja (Colour Your Life) - Uporabljajo barvno lestvico za izdelavo 
različnih shem v zvezi s tekstilom in 
modo; 

- izdelajo izvirni izdelek; 
uporabijo naravne barve za tkanine; 

- pripravijo modne skice;  
- raziščejo vlogo pravic in odgovornosti 

potrošnikov v zvezi s tekstilom in modo. 

 

 

Preglednica  8: Predstavitev predmeta Tekstilije 2 na Malti  

Vsebinsko področje Standardi/Cilji 

Načini šivanja (One way to sew it up) - Znajo vezave šivov; 
- razumejo barvni krog; 
- znajo razvrstiti barve med primarne in 

sekundarne; 
- znajo narediti našitke. 

Made by me - Sledijo navodilom za izrezovanje 
izbrane vrečke; 

- izvedba izdelave ustvarjalnega vhoda na 
vrečki; 

- obvladajo robove in cikcak šive. 

 

Preglednica se nadaljuje. 
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Nadaljevanje preglednice 8. 

 

Vsebinsko področje Standardi/Cilji 

Materiali (Material world) - Opredelijo in razvrstijo naravna in 
sintetična vlakna; 

- prepoznajo sestavo tkanin in 
razpravljajo o njihovi uporabi; 

- razumejo lastnosti tkanin in njihovo 
pravilno nego – beljenje, kemično 
čiščenje, sušenje, likanje; 

- znajo tkati, plesti, kvačkati. 

Niti našega življenja (Threads of our lives) - Prepoznajo glavne faze in procese od 
vlaknine do tkanine; 

- razumejo strukturo pletenja; 
- razumejo glavne lastnostni tkanin; 
- opišejo in znajo glavne lastnosti tkanin 

in različne sestave tkanin. 

Prepleti (Intertwined) - Načrtujejo elemente, ki se osredotočajo 
na ustvarjalno uporabo skupnih tkanj in 
preje; 

- pripravijo izdelek z uporabo raznih 
tkanin, krojev, barv; 

- znajo izdelati modno risbo. 

Zaključek (Closures) - Razumejo novejšo metodo zapenjanja 
zadrg; 

- znajo pritrditi zadrgo na tkanino; 
- razumejo različne načine v povezavi 

potrošnik-blago; 
- razumejo različne pravice in dolžnosti v 

zvezi z blagom. 

 

 

3.4.1.3  Kanada – British Columbia 

Pri analizi podatkov učnih načrtov sem ugotovila, da se v Britanski Kolumbiji predmet 

gospodinjstvo pojavlja v višjih razredih osnovne šole in predvsem v srednjih šolah. Moduli se 

delijo na: Strežba (Cafeteria training), Družina (Family Studies), Hrana in prehrana (Foods and 

Nutrition) in Tekstilije (Textile Studies). Moduli so predstavljeni zelo podrobno, zato sem pri 

obdelavi podatkov iz njih strnila najpomembnejše informacije in vsebine, ki se pojavljajo 

večkrat. Gospodinjstvo se v Kanadi pojavlja od 8. do 12. razreda (Grade), vendar pa se vseh 

modulov ne obravnava v vsakem razredu. Učenci so tukaj stari od 13 do 18 let. Grade 8 

predstavlja učence, ki so stari od 13–14 let, grade 12 pa učence, ki so stari od 17–18 let. Modul 

Strežbe in Družine se pojavlja predvsem v srednjih šolah, vendar prav tako ne v vseh razredih. 
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Modula Hrana in prehrana ter Tekstilije se obravnavata v višjih razredih osnovne šole, v 8. 

razredu, kjer so učenci stari od 13–14 let. Ker sem se med analizo podatkov osredotočila na 

nivo osnovne šole, bom podrobneje predstavila vsebine, ki se pojavljajo v osnovni šoli, omenila 

pa tudi vsebine, ki so izstopajoče v srednjih šolah Kanade – British Columbia (British Columbia 

curriculum, 2001).  

 

Preglednica  9: Primerjava vsebin gospodinjstva modula Hrana in Prehrana v osnovnih in 
srednjih šolah Kanade – British Columbia 

Razred 8 (13–14 let) Razred 9 (14– 15 let)  Razred 10 (15–16 let)  

Osnove priprave hrane (Food Preparation Foundations) 

Varnost in higiena 

 okuženost hrane  

  varna uporaba opreme 

 odzivanje na nujne 
situacije 

Kuhinjske osnove 

 uporaba recepta 

 vzdrževanje in 
shranjevanje opreme 

 partnersko in skupinsko 
sodelovanje 

 

Vloga sestavin 

 običajne sestavine pri 
pripravi hrane 

Varnost in higiena 

 bolezni, ki jih povzroča 
hrana 

 okuženost hrane 

 varna uporaba opreme 

 odzivanje na nujne 
situacije 

Kuhinjske osnove 

 uporaba recepta 

 vzdrževanje in 
shranjevanje opreme 

 partnersko in skupinsko 
sodelovanje 

Vloga sestavin 

 običajne sestavine pri 
pripravi hrane 

Varnost in higiena 

 bolezni, ki jih povzroča 
hrana 

 okuženost hrane 

 varna uporaba opreme 

 odzivanje na nujne 
situacije 

Kuhinjske osnove 

 ocena in uporaba 
recepta 

 oprema za pripravo 
hrane 

 partnersko in skupinsko 
sodelovanje, vključno s 
sposobnostjo 
načrtovanja 

Vloga sestavin 

 primerjava podobnih 
sestavin 

 

Preglednica se nadaljuje. 
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Nadaljevanje preglednice 9. 

 

Razred 8 (13–14 let) Razred 9 (14–15 let)  Razred 10 (15–16 let)  

Tehnike priprave hrane (Food Preparation Techniques) 

Prehrambeni izdelki  

 uporaba receptov za 
enostavne in zdrave 
prigrizke in jedi 

Načini kuhanja 

 različni načini kuhanja 

Prehrambeni izdelki  

 tehnike kuhanja za 
zdrave jedi in preproste 
obroke 

Načini kuhanja 

 postopki in tehnike 
kuhanja 

Prehrambeni izdelki  

 načela kuhanja za 
pripravo zdravih jedi in 
obrokov 

Načini kuhanja 

 postopki in tehnike 
kuhanja 

Prehrana in zdravo prehranjevanje (Nutrition and Healthy Eating) 

 prehrana in drugi 
zdravstveni dejavniki 

 uporaba dobre 
prehrane s Kanadskim 
prehranskim vodnikom 

 prehranska vrednost 
živilskih proizvodov 

 vloga hranil 

 načrtovanje prehransko 
uravnotežene prehrane 

 prakse prehranjevanja 
in telesna aktivnost 
posameznikov 

 sestavine in prehranska 
vrednost komercialnih 
živilskih proizvodov 

 osnovne prehranske 
kategorije 

 hranilni meniji za diete 
in varčevanje 

 razmerje med vnosom 
hrane in fizično 
dejavnostjo 

 primerjava receptov za 
določanje najbolj 
zdravih možnosti 

 ocenjevanje 
komercialnih živilskih 
proizvodov 
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Preglednica  10: Primerjava vsebin gospodinjstva modula Hrana in Prehrana v osnovnih in 
srednjih šolah Kanade – British Columbia 

Razred 11 (16–17 let) Razred 12 (17–18 let) 

Osnove priprave hrane (Food Preparation Foundations) 

Varnost in higiena 

 bolezni, ki jih povzroča hrana 

 okuženost hrane 

 varna uporaba opreme 

 odzivanje na nujne situacije 

Kuhinjske osnove 

 ocena in uporaba recepta 

 oprema za pripravo hrane 

 partnersko in skupinsko sodelovanje, 
vključno s sposobnostjo načrtovanja 

Vloga sestavin 

 preizkušanje podobnih sestavin 

Varnost in higiena 

 bolezni, ki jih povzroča hrana 

 okuženost hrane 

 varna uporaba opreme 

 odzivanje na nujne situacije 

Kuhinjske osnove 

 analiza in po potrebi poprava recepta 

 oprema in tehnike za pripravo hrane 

 nova oprema in tehnologije 

 partnersko in skupinsko sodelovanje, 
vključno s strategijami za razčlenjevanje 
nalog in upravljanje s časom 

Vloga sestavin 

 ustvarjanje novih receptov 

Tehnike priprave hrane (Food Preparation Techniques) 

Prehrambni izdelki  

 izbira receptov in načel kuhanja za 
pripravo zdravih jedi in obrokov 

 predstavitev jedi in upoštevanje stroškov 

Načini kuhanja 

 postopki in tehnike kuhanja 

Prehrambni izdelki  

 izbira receptov in načel kuhanja za 
pripravo zdravih jedi in obrokov z več 
hodi 

 predstavitev jedi in upoštevanje stroškov 

Načini kuhanja 

 izbira in predstavitev postopkov in tehnik 
kuhanja 

 

Preglednica se nadaljuje.  
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Nadaljevanje preglednice 10. 

 

Razred 11 (16–17 let) Razred 12 (17–18 let) 

Prehrana in zdravo prehranjevanje (Nutrition and Healthy Eating) 

 pomen hranil in učinek pomanjkanja ali 
preobilja 

 načrti prehrane za izpolnjevanje 
prehranskih ali proračunskih potreb 

 prakse prehranjevanja posameznikov 
glede na telesno in umsko dobro počutje 

 modne muhe in miti o hrani 

 izboljšanje prehranske vrednosti 
receptov 

 dopolnila in obogatitve živilskih 
proizvodov 

 uporaba prehranskih vodnikov za 
zadovoljevanje posebnih prehranskih 
potreb 

 pomen energijskega ravnovesja 

 posledice zdravega in nezdravega 
prehranjevanja 

 spremembe receptov za izboljšanje 
prehranske vrednosti 

 dopolnila in obogatitve, pesticidi, 
prehranske in zdravstvene izjave 

Družbeni, gospodarski in kulturni vplivi (Social, Economic, and Cultural Influences) 

 učinki prakse trženja hrane na vedenje 
potrošnikov 

 okoljska in zdravstvena vprašanja v zvezi 
s proizvodnjo in porabo hrane 

 priprava hrane po svetu 

 pravila vedenja za mizo v različnih 
kulturah 

 primerjava stroškov jedi v manjših 
trgovinah, restavracijah in doma 
pripravljene hrane 

 globalne okoljske in zdravstvene 
posledice proizvodnje in porabe hrane 

 pravila vedenja za mizo v različnih 
situacijah 

 

Modul Hrana in Prehrana temelji na spodbujanju učencev, da bi razvijali znanje, spretnosti in 

odnos, ki je potreben za uporabo različnih tehnik priprave hranilnih, okusnih in atraktivnih jedi 

na varčen in hiter način. Kot je razvidno iz tabele, učenci razvijajo načela prehranjevanja pri 

svoji lastni pripravi hrane, razumejo globalna vprašanja, povezana s temami o porabi hrane, 

ter na kakšen način vplivajo na njihovo izbiro hrane. Naučijo se oceniti in upoštevati recepte z 

uporabo različnih tehnik in opreme za pripravo hrane ter prikažejo svojo organizacijo, 

sposobnost razdelitve časa in sodelovanja med partnerskim in skupinskim delom. Prav tako 
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preučijo in uporabljajo različne sestavine ter metode kuhanja, ki vplivajo na teksturo, okus in 

kakovost proizvoda.  

Učenci preučijo koncepte kakovostnega prehranjevanja s kanadskim prehranskim vodičem in 

oblikujejo načrte prehranjevanja, ki odgovarjajo različnim prehranskim potrebam. Analizirajo 

dejavnike tveganja in pomen praks nezdravega prehranjevanja in spreminjajo recepte za 

izboljšanje njihove hranilne vrednosti. Učenci se poučijo o označevanju hrane, poimenovanjih 

in zdravstvenih izjavah o hrani. 

Pri analizi, narejeni glede na izbrane module, sem ugotovila, da imajo v vseh razredih učenci 

vsebine enake, razlika je le v tem, da se v višjih razredih dodatno pojavljajo podvsebine, torej, 

da učenci v višjih razredih nadgrajujejo svoje osnovno znanje iz predmeta in ga vedno 

dopolnjujejo tako na teoretični kot tudi na praktični ravni.  

 

Preglednica  11: Primerjava vsebin gospodinjstva modula Tekstilije v osnovnih in srednjih 
šolah Kanade – British Columbia 

Razred 8 (13–14 let) Razred 9 (14–15 let)  Razred 10 (15–16 let)  

Osnove tekstilstva (Textile Foundations) 

Varna uporaba orodij in 
opreme 

 varna uporaba in 
vzdrževanje orodja in 
opreme 

 odziv na izredne 
situacije 

 deli šiviljskega stroja, 
funkcija in uporaba 

 uporaba likalnih in 
stiskalnih pripomočkov 

 upravljanje s časom in 
viri 

 

Varna uporaba orodij in 
opreme 

 varna uporaba in 
vzdrževanje orodja in 
opreme 

 odziv na izredne 
situacije 

 deli šiviljskega stroja 
in/ali overlock šiviljskih 
strojev, funkcija in 
uporaba 

 uporaba likalnih in 
stiskalnih pripomočkov 

 upravljanje s časom in 
viri 

Varna uporaba orodij in 
opreme 

 varna uporaba in 
vzdrževanje orodja in 
opreme 

 odziv na izredne 
situacije 

 deli šiviljskega stroja 
in/ali overlock šiviljskih 
strojev, funkcija in 
uporaba 

 uporaba likalnih in 
stiskalnih pripomočkov 

 upravljanje s časom in 
viri 

 

Preglednica se nadaljuje.  
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Nadaljevanje preglednice 11.  

 

Razred 8 (13–14 let) Razred 9 (14–15 let)  Razred 10 (15–16 let)  

Osnove tekstilstva (Textile Foundations) 

Kako lastnosti tekstilnih vlaken 
vplivajo na obrabo in nego 

 osnovno tekstilno 
izrazoslovje 

 osnovna nega tekstilnih 
izdelkov 

Kako lastnosti tekstilnih vlaken 
vplivajo na obrabo in nego 

 osnovno tekstilno 
izrazoslovje 

 naravna in umetna 
vlakna ter njihov izvor 

 osnovna nega tekstilnih 
izdelkov 

 razlaganje oznak za 
nego in vzdrževanje 
tekstila 

 spletanje sukanca v 
tkanino 

Kako lastnosti tekstilnih vlaken 
vplivajo na obrabo in nego 

 osnovno tekstilno 
izrazoslovje 

 naravna in umetna 
vlakna ter njihove 
lastnosti 

 osnovna nega tekstilnih 
izdelkov 

 odstranjevanje madežev 

 spletanje sukanca v 
tkanino 

Izdelava tekstilnih izdelkov (Constructing Textile Items) 

 osnove predizdelave 

 osnovne tehnike 
izdelave in poprave 

 izdelava preprostih 
tekstilnih izdelkov 

 osnove predizdelave 

 osnovne tehnike 
izdelave in poprave 

 izdelava preprostih 
tekstilnih izdelkov 

 osnove predizdelave 

 osnovne tehnike 
izdelave in poprave 

 izdelava preprostih 
tekstilnih izdelkov 

Uporaba kreativnih postopkov (Applying Creative Processes) 

 barva kot element 
oblikovanja 

 elementi oblikovanja 

 tehnike okraševanja 

 lokalne priložnosti za 
obnovo in recikliranje 
oblačil in tkanin 

 načela oblikovanja 

 tehnike okraševanja 

 načini obnove in 
recikliranja oblačil in 
tkanin 

 

Preglednica se nadaljuje.  
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Nadaljevanje preglednice 11. 

 

Razred 8 (13–14 let) Razred 9 (14–15 let)  Razred 10 (15–16 let)  

Dejavniki, ki vplivajo na izbiro in uporabo tkanin (Career Opportunities) 

 razlogi za to, da ljudje 
nosijo oblačila 

 vplivi na modo in 
tkanine 

 pogoji izdelave oblačil in 
tkanin 

 izvor in pomen kulturnih 
in obrednih oblačil in 
tkanin 

 pogoji izdelave oblačil in 
tkanin 

 

 

Preglednica  12: Primerjava vsebin gospodinjstva modula Tekstilije v  srednjih šolah Kanade – 
British Columbia  

Razred 11 (16–17 let) Razred 12 (17–18 let) 

Osnove tekstilstva (Textile Foundations) 

Varna uporaba orodij in opreme 

 varna uporaba in vzdrževanje orodja in 
opreme 

 odziv na izredne situacije 

 deli šiviljskega stroja in/ali overlock 
šiviljskih strojev, funkcija in izbira 

 uporaba likalnih in stiskalnih 
pripomočkov 

 upravljanje s časom in viri 

Kako lastnosti tekstilnih vlaken vplivajo na 
obrabo in nego 

 tekstilno izrazoslovje 

 lastnosti in nega naravnih in umetnih 
vlaken ter sukancev  

 izbira in uporaba ustreznega blaga 

Varna uporaba orodij in opreme 

 varna uporaba in vzdrževanje orodja in 
opreme 

 odziv na izredne situacije 

 deli šiviljskega stroja in/ali overlock 
šiviljskih strojev, funkcija in izbira 

 izbira in uporaba likalnih in stiskalnih 
pripomočkov 

 upravljanje s časom in viri 

Kako lastnosti tekstilnih vlaken vplivajo na 
obrabo in nego 

 tekstilno izrazoslovje 

 določitev vsebnosti vlaken 

 utemeljitev in uporaba ustreznega blaga 

 

Preglednica se nadaljuje. 
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Nadaljevanje preglednice 12. 

 

Razred 11 (16–17 let) Razred 12 (17–18 let) 

Izdelava tekstilnih izdelkov (Constructing Textile Items) 

 osnove predizdelave 

 tehnike izdelave in poprave 

 izdelava tekstilnih izdelkov 

 osnove predizdelave 

 tehnike izdelave in poprave 

 izdelava naprednih tekstilnih izdelkov 

Uporaba kreativnih postopkov (Applying Creative Processes) 

 načela oblikovanja 

 tehnike okraševanja 

 načini obnove in recikliranja oblačil in 
tkanin 

 vpliv kanadskih oblikovalcev 

 elementi in načela oblikovanja 

 tehnike okraševanja 

 načini zmanjševanja okoljskega vpliva 
oblačil in tkanin 

 vpliv mednarodnih oblikovalcev 

Dejavniki, ki vplivajo na izbiro in uporabo tkanin (Career Opportunities) 

 zgodovinski in kulturni vplivi na modo 

 vplivi na modo in izbiro tkanin 

 zgodovinski, politični in kulturni vplivi na 
modo 

 razmerje med potrošnjo tkanin in 
globalnimi vprašanji 

 

Analiza UN preglednice 12 kaže, da so vsebine modula Tekstilje usmerjene v usvajanje znanj o 

tkaninah, izdelavi tekstilnih izdelkov, uporabe kreativnih postopkov in dejavnikov, ki vplivajo 

na izbiro in uporabo tkanin. Bistvo je, da učenci varno uporabijo orodje in opremo za izdelavo 

tekstilnih izdelkov, da se naučijo izbrati in uporabljati ustrezne tkanine. Učenci znajo opisati 

lastnosti in uporabo tekstilnih vlaken ter vrste izdelav in aparatur za tkanine. Urijo se tudi v 

ročnih spretnostih, kjer uporabljajo različne tehnike šivanja, izdelujejo oblačila in tekstilne 

izdelke, ki so po zadnji modi v kanadski industriji. Pomembno vlogo igra tudi upravljanje s 

časom in viri. Pri vsem tem pa morajo učenci upoštevati tudi način za zmanjšanje okoljskega 

vpliva oblačil in tkanin.  
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Preglednica  13: Predstavitev modula Družine, ki se pojavlja v srednjih šolah Kanade – British 
Columbia  

Vsebinsko področje  Standardi/Cilji 

Razvoj otroka in starševstvo (Children 
Development and Parenting) 

- Razumejo razloge za odločitev za 
starševstvo; 

- razumejo nosečnost in porod; 
- nega in razvoj dojenčkov in otrok; 
- razumejo dobrobit in varnost otrok. 

Mladostništvo (Adolescence) - Znajo definicijo najstništva; 
- razumejo vloge, pravice, težave in 

dolžnosti najstnikov; 
- razvoj najstnikov; 
- prispevajo k učinkoviti komunikaciji v 

najstništvu. 

Odraslost (Adulthood) - Znajo definicijo odraslosti; 
- razumejo prehod v odraslost; 
- znajo našteti stopnje odraslosti; 
- razumejo življenjski slog in spremembe. 

Družine v družbi (Family and Society) - Razumejo, da obstajajo različne 
družine; 

- razumejo življenje v družini; 
- soočanje z družinskimi izzivi. 

Medosebni in družinski odnosi (Interpersonal 
and Family Relationship) 

- Znajo vzpostaviti odnose; 
- razumejo spremembe v razmerjih; 
- dobrobit in varnost medosebni 

odnosov. 

Nastanitev in življenjska okolja (Housing and 
Living Environments) 
 

- Analizirajo stroške samostojnega 
življenja in razmerje med prihodki in 
odhodki; 

- določajo pravne pravice in odgovornosti 
samostojnega življenja; 

- preučijo različne možnosti nastanitve, 
vključno z gospodarskimi odločitvami za 
najem ali nakup doma; 

- spoznavajo premisleke v zvezi z 
nakupovanjem in plačevanjem večjih 
gospodinjskih predmetov. 

 

Pri analizi učnega načrta British Columbie modula Družina sem ugotovila, da je namen tega, 

da učencem zagotovijo znanje, spretnosti in odnos, kar jim bo pomagalo pri poučnem 

odločanju v zvezi s starševstvom, najstništvom, odraslostjo, družino in medčloveškimi odnosi, 

kot tudi nastanitvijo in življenjskim okoljem. Učni načrt Družina 10 do 12 učencem zagotavlja 

možnosti sprejemanja odločitev in spretnosti reševanja problemov, določanja in spoznavanja 

osebnih in učnih potreb v zvezi z možnostmi zaposlitve na področju družinskih študij, 
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spretnosti vzpostavljanja zdravih odnosov, upravljanja z viri kot globalno osveščeni in 

odgovorni proizvajalci in potrošniki. Bistvo modula je, da učencem predstavlja strategije 

učinkovitejšega obvladovanja svojega življenja.  

 

3.4.1.4 Kanada – Manitoba 

V Manitobi se predmet, ki vključuje gospodinjske vsebine, imenuje Humen ecology, ki je 

razdeljen na 3 module: Oblačila in tkanine (Clothing and Textiles), Hrana in Prehrana (Food 

and Nutrition) ter Človeški razvoj (Human Development). Predmet se pojavlja v osnovnih šolah 

od  5. do 8. razreda. Učenci so v teh razredih stari od 10 do 14 let (Manitoba curriculum for 

primary school, 2015). Analiziran učni načrt zajema le učne cilje iz dveh modulov oziroma 

vsebinskih področij, to sta Oblačila in tkanine ter Hrana in prehrana. Cilji vsebinskega področja 

Človeški razvoj pa se vključujejo in pojavljajo med vsebinskim področjem Oblačila in tkanine 

ter Hrana in prehrana.  

Teme oblačil in tkanin ustvarjajo zavedanje vloge, ki jo oblačila in tkanine igrajo v našem 

vsakdanjem življenju. Učni rezultati razvijajo spretnosti, znanje in razumevanje učencev, ki 

sodelujejo v učnih dejavnostih, ki jim omogočajo, da se izražajo skozi oblikovanje, izdelavo in 

ocenjevanje končanih tekstilnih projektov (Manitoba curriculum for primary school, 2015). 

Tematika hrane in prehranjevanja uči o zdravem odnosu s hrano skozi teoretične in praktične 

izkušnje s hrano. Preučevanje hrane in prehranjevanja lahko učencem poda natančne podatke 

in jim zagotovi možnosti za pridobivanje kompetenc pri sprejemanju poučenih odločitev. Učni 

rezultati razvijajo spretnosti, znanje in osnovno razumevanje priprave hrane in prehranjevanja 

(Manitoba curriculum for primary school, 2015). 

Cilji človeškega razvoja iz prejšnjega učnega načrta so vključeni tako v nove učne rezultate v 

zvezi z oblačili in tkaninami kot učne rezultate v zvezi s hrano in prehranjevanjem. Vključenost 

učnih rezultatov o človekovem razvoju omogoča učencem razvoj spretnosti, znanja in 

razumevanja učencev, kar poveča njihovo iznajdljivost ter izboljša njihovo kakovost življenja. 

Ta izpostavljenost bo učence poučila o disciplini družinskih študij, ki je dokončno razvita v višjih 

letnikih (Manitoba curriculum for primary school, 2015). 
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Preglednica  14: Predstavitev standardov/ciljev vsebinskega področja Oblačila in tkanine v 
Kanadi – Manitoba  

Standardi/Cilji 
Razred 5 

Standardi/Cilji 
Razred 6 

Standardi/Cilji 
Razred 7 

Standardi/Cilji 
Razred 8 

Razumejo sanitarno 
higienske razmere. 

 
 

 
 

 
 

Ohranjajo čisto 
delovno okolje. 

 
 

 
 

 
 

Ustvarjajo in ohranjajo 
varno delovno okolje. 

 
 

 
 

 
 

Znajo prikazati varno 
ravnanje v delovnem 
okolju, varno uporabo 
orodij, opreme, 
naprav, materialov in 
kemikalij. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Znajo se ustrezno 
odzivati na običajne 
nesreče. 

 
 

 
 

 
 

Odgovorno ravnajo s 
tekstilnimi sredstvi ter 
tehnikami uporabe 
blaga. 

 
 

 
 

 
 

Prikaz razumevanja 
zdravja in dobrega 
počutja. 

 
 

 
 

 
 

Razumejo razliko med 
vlaknom, sukancem in 
blagom. 

 
 

 
 

 
 

Razlikujejo med 
rastlinskimi, živalskimi, 
mineralnimi in 
kemičnimi vlakni. 

 
 

 
 

 
 

Primerjajo naravna in 
umetna vlakna. 

 
 

 
 

 
 

Opišejo metode za 
izdelavo tkanin. 
 

Določajo ključne 
elemente našitkov na 
tkaninah. 

 
 

 
 

Razumejo potrebe in 
želje glede na izbiro 
obleke/tkanine. 
Vpliv medijev na 
spodbujanje nakupov 
oblek. 

Znajo izbrati obleko 
glede na 
potrebo/željo. 
 

Raziščejo, ali najstniki 
nosijo raje umetna ali 
naravna vlakna. 
 

 

 

Preglednica se nadaljuje.  
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Nadaljevanje preglednice 14.  

 

Standardi/Cilji 
Razred 5 

Standardi/Cilji 
Razred 6 

Standardi/Cilji 
Razred 7 

Standardi/Cilji 
Razred 8 

Vpliv medijev na 
spodbujanje nakupov 
oblek. 

Dejavniki, ki vplivajo 
na izbiro obleke. 
 

 
 

 
 

Prikaz razumevanja 
medčloveških 
odnosov. 

 
 

 
 

 
 

Določajo trenutne 
modne trende. 
 

Razumejo trenutne 
najstniške trende 
mode. 
 

Glede na konstrukcijo 
tkanine ugotavljajo 
njeno predvideno 
uporabo.  
 

Prikažejo strategije za 
doseganje in 
ohranjanje pozitivne 
telesne podobe in 
odnosa do 
oblek/tkanin. 

Opišejo vlogo oblek pri 
spoznavanju drugih 
različnih kultur. 

Opišejo in določijo 
vlogo oblek pri 
spoznavanju drugih 
različnih kultur. 

Razumejo vpliv vlaken 
na tkanine (bombaž je 
vpojen, volna je topla, 
itd). 

Ocenijo načine 
različnih vplivov 
medijev na osebno 
izbiro obleke.  

Raziščejo tradicionalne 
obleke Manitobe. 

 
 

 
 

 
 

Prikaz tehničnih in 
uporabnih spretnosti. 

 
 

 
 

 
 

Določijo osnovne 
elemente oblikovanja 
(Barva in tekstura). 

Določijo osnovne 
elemente oblikovanja 
(Barva, tekstura, črta 
in oblika). 

Opišejo različne 
končne izdelke iz 
tovarn.  
 

Ugotavljajo, kaj vpliva 
na trenutne modne 
trende.  
 

  Pojasnjujejo, kako 
nekatera vlakna 
vplivajo na počutje.  
 

Prikažejo strategije za 
doseganje in 
ohranjanje pozitivne 
telesne podobe in 
odnosa do oblek. 

Prikaz razumevanja 
oblikovanja, inovacij in 
informacijske 
tehnologije. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Prikaz razumevanja 
trajnostnega razvoja. 

 
 

 
 

 
 

Opišejo, kako postati 
odgovoren potrošnik z 
nakupovanjem blaga s 
trajno kakovostjo. 

Znajo opisati, kako 
postati odgovoren 
potrošnik pri 
nakupovanju blaga. 

Opišejo uporabo 
tkanin (za delo, šport, 
potapljanje, prosti čas, 
posteljnina itd.).  

Opišejo, kako viri 
vplivajo na 
potrošniške izbire. 
 

 

Preglednica se nadaljuje.  
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Nadaljevanje preglednice 14.  

 

Standardi/Cilji 
Razred 5 

Standardi/Cilji 
Razred 6 

Standardi/Cilji 
Razred 7 

Standardi/Cilji 
Razred 8 

Opišejo, kako postati 
odgovoren potrošnik z 
nakupovanjem blaga s 
trajno kakovostjo. 

Znajo opisati, kako 
postati odgovoren 
potrošnik pri 
nakupovanju blaga. 

Opišejo uporabo 
tkanin (za delo, šport, 
potapljanje, prosti čas, 
posteljnina itd.).  

Opišejo, kako viri 
vplivajo na 
potrošniške izbire. 
 
 

 Preučijo odgovorne 
potrošniške odločitve 
v zvezi z oblekami. 

Sodelujejo v projektu.  
 

Dokažejo poznavanj 
tehnološkega razvoja 
in trendov tekstilne 
industrije.  

   Razumejo vpliv virov 
na potrošniške 
odločitve (npr. 
finance, garderobe, 
modeli itd.). 

Prikažejo razumevanja 
zaposlitvenih možnosti 
in potrebnih 
spretnosti, kot so 
socialne spretnosti, 
sposobnosti 
odločanja, ekipnega 
dela in upravljanje s 
časom. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Preglednica  15: Predstavitev standardov/ciljev modula Hrana in prehrana v Kanadi – 
Manitoba  

Standardi/Cilji 
Razred 5 

Standardi/Cilji 
Razred 6 

Standardi/Cilji 
Razred 7 

Standardi/Cilji 
Razred 8 

Razumejo sanitarno 
higienske razmere. 

 
 

 
 

 
 

Ohranjajo čisto 
delovno okolje 
(vzdrževanje kuhinje, 
pomivanje posode, 
čisti delovni prostori). 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Izkazujejo osebno 
higieno (pranje rok, 
speti lasje itd.) 

 
 

 
 

 
 

 

Preglednica se nadaljuje.  
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Nadaljevanje preglednice 15.  

 

Standardi/Cilji 
Razred 5 

Standardi/Cilji 
Razred 6 

Standardi/Cilji 
Razred 7 

Standardi/Cilji 
Razred 8 

Prepoznajo in 
pokažejo varno 
ravnanje znotraj 
delovnega področja.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Izkažejo varno 
ravnanje in uporabo 
opreme v kuhinjskem 
okolju.  

 
 

 
 

 
 

Opišejo varnostne 
ukrepe pri pripravi 
hrane.  

 
 

 
 

 
 

Prepoznajo majhne 
nesreče (opekline) in 
velike nesreče v 
kuhinji ter znajo 
pravilno uporabiti 
prvo pomoč ter 
opremo za zaščito 
pred požari. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prikažejo varno 
ravnanje z živili.  

 
 

Uporabijo načela 
varnosti hrane.  

 
 

Prikažejo tehnike 
shranjevanja živil. 

 
 

 
 

 
 

  Ugotavljajo vrsto in 
vzroke bolezni, ki jih 
prenaša hrana. 

 
 

Dokažejo razumevanje 
zdravja in dobrega 
počutja. 

 
 

 
 

 
 

Določijo izraz 
prehrana. 

 
 

 
 

 
 

Razumejo 6 ključnih 
hranil (ogljikovi 
hidrati, beljakovine, 
maščobe, vitamini, 
minerali, voda). 

 
 
 

Na primeru hrane 
znajo razvrstiti, katera 
vsebuje več vitaminov, 
več beljakovin itd. 
 

Razvrstijo različne 
hranilne snovi glede 
na glavno kategorijo 
hranil, ki jim pripadajo 
(npr. kalcij je mineral). 

Razumejo odnos med 
hrano in zdravim 
telesom.  

 
 

 
 

 
 

 

Preglednica se nadaljuje. 
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Nadaljevanje preglednice 15.  

 

Standardi/Cilji 
Razred 5 

Standardi/Cilji 
Razred 6 

Standardi/Cilji 
Razred 7 

Standardi/Cilji 
Razred 8 

Razvijajo pismenost za 
doseganje in 
vzdrževanj zdravja in 
dobrega počutja.  

 
 

 
 

 
 

Ugotovijo in opredelijo 
alergijo na hrano, 
preobčutljivost in 
občutljivost.  

Primerjajo alergijo, 
preobčutljivost in 
občutljivost na hrano 
ter znajo razložiti 
različne učinke in 
reakcije na telo. 

Znajo izbirati ustrezno 
hrano glede na 
različne alergije.  
 

Sestavijo menije in 
obroke za različne 
alergije na hrano.  
 

 Analizirajo oznake na 
živilskih embalažah.  

Analizirajo oznake na 
živilskih embalažah in 
izbirajo tiste, ki 
najbolje izpolnjujejo 
prehranske potrebe 
mladostnika.  

 
 
 
 

  Uporabljajo znanje o 
pismenosti na etiketi 
za podporo ali 
zavrnitev prehranskih 
ali zdravstvenih trditev 
živilskega proizvoda. 

 
 
 
 

 
 

Razumejo, kaj vpliva 
na izbiro hrane. 

 
 

 
 

 
 

Prepoznajo razmerje 
med človeškimi 
potrebami in načinom 
življenja. 

 
 

 
 

 
 

Pokažejo razumevanje 
medčloveških 
odnosov.  

 
 

 
 

 
 

Raziščejo medčloveške 
odnose glede na hrano 
in prehranjevanje. 

 
 

Pojasnijo pomen 
hrane za mladostnike. 
 

 
 

 

Ugotavljajo pomen 
hrane v socialnem 
okolju. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Preglednica se nadaljuje. 
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Nadaljevanje preglednice 15. 

 

Standardi/Cilji 
Razred 5 

Standardi/Cilji 
Razred 6 

Standardi/Cilji 
Razred 7 

Standardi/Cilji 
Razred 8 

Prikaz tehničnih in 
uporabnih spretnosti. 

 
 

 
 

 
 

Prikaz pismenosti oz. 
bralnega razumevanja 
v zvezi s hrano in 
prehrano. 

 
 

 
 

 
 

Prikaz številskih 
spretnosti, ki se 
nanašajo na hrano in 
prehrano. 

 
 

 
 

 
 

Določanje metričnih in 
imperialnih merskih 
enot na merilnih 
napravah. 

 
 
 

Uporaba 
matematičnih 
spretnosti pri 
metričnih in 
imperialnih merskih 
enotah. 

 
 

 
 
 

Prikaz razumevanja in 
spretnosti osnov 
priprave hrane. 

 
 

 
 

 
 

Prikaz razumevanja 
oblikovanja, inovacij in 
informacijske 
tehnologije. 

 
 

 
 

 
 

   Prikaz poznavanja 
tehnološkega razvoja 
in trendov v 
prehranski industriji. 

   Prikaz poznavanja 
oblikovanja v 
prehranski industriji. 

   Prikaz poznavanja 
inovacij in 
informacijske 
tehnologije v 
prehranski in 
prehranjevalni 
industriji. 

Prikaz razumevanja 
trajnostnega razvoja. 

 
 

 
 

 
 

 

Preglednica se nadaljuje.  
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Nadaljevanje preglednice 15. 

 

Standardi/Cilji 
Razred 5 

Standardi/Cilji 
Razred 6 

Standardi/Cilji 
Razred 7 

Standardi/Cilji 
Razred 8 

Določitev programov 
in praks, ki 
zmanjšujejo vpliv 
proizvodnje in porabe 
hrane na okolje (npr. 
programi recikliranja, 
organsko kmetovanje). 

Preučevanje vprašanj 
varnosti in 
dostopnosti hrane. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Preučevanje vprašanj 
družbene pravičnosti 
in človekovih pravic v 
zvezi s hrano. 
Preučevanje okoljskih 
vprašanj v zvezi s 
hrano. 

Prikaz recikliranja 
embalaže.  
 

 
 
 
 

Raziščejo vprašanje o 
varnosti in 
dostopnosti hrane.  

 
 

 
 

 
 

   Opredelijo varnostne 
komponente hrane 
(razpoložljivost, 
dostopnost, 
ustreznost, trajnost 
itd.). 

   Pojasnijo, zakaj 
nekateri ljudje v 
Kanadi ne morejo 
doseči zanesljive 
preskrbe s hrano. 

Prikaz razumevanja 
zaposlitvenih možnosti 
in potrebnih 
spretnosti.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Prikaz socialnih 
spretnosti. 

 
 

 
 

 
 

Prikaz sposobnosti 
odločanja. 

 
 

 
 

 
 

Prikaz ekipnega dela.    

Načrtovanje zaposlitve 
na področju hrane in 
prehranjevanja. 

 
 

 
 

 
 

 

Pri analizi vsebinskih področij Oblačila in tkanine ter Hrana in prehrana sem ugotovila, da je 

učni načrt sestavljen iz sedmih skupnih ciljev (ki so podčrtani) v obeh vsebinskih področjih. 
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Skupnim ciljem sledijo podcilji, ki se po vsebinskem področju razlikujejo. Z uporabo puščic sem 

ponazorila ponavljajoče se podcilje v višjih razredih. Glavni skupni cilji so, da učenci razumejo 

sanitarno higienske razmere, dokažejo razumevanje zdravja in dobrega počutja, razumejo 

medčloveške odnose, prikažejo tehnične in uporabne spretnosti, prikažejo razumevanja 

oblikovanja, inovacij in informacijske tehnologije, razumejo trajnostni razvoj ter da učenci 

prikažejo razumevanja zaposlitvenih možnosti in potrebnih spretnosti. Cilji in podcilji, ki so si 

skupni v določenih razredih, se po višanju stopenj razreda razlikujejo le v težavnosti doseganja 

tega cilja. V vseh štirih razredih učenci usvajajo teoretična znanja, ki jih nadgrajujejo praktično. 

Več praktičnega dela je namenjenega za 7. in 8. razred, saj imajo učenci tam tudi že več znanja, 

ki ni le osnovno, temveč poglobljeno iz obeh vsebinskih področij. Bistvo predmeta je, da učenci 

povezujejo in prenašajo znanja iz razreda v razred, ga dopolnjujejo in znajo uporabiti efektivno 

in trajnostno tudi v praksi in v svojem življenju. 

 

3.4.1.5 Avstralija  

V Avstraliji se predmet gospodinjstva ne pojavlja, pojavljata pa se predmeta, ki vključujeta 

gospodinjske vsebine. To sta Tehnologija (Technologies) in Zdravje in športna vzgoja (Health 

and Physical Education). 

Predmet Tehnologija (Technologies) se pojavlja v osnovni in srednji šoli. Predmet je sestavljen 

iz dveh delov, 1). Oblikovanje in tehnologija ter 2). Digitalna tehnologija. Predmeta se 

pojavljata v različnih letih šolanja učencev, vse od 8. do 18. leta starosti. Predmet si prizadeva 

za razvoj ustvarjalnih, inovativnih in podjetnih učencev, ki znajo uporabljati tradicionalno in 

sodobno tehnologijo ter znajo izdelati rešitve tehnoloških projektov na osebni, lokalni, 

nacionalni in globalni ravni (Australia curriculum: Technologies, 2012).  

Predmet Health and Physical Education je razdeljen na dva učna programa, kjer je vsak 

sestavljen iz 120 ur. Prvi učni program je imenovan predhodni tečaj, drugi pa se imenuje HSC 

tečaj. Kratica HSC pomeni Higher School Certificate (Visoka šola). Vsak izmed njiju je sestavljen 

iz obveznega in izbirnega dela. Obvezni del predstavlja 60 %, neobvezni del pa 40 % predmeta 

(Australia curriculum: Personal Development, Health and Physical Education, 2001).  
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Preglednica  16: Delitev predmeta Health and Physical Education v Avstraliji  

Predhodni tečaj HSC tečaj 

Obvezni del (60 %) Obvezni del (60 %) 

- Boljše zdravje za posameznika (30 %) 
- Telo v gibanju (30 %) 

- Zdravje v Avstraliji (30 %) 
- Dejavniki, ki vplivajo na uspešnost      

(30 %) 

Izbirni del (40 %) Izbirni del (40 %) 

Učenci izberejo med dvema vsebinskima 
sklopoma: 

- prva pomoč (20 %); 
- sestava in uspešnost (20 %); 
- izbira fitnesa (20 %); 
- rekreacija na prostem (20 %). 

Učenci izberejo med dvema vsebinskima 
sklopoma: 

- zdravje mladih (20 %); 
- športna in telesna dejavnost v 

avstralskem društvu (20 %); 
- športna medicina (20 %); 
- izboljšanje učinkovitosti (20 %); 
- kapital in zdravje (20 %). 

 

Vsak učni program ima 17 glavnih ciljev, ki jih morajo učenci doseči. Ti cilji se lahko po 

vsebinskih sklopih tudi ponavljajo in dopolnjujejo.  

 

Preglednica  17: Glavna vsebinska področja in standardi/cilji, ki se pojavljajo pri predmetu  
Health and Physical Education v Avstraliji  

Vsebinsko področje Standardi/Cilji – Predhodni tečaj Standardi/Cilji – HSC tečaj 

Vpliv dejavnikov na 
zdravje (The factors 
that affect health) 

 - Preučijo, zakaj posamezniki dajo 
različen pomen zdravju; 
- pojasnijo vpliv zdravstvenega 
vedenja na posameznika; 
- razumejo, da je posameznikovo 
zdravje odvisno od različnih 
dejavnikov. 

- Opisujejo naravo; 
- analizirajo in pojasnjujejo 
zdravstveno stanje Avstralcev z 
vidika sedanjih trendov; 
- analizirajo zdravstvene 
neenakosti. 

Sposobnost vpliva na 
zdravstvene rezultate 
(A capacity over 
personal and 
community health) 

 - Ocenjujejo vidike zdravja; 
 - opisujejo dejavnike, ki prispevajo 
k učinkovitosti promocije zdravja; 
- predlagajo ukrepe za izboljšanje 
zdravja in ohranitev zdravja. 
 

- Navajajo primere za promocijo 
zdravja; 
- pojasnjujejo različne vloge 
posameznika pri reševanju 
zdravstvenih prioritet; 
- prikazujejo osebne zdravstvene 
spretnosti, ki jim omogočajo, da 
spodbujajo in ohranjajo zdravje. 

 

Preglednica se nadaljuje.  
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Nadaljevanje preglednice 17.  

 

Vsebinsko področje Standardi/Cilji – Predhodni tečaj Standardi/Cilji – HSC tečaj 

Prepoznavanje in 
razumevanje telesa 
(Knowledge and 
understanding the 
body moves) 

- Razumejo, kako sistematika telesa 
vpliva na poteze telesa; 
- opisujejo komponente fizične 
sposobnosti; 
 - opisujejo dejavnike, ki vplivajo na 
gibanje telesa. 

- Odnose med filozofijo in 
gibanjem; 
- pojasnjujejo učinkovitost fizične 
aktivnosti; 
- razumejo spretnost gibanja. 

Sposobnost fizične 
dejavnosti (Ability of 
Physical activity) 

- Pripravijo načrt za sodelovanje v 
telesnih aktivnostih; 
- ocenjujejo in spremljajo vzorce 
telesne dejavnosti; 
- razumejo prvo pomoč; 
- razvijajo, izboljšujejo in izvajajo 
gibe; 
- dokazujejo spretnosti in 
medsebojno sodelovanje. 

- Naredijo načrt za izboljšanje 
učinkovitosti; 
- načrtujejo psihološke strategije 
in prehranske navade; 
- analizirajo sodelovanje ljudi v 
aktivnostih in športu; 
- uporabljajo strategije za 
upravljanje poškodb v športu. 

Sposobnost kritičnega 
mišljenja (Ability of 
critical thinking) 

- Oblikujejo mnenje o zdravstvenih 
ukrepih; 
- uporabljajo različne vire o zdravju 
in telesni aktivnosti; 
- analizirajo dejavnike, ki vplivajo 
na gibanje. 
 

- Razumejo prednosti zdravja; 
- kritično analizirajo vplive na 
zdravje Avstralcev – izboljšanje; 
- pripravljajo metode za telesno 
aktivnosti; 
- kritično analizirajo dejavnike, ki 
vplivajo na sodelovanje. 

 

Po analizi podatkov predmeta Tehnologija (Technologies) sem ugotovila, da bodo učenci pri 

predmetu razvili znanje tehnologije, razumevanje in spretnosti. Svoje spretnosti bodo lahko 

izkazali pri sodelovanju v procesu oblikovanja, ustvarjanja in komunikaciji – ki bodo temeljila 

na osebnih, družinskih in skupnih temah. 

Cilj predmeta Health and Physical Education je, da učenci razvijajo sposobnosti kritičnega 

mišljenja o ključnih vprašanjih, povezanih z zdravjem in telesno dejavnostjo, tako da bi lahko 

sprejeli odločitve, ki podpirajo in prispevajo k zdravemu, aktivnemu življenjskemu slogu in 

skupnosti. Poudarek predmeta je na spodbujanju zdravega in aktivnega življenjskega sloga, na 

znanju in razumevanju svojega telesa, na spodbujanju in ukrepanju za izboljšanje udeležbe pri 

športnih aktivnostih. Učenci so po končanem predmetu sposobni uporabiti veščine kritičnega 

mišljenja.  
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3.4.1.6  Nova Zelandija  

Na Novi Zelandiji se predmet gospodinjstvo izvaja v sklopu predmeta Health and Physical 

education (Zdravje in telesna vzgoja), ki zajema tri različne, vendar sorodne teme, kot so 

Health education (Zdravo izobraževanje), Physical education (Športna vzgoja) in Home 

Economics (Gospodinjstvo). Namen predmeta je, da se učenci učijo o svojem dobrem počutju, 

o počutju drugih in družbe na sploh; da se zavedajo pozitivne značilnosti zdravega načina 

življenja in vsakodnevne telesne aktivnosti.  

Pri temi gospodinjstva učenci razvijajo razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na dobro počutje 

posameznika, družine in skupnosti ter razumejo ukrepe, ki jih ljudje sprejmejo za izboljšanje 

in vzdrževanje dobrega počutja. V kontekstu Hrana in prehrana učenci usvojijo znanje o teoriji 

prehrane in dejavnikih, ki vplivajo na izbiro hrane. Učenci pri pripravi, kuhanju in serviranju 

hrane razvijajo svoje ustvarjalne spretnosti, hkrati razvijajo tudi osebna in medosebna 

spoznanja, ki prispevajo k dobrobiti družbe (New Zealand curriculum, 2007).  

 

Preglednica  18: Glavna vsebinska področja in standardi/cilji, ki se pojavljajo pri predmetu  
Health and Physical Education na Novi Zelandiji  

Vsebinsko področje Standardi/Cilji 

Zdravo izobraževanje (Health education)  - Razumejo dejavnike, ki vplivajo na 
zdravje posameznika, skupin in družb: 
način življenja, ekonomski, socialni, 
kulturni, politični in okoljski dejavniki; 

- razvijajo sposobnosti za duševno 
počutje, zdravje in pozitivno spolnost; 

- razvijajo razumevanje prehranskih 
potreb; 

- gradijo odpornost za okrepitev svoje 
osebne identitete; 

- naučijo se pokazati empatijo in razvijajo 
spretnosti za boljše odnose. 

Športna vzgoja (Physical education) - Razumejo, da je športna aktivnost del 
človekovega izražanja in da ta prispeva 
k boljšemu življenju ljudi; 

- razumejo in cenijo svoje telo; 
- razvijajo spretnosti za sodelovanje v 

športu, rekreaciji in socialnem okolju; 
- razvijajo fizične in socialne veščine. 

 

Preglednica se nadaljuje. 
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Nadaljevanje preglednice 18.  

 

Vsebinsko področje Standardi/Cilji 

Gospodinjstvo (Home Economics) - Razumejo dejavnike, ki vplivajo na 
dobro počutje posameznika in družbe 
znotraj doma; 

- v okviru hrane in prehrane ocenijo 
teorijo prehrane; 

- razumejo dejavnike, ki vplivajo na izbiro 
hrane in vedenje ljudi; 

- znajo izbrati, pripraviti, kuhati in 
servirati hrano. 

 

Analiza UN predmeta Health and Physical Education je pokazala, da je predmet usmerjen v 

ozaveščanje učencev o zdravem in aktivnem življenju. Vsebine se nanašajo na izbiro zdrave 

prehrane, na upoštevanje prehranskih smernic in na vključevanje telesne aktivnosti v svoj 

vsakdan. Pri teh vsebinah se učenci učijo zavedanja, da nezdrav življenjski slog prinaša 

negativne posledice na človekovo zdravje, spoznajo pomembnost povezave med prehrano, 

načinom življenja, telesno aktivnostjo in zdravjem.  

 

3.4.2 Primerjava vsebin gospodinjstva v slovenskem in tujih izobraževalnih sistemih 

Preglednica 19 prikazuje prisotnost glavnih obsežnejših vsebin s področja tekstilstva, s 

področja hrane in prehrane, s področja družine ter s področja potrošništva in okolja, v učnem 

načrtu Slovenije (SL), Grčije (GR), Malte (M), Kanade – British Columbia (K – B. C.), Kanade – 

Manitoba (K – M.), Avstralije (A) in Nove Zelandije (NZ). Nekatera vsebinska področja so v 

posameznih državah predelana podrobneje, v drugih pa nekoliko manj. Kot je razvidno iz 

tabele, je pri določenih državah vidna odsotnost določenega vsebinskega področja, kar pa ne 

pomeni, da se ta sploh ne pojavlja. Pri določenih vsebinskih področjih obstaja možnost 

njenega pojavljanja pri drugih vsebinah (npr. v Sloveniji ne najdemo glavnega vsebinskega 

področja, ki temelji na hrani in zdravju, temveč se vsebine podobne tem nahajajo pri 

ekonomiki gospodinjstva, pri vsebinskem področju fizične potrebe, kjer učenci usvajajo znanje 

iz zdravja ter prehrane in zdravja).  

 



Barbarič, S. (2017). Vsebine gospodinjskega izobraževanja v Grčiji, Malti, Kanadi, Avstraliji in Novi 
Zelandiji. Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

 
 

46 
 

 

Preglednica  19: Glavna vsebinska področja, ki se pojavljajo v UN gospodinjstva in z njim 
primerljivim predmetom na Malti, Grčiji, Kanadi, Avstraliji, Novi Zelandiji in Sloveniji  

 SL GR M K –     
B. C. 

K – M A NZ 

OBLAČILA IN TEKSTILJE +  + + +   

HRANA IN PREHRANA + + + + +  + 

HRANA IN ZDRAVJE  + + + + + + 

TELESNA AKTIVNOST  + + + + + + 

PRVA POMOČ  + +   +  

OKOLJE + + + + +   

FINANČNA PISMENOST + + + + +   

DENAR + + + + +   

POTROŠNIŠTVO + + + + +   

DRUŽINA + +  +    

ODNOSI V SKUPNOSTI + +  +    

 

Kot je razvidno iz preglednice 19, vsebinsko področje oblačila in tekstil ni med obsežnejšimi. 

Grčija, Avstralija in Nova Zelandija tega vsebinskega področja sploh ne pokrivajo, medtem ko 

se ta pojavlja v Kanadi, na Malti in v Sloveniji. V Kanadi – Manitoba in Kanadi – British Columbia 

se modul tekstilstva pojavlja pri predmetu gospodinjstva, prav tako tudi v Sloveniji, medtem 

ko se na Malti ta pojavlja kot posamezni predmet Tekstilstvo 1 in Tekstilstvo 2. Bistveno pri 

vseh je, da učenci pridobijo znanje o vlakninah, materialih, mehanski predelavi vlaknin ter negi 

in vzdrževanju tekstilnih izdelkov. Na Malti, kjer se tekstilstvo pojavlja kot posamični predmet, 

je poudarek na praktičnih veščinah, kjer učenci svoje znanje izkusijo na praktičnih primerih. O 

barvnem krogu in vplivu barv na tekstil in modo se učijo le na Malti, v Kanadi – British Columbia 

pa o izvoru in pomenu kulturnih in obrednih oblačil. V Manitobi učenci usvajajo znanja na 

področju tekstilstva tako, da se srečujejo z realnimi primeri in jih sami rešujejo (npr. 

ugotavljajo, kaj vpliva na trenutne modne trende, ocenijo načine različnih vplivov medijev na 

osebno izbiro obleke itd.), poučevanja o obutvi in pomenu zdrave obutve pa so deležni le 

slovenski učenci.  

Vsebinska analiza vseh učnih načrtov je pokazala, da so prehranske vsebine temelj 

gospodinjstva v vseh analiziranih državah. Vsi učenci se učijo o hranljivih snoveh in energiji, o 

priporočilih zdrave prehrane, o načrtovanju in pripravi zdrave prehrane. Vsebine o hrani in 

prehrani se v državah, kot so Malta, Avstralija in Nova Zelandija, ne pojavljajo pri predmetu 
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gospodinjstvo, temveč znotraj predmeta Health and Physical Education, medtem ko se v 

Kanadi – Manitobi sklop hrana in prehrana pojavlja pri predmetu Humen ecology. Prav 

poseben poudarek o označevanju hrane, poimenovanju in zdravstvenih izjavah na deklaracijah 

najdemo pri slovenskem in kanadskem – British Columbia učnem načrtu. V British Columbii se 

učenci učijo o proizvodnji in dobavi hrane, medtem ko so učenci v Manitobi vešči pri izbiri 

hrane pri različnih alergijah. Novozelandski učni načrt uči učence povezave med prehrano, 

načinom življenja, telesno aktivnostjo in zdravjem, kar lahko primerjamo tudi z avstralskim 

učnim načrtom, pri čemer ima slednji še večji poudarek na telesni aktivnosti in športu. Sklop 

hrana in prehrana je najobsežnejši na Malti, učenci so na koncu predmeta zelo dobro 

prehransko pismeni. Vse znanje, ki dobijo, prenesejo naslednjo uro v praktikum, tako da so ne 

le teoretično, temveč tudi praktično dobro podkovani. Najmanj vsebinskih področij na temo 

prehrane pa vsebuje grški učni načrt, ta pa uči učence o prvi pomoči, prav tako tudi učni načrt 

Malte in Avstralije. Pri slednji učenci usvajajo osnovno znanje nudenja pomoči predvsem pri 

urezninah in opeklinah.  

Eden izmed obsežnejših sklopov so okolje, upravljanje virov in finančna pismenost oz. denar. 

Iz vseh analiziranih držav vsebuje največ vsebin s tega področja Slovenija, medtem ko 

Avstralija in Nova Zelandija teh sklopov ne poudarjata oz. Avstralija omenja le okolje. Učenci 

največ znanja pridobijo v povezavi s pravicami in dolžnostmi potrošnikov. Največji poudarek 

tega sklopa ima grški učni načrt, ki izstopa predvsem v tem, da so učenci praktično aktivni (npr. 

pripravljajo primere, kdaj bi družine lahko pripravile nakup za kredit). O finančni pismenosti 

so zelo vešči učenci na Malti, kjer znajo osnovne pravice in odgovornosti potrošnikov tudi 

ponazoriti v določenih situacijah. Presenetljivo majhen delež je namenjen ločevanju in 

recikliranju odpadkov, to področje najdemo le v slovenskih in kanadskih šolah. Prav tako so 

kanadske šole – Manitoba in šole na Malti edine, ki učence seznanijo s trajnostnim razvojem.  

Iz tabele je razvidno, da so najmanj obsežne vsebine modula družina. Največ vsebin na to temo 

se pojavlja v Sloveniji, Grčiji in Kanadi – British Columbia. Tukaj moram omeniti, da se v Kanadi 

vsebine družine pojavljajo v srednjih šolah in ne v osnovni šoli. Tako je v Grčiji in Sloveniji 

poudarek, da učenci razumejo človeške potrebe in želje, s čimer pridobijo občutek pripadnosti 

družini in širši skupnosti.  
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4 SKLEP 
 

V diplomskem delu sem želela ugotoviti, katera vsebinska področja in cilje pokriva predmet 

gospodinjstvo oz. z gospodinjstvom primerljiv predmet v Grčiji, Malti, Kanadi – British 

Columbia, Kanadi – Manitobi, Avstraliji in Novi Zelandiji. Kako se razlikujejo cilji in vsebine 

učnih načrtov gospodinjstva med analiziranimi državami ter ali so ti primerljivi s cilji in 

vsebinami slovenskega gospodinjskega izobraževanja.  

Ugotovila sem, da so si po vsebinskih področjih opazovani sistemi države zelo primerljivi in 

med vsebinskimi področji ni večjih odstopanj, izstopata le Avstralija in Nova Zelandija, ki 

pokrivata le vsebinska področja iz hrane in prehrane. Pri analiziranih ciljih najdemo kar nekaj 

razlik; te so predvsem v podrobnosti in obsegu posameznega obravnavanega vsebinskega 

področja. Torej nekatere države dajo določenemu vsebinskemu področju večji poudarek kot 

druge, zato morajo učenci doseči tudi več različnih ciljev. Iz analiziranih učnih načrtov je 

razvidno, da namenijo v nekaterih obravnavanih šolskih sistemih več časa praktičnemu in 

skupinskemu delu, kar pa si učitelji v Sloveniji glede na razpoložljivost ur pri predmetu 

gospodinjstvo težko privoščijo. Prav tako sem pri analizi podatkov učnih načrtov ugotovila, da 

se vsebine gospodinjstva v tujih državah (Grčija, Malta in Kanada – British Columbia) pojavljajo 

tudi v višjih razredih srednje šole in ne samo v osnovnih šolah. 

Pri primerjavi slovenskega učnega načrta za gospodinjstvo z ostalimi učnimi načrti tujih držav 

sem poiskala podobnosti in razlike med operativnimi cilji in osnovnimi vsebinskimi področji. 

Kot končno ugotovitev lahko zapišem, da so cilji v nekaterih državah, kot so Malta, Kanada – 

Manitoba in Kanada – British Columbia, v primerjavi s slovenskim učnim načrtom zelo 

podrobno in natančno zapisani. Pri analizi vseh tujih učnih načrtov lahko povzamem tudi to, 

da ti dopuščajo učiteljem večjo svobodo pri doseganju učnih ciljev kot Sloveniji. Malta, Kanada, 

Avstralija in Nova Zelandija se zavzemajo tudi za kompetence, ki so konkretno in življenjsko 

naravnane v povezavi z uporabnim znanjem. Izpostavila bi zanimivo vsebinsko področje, ki se 

pojavlja v državah Grčije, Malte in Avstralije, to je prva pomoč, kjer učence učijo o enostavni 

prvi pomoči in osnovnem nudenju pomoči ob morebitnih lažjih poškodbah, kot so opekline in 

ureznine v praktikumu. Glede na analizirane učne načrte sem ugotovila, da dajejo vse države 

zelo velik poudarek na zdravem in aktivnem življenju, česar pa v Sloveniji primanjkuje. Učenci 



Barbarič, S. (2017). Vsebine gospodinjskega izobraževanja v Grčiji, Malti, Kanadi, Avstraliji in Novi 
Zelandiji. Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

 
 

49 
 

v tujih državah so prav tako deležni poučevanja o odgovornem odnosu do okolja skoraj v 

vsakem vsebinskem področju. 

Poznavanje vsebin gospodinjstva in z gospodinjstvom primerljivih predmetov v tujini omogoča 

primerjavo slovenskega šolskega sistema in učnih načrtov predmetov. S to analizo se ponuja 

možnost izboljšave doseganja kompetenc ali ciljev v slovenskem učnem načrtu pri predmetu 

gospodinjstvo. Omenjeno problematiko bi morali poznati vsi, ki se zavzemajo za razvoj 

gospodinjstva v Sloveniji, saj bi s tem pridobili nove ideje, s katerimi bi lahko izboljšali 

gospodinjsko opismenjevanje in pismenost otrok.  
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