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POVZETEK 

Način predstavitve prehranskih vsebin pri predmetu gospodinjstvo vpliva na prehransko znanje 
učencev. Ob uporabi različnih didaktičnih pristopov so učencem prehranski pojmi predstavljeni 
na več načinov, kar poglobi njihovo znanje. 

S pomočjo opravljenih intervjujev s štirimi učiteljicami gospodinjstva in opazovanjem v 
razredih smo pridobili podatke o didaktičnih pristopih pri poučevanju prehranskih pojmov. V 
vsakem od opazovanih razredov smo po končani učni uri pridobili tudi mnenje učencev o 
poteku učne ure. V vzorec učencev je zajetih 109 učenk in učencev 6. razreda osnovne šole. 

Opažamo, da učiteljice gospodinjstva pojmujejo kakovostno prehransko znanje kot trajno 
praktično znanje. Želijo si, da bi bilo prehransko znanje in tudi ostale veščine (na primer skrb 
za zdrav življenjski slog), ki jih obravnavajo pri pouku gospodinjstva, v pomoč učencem ob 
premagovanju ovir in izzivov na njihovi življenjski poti. To se jim zdi tudi eden ključnih 
pokazateljev kakovostnega pouka na splošno. Tudi izbira didaktičnih pristopov vpliva na 
kakovost naučenega. Po njihovi oceni naj bi bilo čim manj frontalne učne oblike, poudarek pa 
naj bi bil na sodelovalnem učenju.   
 
K prenosu znanja iz šolskega konteksta v življenjsko okolje lahko pomembno prispeva 
izkustveno učenje tudi pri pouku gospodinjstva. Učiteljicam gospodinjstva se zdi prenos znanja 
v domače okolje ključnega pomena, ob čemer so izpostavile, da bi bilo v ta namen pomembno, 
da starši pogosteje vključujejo svoje otroke v domače gospodinjstvo. To področje bi  bilo  
potrebno še raziskati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLJUČNE BESEDE: učitelji, učenci, didaktični pristopi, prehransko izobraževanje, pouk 

gospodinjstva. 

 



 

 

ABSTRACT 

The way of presenting dietary contents for home economics class impacts the pupils’ 
knowledge of nutrition. Using various didactic approaches, pupils are thought nutritional terms 
in various ways, which deepens their knowledge. 

By completing interviews with four home economics teachers and by observing in class, we 
have gained data on didactic approaches in teaching dietary concepts. In each of the observed 
classes, we asked pupils about their opinion on the finished class. The model contains 109 sixth 
grade pupils of an elementary school.  

We notice that home economics teachers perceive quality dietary knowledge as substantial 
practical knowledge. They wish that dietary knowledge and other skills (e.g. care for healthy 
lifestyle), thought in home economics class, are of help for pupils facing obstacles and 
challenges they meet on their path. This, in their opinions, is also one of the key indicators of a 
quality class in general. Moreover, choosing didactic approaches affects the quality of acquired 
knowledge. In their opinion, there should not not be much frontal teaching, and the emphasis 
should be on collaborative learning.  

By implementing school knowledge into living environment, experiential learning in home 
economics class can be of high importance. Home economics teachers believe that 
implementing knowledge into home environment is of key importance. They emphasize that it 
is important for parents to integrate their children into housekeeping. This field needs further 
research.  
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1 UVOD 

 

Učitelji imajo v osnovnih šolah pomembno nalogo, da učencem posredujejo prehransko znanje 
in veščine, ki jih potrebujejo za samostojno prehranjevanje. Predvsem pri predmetu 
gospodinjstvo je vključenih veliko prehranskih vsebin in pomembno je, da učitelj, ki poučuje 
obravnavane vsebine, uporablja didaktične pristope, ki spodbujajo učence k pridobivanju znanj 
in veščin, ki so potrebne za oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad otrok. Didaktični pristop 
naj bi omogočal čim hitrejše pomnjenje, kritičnost in priklic znanja, zato smo raziskali, kateri 
didaktični pristopi so za obravnavo prehranskih vsebin bolj primerni. Zanimalo nas je, katere 
didaktične pristope uporabljajo učitelji gospodinjstva pri poučevanju teoretičnih vsebin in 
izvajanju praktičnega dela pri obravnavi prehranskih vsebin in kakšna so njihova stališča do 
vključevanja prehranskih vsebin v učne načrte predmetov v osnovni šoli. V raziskavo so 
vključene štiri učiteljice, ki poučujejo gospodinjstvo v 6. razredu osnovne šole, in njihovi 
učenci. Ugotavljali smo mnenje učencev o uporabljenih didaktičnih pristopih. Uporabili smo 
kvalitativni pristop raziskovanja. S pomočjo opazovanja pouka in analize učiteljevega odnosa 
do poučevanja prehranskih vsebin smo predstavili didaktične pristope, ki se uporabljajo pri 
prehranskem izobraževanju v osnovni šoli. Kritično vrednotenje pristopov lahko prispeva k 
izboljšanju poučevanja prehranskih vsebin v osnovni šoli. 

Z vidika raziskav smo se osredotočili na poučevanje prehranskih pojmov. Zanimalo nas je, 
kakšno je mnenje učiteljev o pomnjenju in ponovnem priklicu prehranskih pojmov ter kateri so 
po mnenju učiteljev zahtevnejši prehranski pojmi. Na podlagi opazovanja pouka, intervjujev z 
učitelji in preko učenčevega dojemanja življenjske uporabnosti pouka gospodinjstva smo 
opisali obstoječe stanje prehranskega izobraževanja na osnovnih šolah – predvsem to, kako 
učitelji gospodinjstva obravnavajo prehranske pojme. 
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2 TEORETIČNI DEL 
Osnovnošolcem predmet gospodinjstvo ponuja kakovostno izobrazbo za reševanje problemov 
v različnih življenjskih situacijah (Lah, 2015). Pomembno je, na kakšen način ga učitelji 
izvajajo in kako ga učenci dojemajo. Z metodičnega in didaktičnega vidika naj bi bila priprava 
učiteljev strokovno poglobljena. Učitelji namreč s svojim dobrim didaktičnim pristopom 
učence spodbudijo k radovednosti in posledično k boljši zapomnitvi prehranskih pojmov. Kot 
se strinjata Erjavšek in Lovšin Kozina (2015), je odnos učitelja do poučevanja poleg njegove 
formalne izobrazbe pomemben dejavnik, ki vpliva na kvaliteto učnega izida. 

Pri predmetu gospodinjstvo se osredotočamo na prehranske pojme. Predvsem na način, kako 
jih učencem predstavijo učiteljice gospodinjstva. 

Pri učenju pojmov razvrstimo iz svojega izkustva stvari in pojave v razrede oziroma kategorije 
z določenimi skupnimi značilnostmi  in tako kategorijo obravnavamo kot celoto. Običajno 
pojem tudi poimenujemo. Če pojem obvladamo, ga zmoremo tudi prepoznati ali poiskati nove 
primere in jih razlikovati od neprimerov (Marentič Požarnik, 2016). Na ta način lahko pri pouku 
gospodinjstva prehranski pojem beljakovine ločimo od prehranskega pojma maščobe. 

Mathias Voelchert, ustanovitelj delavnic Familylab v Nemčiji, je izpostavil: »Za poučevanje so 
potrebni zavezujoči in zaupni odnosi, potrebna sta opogumljanje in spoštovanje. Tedaj vzklije 
veselje do učenja, to pa je potrebno, da se otroci naučijo delati tudi stvari, ki jih ne marajo.« Če 
v šoli prevladajo pritisk, kontrola, zgolj v rezultate usmerjene zahteve, se naravno, prirojeno 
veselje do učenja, ki ga v tolikšni meri kažejo prvošolčki, neizogibno spremeni v odpor in 
zavračanje vsega, kar je povezano s šolo. »Srečal sem se z mnogimi otroki, ki sovražijo šolo, 
in še z nikomer, ki se ne bi hotel učiti,« poudarja Juul (2017). Zorec (2017) meni, da je učitelj 
tisti, ki zagotovo igra največjo vlogo pri tem, ali ima učenec predmet rad ali ne.  
 
V prihodnjih analizah bi zato na dosežke slovenskih šolarjev morali nemara pogledati tudi z 
vidika njihove psihofizične kondicije in raziskati vzroke za slabe odnose. Ustrezno pozornost 
bi morali posvetiti tudi povezavam med socialno-ekonomskim položajem šolarjev in njihovimi 
(ne)uspehi. Tudi raziskava TIMSS razkriva, da so v Sloveniji učni dosežki otrok odvisni od 
premoženjskega stanja družine, veliko bolj kot na primer v azijskih državah (Ivelja, 2016). 
Učitelji veliko pripomorejo k tako odličnim rezultatom učencev, vendar kot kaže, lahko s svojo 
aktivnostjo pri poučevanju in izbranimi metodami dela pripomorejo k večji zainteresiranosti 
učencev za učenje. Učitelji ne poučujejo samo zato, da bi znanje prenesli, ampak izjemni učitelji 
tudi spodbujajo, usmerjajo, provocirajo, aktivirajo. Nekateri učitelji poučujejo, vendar učencev 
ne naučijo. Torej nalogo poučevanja izvajajo, ampak je ne izpolnjujejo. Vloga učitelja je, da 
olajša učenje (Robinson, 2016). Temeljni namen ene od raziskav, kjer je sodelovalo 229 
učiteljev gospodinjstva, je bil oceniti njihov odnos do poučevanja tega predmeta. Ugotovili so, 
da je odnos učiteljev do predmeta gospodinjstvo pozitiven. Boljši odnos imajo učitelji, ki 
predmet poučujejo in imajo ustrezno izobrazbo. Ne glede na težavnost ali zahtevnost so učitelji 
mnenja, da je predmet gospodinjstvo enakovreden ostalim predmetom iz predmetnika (Lah, 
2015). 
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2.1 Učenje in poučevanje 
Pouk je sestavljen iz dveh podsistemov: učenja in poučevanja. Poučevanje je učiteljeva pomoč 
učencem pri usvajanju spoznanj, sposobnosti, spretnosti, vrednot in izkušenj. Pomaga jim priti 
v kontakt z učno stvarnostjo in jih vodi k čim bolj aktivnemu učenju (Blažič idr., 2003). 

Strokovna definicija učenja (UNESCO/ISCED 1993) je vsaka sprememba v vedenju, 
informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih, spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in ki je 
ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev. Ta opredelitev 
širi področje oz. vsebino učenja in razmejuje pojem učenja od pojma fiziološke rasti oz. razvoja, 
ki je dedno zasnovan. Do učenja pride na osnovi izkušenj, ob interakciji med človekom in 
njegovim fizikalnim in socialnim okoljem (Marentič Požarnik, 2016). Na začetku empirično-
analitičnega raziskovanja v iskanju odgovorov na vprašanje, kaj je učenje, so pomembno 
vplivale behavioristične raziskave, ki so imele vpliv na šolsko prakso. Učenje je bilo pojmovano 
kot preprost proces kopičenja novih informacij in spreminjanja posameznika na podlagi 
principa dražljaj – reakcija. S tem so razložene osnovne preproste oblike učenja, ki pa ne morejo 
dati zadovoljivega odgovora v zvezi z višjimi oblikami ustvarjalnega učenja (Valenčič Zuljan, 
2002). Wragg (1994) si prizadeva k izboljšanju kvalitete poučevanja in učenja, saj se zaveda, 
da so slabi didaktični prijemi dolgoročno neučinkoviti, kar se kaže v zmožnosti uporabe znanja 
pri učencih. Izkušeni učitelji so odgovorni za izobraževanje mlajših učiteljev, zato naj bi 
pomagali učiteljem začetnikom raziskati različne didaktične načine dela. Avtor je med svojim 
opazovanjem ugotovil, da je kar nekaj učiteljev že spremenilo svoje ustaljene rutine 
poučevanja. Še vedno pa večina učiteljev ostaja pri ustaljenih načinih podajanja učne snovi 
učencem.  

Pri vsakem profesionalnem delu z ljudmi igrajo za kakovost profesionalnega odnosa 
pomembno  vlogo strokovnjakova osebna karizma, njegov značaj in sposobnost uveljavitve. 
Profesionalno odnosno kompetenco opredeljujeta Juul in Jensen (2009) kot pedagoško obrt 
(sposobnost pedagogov, da vidijo posameznega otroka v njegovih specifičnostih in nanje 
uglasijo svoje ravnanje, ne da bi mu predali vodstveno vlogo, ob tem pa so avtentični v stikih z 
otroki) in pedagoško etiko (sposobnost in volja pedagogov, da prevzamejo polno odgovornost 
za kakovost odnosa). 

Robinson (2016) je mnenja, da je problem v prevladujoči kulturi izobraževanja, ki se osredotoča 
na ocenjevanje, ne pa toliko na poučevanje in učenje. Ena od raziskav je proučevala 
izobraževalne prakse učiteljev v vrtcih in osnovnih šolah. Namen te študije je bil analizirati 
notranjo veljavnost novega instrumenta samoevalvacije, izdelan za učitelje, ki želijo izboljšati 
paleto strokovnih znanj in spretnosti. Vzorec je zajemal 307 učiteljev iz severne, srednje in 
južne Italije. Prišli so do rezultatov, da vrednotenje poučevanja lahko pomaga učiteljem, da 
razmislijo o svojih izobraževalnih praksah in izboljšajo strokovno znanje. Učitelji bi morali 
imeti možnost, da se ne zagotovi le učinkovitih procesov učenja in poučevanja, ampak tudi 
podpore pozitivne šolske klime, ki pripomore k dobremu vodenju v razredu. (Catalano, 
Perucchini in Vecchio, 2014) 

Učinkovito poučevanje zajema sposobnost povezovanja učnih ciljev, vsebin, učnih metod in 
pristopov poučevanja, kar mora temeljiti na sposobnosti upoštevanja načel in postopkov 
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načrtovanja in vrednotenja učnega procesa, to pa na upoštevanju razvojnih značilnosti in 
individualnih posebnosti učencev. Pri tem je pomembno, da učitelj uporablja metode in 
strategije, s katerimi vzpodbuja, vzdržuje učno motivacijo, spodbuja miselno aktivnost učencev 
in samostojno učenje. V učni proces vključuje informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in 
tako pri učencih razvija informacijsko pismenost. Učne pristope je sposoben prilagajati 
učencem s posebnimi potrebami, s čimer sodeluje s starši, z drugimi učitelji in strokovnjaki. 
Pomembno je, da učitelj pozna različne načine preverjanja in ocenjevanja znanja učencev in 
spremljanja njihovega napredka ter jih zna uporabljati, kar v nadaljevanju omogoča sposobnost 
konstruktivne povratne informacije učencem in tudi staršem (Valenčič Zuljan M, 2012). 

2.1.1 Aktivno učenje 

Aktivno učenje vsekakor predstavlja kognitivno, emocionalno in socialno akcijo učenca, ki je 
osebno pomembno in vpeto v resnične življenjske okoliščine (Hozjan, 2015). Marentič 
Požarnik (2016) ugotavlja, da še vedno prevladuje pojmovanje učenja kot kopičenja in 
zapomnitve spoznanj, do katerih so prišli drugi. To v veliki meri vpliva na šolsko izobraževanje. 
Pouk se s tem v skladu pojmuje predvsem kot transmisija – prenašanje gotovega znanja, ki je 
velikokrat ločeno od izkušenj učencev in od konkretnih življenjskih okoliščin. Posledice pa se 
kažejo v premajhni trajnosti in uporabnosti znanja, v nizki motivaciji, v slabih rezultatih in 
odporu do šolanja.  

Vse več raziskovalnih dokazov potrjuje, da je kakovostno učenje tisto, ki učenca celostno, 
miselno in čustveno aktivira. Učenje je uspešnejše, če poteka s samostojnim iskanjem in 
razmišljanjem, s smiselnim dialogom v skupini, s postavljanjem in preizkušanjem hipotez. 
Torej učenje, ki človeka miselno in čustveno aktivira, je osebno pomembno in vpeto v resnične 
življenjske okoliščine. Tako učenje bo verjetneje dalo trajnejše znanje, ki bo uporabno v novih 
situacijah, pomagalo nam bo bolj razumeti sebe in svet in tudi bolj pametno posegati vanj. Pouk 
tu ni več le transmisija, ampak živa transakcija – mnoštvo smiselnih interakcij med učiteljem 
in učenci ter med učenci samimi in končno transformacija – spreminjanje pojmovanj o svetu in 
tudi spreminjanje osebnosti (Hozjan, 2015). 

2.1.2 Sodelovalno učenje 

O sodelovalnem učenju pri pouku gospodinjstva je bilo izvedenih že precej raziskav, ki so 
pokazale, da učenci s to obliko dela pridobijo tako na učnem kot tudi na socialnem področju. 
Sodelovalno učenje poteka tako, da učenci v majhnih skupinah predelajo neko temo, pri tem pa 
se morajo zavedati, da je uspeh celotne skupine odvisen od uspeha vsakega člana skupine 
(Erjavšek, 2013). Pri pouku gospodinjstva se večkrat srečamo s sodelovalnim učenjem, saj 
marsikatero učno snov učenci lažje usvojijo v sodelovanju s sošolci. Prav tako prehranske 
pojme učenci utrdijo tako, da v skupinah pripravijo določeno jed. 

O sodelovalnem učenju govorimo, kadar učenci delajo v manjših skupinah z namenom, da bi 
dosegli skupen cilj. Delo je organizirano tako, da vsak član skupine doseže maksimalen učni 
učinek. Hkrati pa pomaga drugim, da tudi oni dosežejo kar največ. Osrednje mesto pri tem ima 
interakcija v skupini (Marentič Požarnik, 2016). 
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Erjavšek (2013) je izvedla pilotsko raziskavo sodelovalnega učenja na področju gospodinjstva. 
Ugotovila je, da učencem sodelovalno učenje ni pomagalo premostiti vrzeli v znanju. Je pa 
učencem sodelovalno učenje pomagalo premagati strah pred ocenjevanjem. 

2.2 Modela učenja in pouka 
Učiteljeva komunikacija je sestavljena. Komunicira s celotnim razredom, skupinami in 
posamezniki. Pri tradicionalnem pouku prevladuje enosmerna komunikacija. Učenci med seboj 
običajno ne komunicirajo in pouk pogosto poteka v frontalni obliki. Učiteljeva razlaga in 
navodila so oblikovana čim bolj razumljivo, zato da je potrebno čim manj komunikacije med 
njim in posameznimi učenci (Peklaj, 1994). 

Na eni strani se lahko učitelj poslužuje tradicionalnega, adaptivnega modela učenja oz. 
transmisijskega modela pouka, na drugi strani pa se lahko sooči s kognitivno-
konstruktivističnim ali transformativnim modelom učenja in pouka. Omenjena modela se 
razlikujeta v številnih pogledih. Oba se osredotočata na razvoj posameznika, na pojmovanje 
znanja in učenja, na razumevanje učiteljeve in učenčeve vloge pri pouku, na opredelitev 
(Valenčič Zuljan, 2002). 

2.2.1 Transmisijski model pouka 

Tradicionalni model učenja oziroma transmisijski model pouka pogosto poteka z metodo 
razlage, demonstracijo in katehetskim pogovorom, s frontalno in individualno obliko dela. 
Motivacija je v veliki meri zunanja, učitelj pa predstavlja nekoga, čigar temeljna naloga je 
posredovanje učne snovi. Učenec relativno pasivno spremlja pouk. Poudarek je na učiteljevi 
avtoriteti. Ocenjevanje je usmerjeno v dosežek. Adaptivnemu pojmovanju učenja kot procesa 
sprejemanja in skladiščenja informacij ustreza transmisijski ali posredovalni model pouka. 
Učitelj naj bi natančno načrtoval učne ure, jasno in podrobno definiral učne cilje. Njegova 
glavna naloga je, da poskrbi za jasno, podrobno razčlenjevanje in strukturiranje učne snovi, da 
zagotovi red in disciplino, ki sta pomembna pogoja nemotenega vnosa prenesenega, pogosto na 
verbalni ravni,  in poskrbi za zadostno količino vaj in nalog (Valenčič Zuljan, 2002).  

Posledice transmisije, torej prenašanja gotovega znanja, ki je velikokrat ločeno od izkušenj 
učencev in od konkretnih življenjskih okoliščin, se kažejo v premajhni trajnosti, v nizki 
motivaciji, v slabih rezultatih in odporu do šolanja (Marentič Požarnik, 2016).  

Valenčič Zuljan (2002) je mnenja, da naj bi učitelji smiselno – glede na učne cilje – prepletali 
oba modela pouka.  

2.2.2 Kognitivno-konstruktivistični model pouka 

Prehransko izobraževanje  je eden izmer pomembnih dejavnikov, ki vpliva na oblikovanje 
prehranjevalnih navad otrok. Pri obravnavi prehranskih vsebin je treba izbrati in izvajati 
ustrezne pristope k poučevanju. Eden izmed mogočih pristopov je tudi konstruktivistični 
pristop (Lah in Kostanjevec, 2015). 

Kognitivno-konstruktivistični, transformacijski oziroma interakcijski model pouka je sodoben 
način pouka, ki zahteva problemsko naravnane metode in pristope. Učitelj načrtno izvablja 
učenčeve izkušnje, stališča in poglede, jih sooča z nepopolnostjo in konfliktnostjo ter s 



Murko, A. (2017). Didaktični pristopi pri poučevanju prehranskih vsebin vključenih v predmet 
gospodinjstvo (Magistrsko delo). Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 
 

6 
 

prilagojeno podporo pomaga učencem pri rekonstrukciji znanja. Poudarjeni so: pomen 
učiteljeve aktivnosti v vseh učnih etapah, sodelovanje in izmenjava izkušenj ter pogledov med 
učenci in načrtno pridobivanje spretnosti učenja. Pri takem pouku učenec postopoma prevzema 
vse večji del odgovornosti za proces pridobivanja znanja in osebnega razvoja ter se usposablja 
za vseživljenjsko učenje. Zagotovo prestavlja učiteljeva razlaga pomembno poklicno 
kompetenco, vendar pa je pomembno, da si postavimo vprašanje, ali lahko učitelji naredimo za 
učence »preveč«. Če se učitelj ne zaveda pomena učenčeve metakognicije, potem ga lahko 
ovira na poti pridobivanja znanja in njegovega osamosvajanja (Valenčič Zuljan, 2002). 

Kognitivno-konstruktivistični model učenja vključuje raziskovalno aktivnost učenca in razvoj 
specifične socialno-izobraževalne komunikacije. Skozi učenje gradi učenec svoj kulturni 
kapital, razvija osebno izobraževalno kulturo, osmišlja svoj pogled na svet in razvija 
avtonomnost (Hozjan, 2015).  

Lah (2013) je ugotovila, da so učenci, ki so sodelovali pri konstruktivistično izpeljanem pouku, 
na preizkusu znanja dosegli boljše rezultate od učencev, ki so sodelovali pri tradicionalnem 
pouku. Prav tako so učenci iz skupine konstruktivističnega pristopa uspešneje načrtovali 
prehrano s pomočjo prehranske piramide. 

Valenčič Zuljanova (2004) poudarja, da je za doseganje ciljev sodobnega šolanja potreben 
kognitivno-konstruktivističen način poučevanja. Učitelj je pri tem pristopu pozoren ne samo na 
»kvantiteto«, temveč tudi na »kvaliteto« učenčevega predznanja. Ta pristop temelji na 
problemsko naravnanih metodah, ki pa s tradicionalnim transmisijskim modelom pouka niso 
uresničljive. Pri kognitivno-konstruktivističnem modelu pouka učitelj načrtno izvablja 
učenčeve izkušnje, stališča in poglede, jih sooča z nepopolnostjo in tudi z različnostjo mnenj 
sošolcev ter jim s prilagojeno podporo pomaga pri njihovi rekonstrukciji. Poudarek je na 
učenčevi aktivnosti v vseh učnih etapah in na načrtnem pridobivanju spretnosti učenja. 

2.2.3 Problemski pouk 

Problemsko orientiran pouk predstavlja obliko (ne)posredno vodenega učenja, ki je zavestno 
naravnano na celostno bistvo učne snovi, na razkrivanje nasprotij in metodološke ter metodične 
osnove spoznanja. Zanj je značilno, da vsebuje bolj ali manj izrazite, celovite ali delne, 
neposredne ali posredne problemske učne situacije, ki jih učitelj sam in še bolj s sodelovanjem 
učencev načrtno poraja in vključuje v ves pouk ali le v posamezne dele  (Strmčnik, 1992). 
Problemska situacija predstavlja primarno ali elementarno podlago problema in didaktične 
problemske naloge. Gre za določeno problemsko danost, ki obstaja sama za sebe in po sebi, 
neodvisno od tega, ali se bo kdo z njo ukvarjal. Pomemben je odnos med problemsko situacijo 
in učencem oziroma človekom sploh. Odvisen je predvsem od tega, ali se problemske situacije 
zaveda ali ne. Če se je ne, potem je zanj praktično ni. A tudi, če se človek problemske situacije 
zaveda, ni motivacijska, če je zanj prezahtevna (Strmčnik, 1992). 

Problemska metoda je primerna za poglabljanje in razširjanje novih primerov. Problem ali 
problemska situacija je resnično ali didaktično prirejeno nerešeno stanje, ki ga je treba rešiti. 
Ta metoda temelji na teoretičnih podlagah, ki so prikazane v didaktičnem sistemu 
problemskega pouka. Učenci znanje pridobivajo z reševanjem problemov. Tu pridobivanje 
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znanja poteka kot iskanje rešitve problema, kar delajo učenci sami z lastno ustvarjalno 
aktivnostjo. Učenci probleme rešujejo zato, da bi na takšen način pridobili določeno znanje in 
si razvili miselne ustvarjalne sposobnosti (Kramar, 2009). 

Pomembno je, da učitelji večkrat vključijo v svoje učne ure problemski pouk. Pri gospodinjstvu 
je za to obliko pouka primerna degustacija različnih živil, preko katere na enostaven način 
pridejo do novih spoznanj preko lastne izkušnje in pa  s pomočjo učiteljeve razlage, 
demonstracije, v obliki razgovora ali pa skupinskega dela in dela v dvojicah. 

2.3 Didaktični pristopi 
V učnem načrtu gospodinjstva pouk temelji na načelu nazornosti, pri čemer se novo znanje 
podkrepi z nazornim primerom in ponazoritvijo (karikatura, slika, fotografija, videoposnetek 
idr). Pri izvajanju pouka so dejavnosti načrtovane tako, da učenci v obliki različnih delavnic 
pridobivajo in preverjajo svoje znanje. Pri tem se učenci povezujejo v pare ali manjše skupine 
(po tri ali pet učencev).  Učenci izvajajo različne aktivnosti: izdelujejo plakate, urejajo zbirke, 
predstavljajo svoje zamisli, tako da opisujejo, skicirajo, rišejo (npr. opremo sobe, stanovanja, 
hiše, modne zamisli, praznovanja, obdarovanja idr.). Učenci se pri svojem delu navajajo tudi 
na uporabo drugih živih virov, tako pridobivajo informacije od družinskih članov in znancev, 
ki jim posredujejo znanja o navadah, praznovanjih, načinih oblačenja, šolanja, prehranjevanja, 
duhovitih prigodah in šalah, zbadljivkah, rimah ipd. Iz pridobljenih podatkov in znanj pripravijo 
kratke zapise, pri čemer se urijo v zapisovanju opažanja s ključnimi besedami. Druge praktične 
dejavnosti so tudi konkretni preizkusi (priprava in serviranje jedi, izdelava, nega in vzdrževanje 
tekstilnih izdelkov ipd.), delo z gospodinjskimi orodji, pripomočki in stroji. Na koncu pouka 
gospodinjstva je priporočljivo povzeti ključne vsebine (Učni načrt gospodinjstvo, 2011). 

2.4 Učne metode in oblike 
Učne metode so načini dela pri pouku učencev in učiteljev, pravi Poljak (1974) in navaja učne 
metode, kot so metoda demonstriranja, metoda praktičnih del, metoda risanja oziroma 
ilustrativnih del, metoda pismenih del, metoda branja in dela s tekstom, razgovorna metoda in 
metoda ustnega razlaganja. 

Didaktični sistemi se povezujejo z didaktičnimi ali učnimi oblikami dela. Termin učna ali 
didaktična oblika se nanaša na sociološko-komunikacijsko organizacijo dela pri pouku. Glede 
na način sociološke formacije učencev in obliko razredne komunikacije in interakcije pri pouku 
ločimo tri učne oblike. Frontalno delo ali neposredno poučevanje, individualno delo ali 
posredno poučevanje in delo v dvojicah ali skupinsko delo oziroma posredno poučevanje 
(Valenčič Zuljan, 2013).  

Komensky (1995) v svoji Veliki didaktiki opozarja, da je treba pri učencih spodbujati željo po 
znanju in učenju ter uporabljati take učne metode, ki bodo olajšale učenje. Učitelji naj bodo 
dostopni in ljubeznivi, tako da ne bodo odbijali učencev z osornostjo, ampak jih bodo 
spodbujali. Ljubezen in občudovanje namreč vzbujata veselje do posnemanja. Učitelj naj bo v 
prvi vrsti dober vzgled svojim učencem. Naj demonstrira in pri tem navdušeno razlaga nova 
znanja. 
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Odnos učitelja do poučevanja je poleg njegove formalne izobrazbe pomemben dejavnik, ki 
vpliva na kvaliteto učnega izida. Rezultati raziskave so pokazali, da učitelji tako z ustrezno kot 
z neustrezno formalno izobrazbo za poučevanje predmeta dojemajo gospodinjstvo kot manj 
zahteven predmet, s čimer se nekoliko močneje strinjajo učitelji z ustrezno formalno izobrazbo 
(Erjavšek in Lovšin Kozina, 2015). Pri direktnem načinu poučevanja ima učitelj dominantno 
vlogo za usmerjanje miselne aktivnosti učencev. Takšen način vodenja ovira notranjo 
diferenciacijo in individualizacijo, komunikacijo in sodelovanje med učenci. Prav tako pa 
zmanjšuje divergentno in ustvarjalno razmišljanje ter samostojnost učencev. Zato je 
pomembno, da učitelj vključuje tudi posredne oblike poučevanja, kjer se povečata samostojnost 
in aktivnost učencev. Tu so učenci v neposrednem stiku z učno snovjo, samostojno iščejo poti 
za rešitve nalog, opazujejo, eksperimentirajo, oblikujejo hipoteze in sklepe ter uporabljajo 
različne vire (Grmek Ivanuš, Čagran in Sadek, 2016). 

Metode so najtesneje povezane z vsebino obravnave pouka. S prilagajanjem oziroma s 
prirejanjem metod vsebini jih prirejamo učnim ciljem, saj je načelno vsaka vsebina 
izobraževanja prilagojena vzgojno-izobraževalnim ciljem. Na metode vplivajo didaktično 
okolje, didaktična sredstva in širše objektivne okoliščine, kar je treba upoštevati pri oblikovanju 
metodičnih odločitev v pripravi pouka, pri čemer didaktično okolje prestavljajo objekti in 
prostor. Didaktična sredstva so različni viri, pripomočki, didaktična laboratorijska in druga 
oprema in različne snovi za uporabo pri pouku. Objektivne okoliščine pa so količina in 
didaktična primernost časa in delovni pogoji učencev (Kramar, 2009).  

Kubale (2015) opisuje metodo kot pot ali način dela za doseganje učnih ciljev. V zgodovinskem 
razvoju teorije in prakse vzgojno-izobraževalnega dela so se izoblikovale številne učne metode. 

2.4.1 Verbalne metode dela 

Verbalne metode dela delimo po Lavrnji na monološke in dialoške. Pripovedovanje, 
opisovanje, obrazložitev in pojasnjevanje spadajo pod monološke verbalne učne metode. Pod 
dialoške verbalne učne metode pa spadajo katehetični, sokratski in hevretični in prosti razgovor 
ter diskusija (Valenčič Zuljan, 2013). 

Kramar (2009) opiše razlago kot govorno metodo, za katero je značilna enosmerna govorna 
komunikacija, najpogosteje je to učiteljevo govorno sporočanje učencem. Zato se ta metoda 
pogosto prepleta tudi z drugimi. S pomočjo razlage učitelj vzpostavi stik med obravnavano 
snovjo in učenčevimi psihičnimi strukturami. Ta stik zajema poleg kognitivnega tudi čustveno 
doživljanje in procese vrednotenja. Metoda razlage je didaktično utemeljena, kadar učenci o 
obravnavani snovi nimajo dovolj predznanja, kadar je učna snov učencem čutno, zaznavno in 
miselno težko dostopna, težko dojemljiva in bi bil drugačen pristop manj racionalen. 

Temeljne značilnosti dobre razlage so učinkovit uvod, sistematično, živahno in doživeto 
podajanje učne snovi, aktualnost vsebine in nazornost. Najpomembnejša je vsebina, ki jo 
razlagamo, vendar imajo tudi govorniške sposobnosti predavatelja pomembno vlogo. Dobra 
razlaga je tista, ki je učencu dostopna in razumljiva, dovolj konkretna in nazorna (Kubale, 
2015). 
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Razgovor je primerna učna metoda v mlajših skupinah učencev. Je dialoška ali erotematska 
metoda med učitelji in učenci ter med učenci samimi. Komunikacija mora biti uravnovešena, 
kar se kaže v pogostosti sodelovanja učencev in v učiteljevem spodbujanju tega sodelovanja. 
Za delo po tej metodi morajo učenci imeti predznanje. Razgovor pa je predvsem prepletanje 
medosebne in intelektualne komunikacije med učitelji in učenci, ki je usmerjena k doseganju 
postavljenih ciljev. Drug temeljni sestavni del razgovora so odzivi na dražljaje, kar je zlasti v 
šolskem pouku najpogosteje odgovor na vprašanje (Kramar, 2009). 

2.4.2 Operacijske metode 

Med operacijske metode spadata laboratorijsko-eksperimentalna metoda in metoda praktičnih 
del. (Valenčič Zuljan, 2013)  

Z metodo praktičnega dela učenec pridobi potrebno praktično znanje in spretnosti. Metoda 
praktičnega dela največkrat nastopi kot nadaljevanje uvodne razlage (Kubale, 2015).  

2.4.3 Dokumentacijske metode 

Gre za metodo dela z besedilom, lahko pa je demonstracija elektronska, v obliki fotografij ali 
filma. Metoda dela z besedilom dobiva v šoli vedno večji pomen. Uporablja se v vseh etapah 
(uvajanje, obravnava učne vsebine, urjenje ali vadenje, ponavljanje, preverjanje) in učnih 
oblikah (frontalno delo, individualno delo, delo v dvojicah ali skupinsko delo). Pogoj za delo s 
to metodo so spretnost funkcionalnega branja, postopnost in preverjanje (Valenčič Zuljan, 
2013).  

2.4.5 Metoda demonstracije 

Demonstracija je učna metoda, ki pomaga k hitrejšemu razumevanju in usvajanju znanj. Pri 
demonstraciji je pomembna jasna in natančna zaznava shematične risbe, slike, predmeta, 
modela ali postopka (Kubale, 2015). 

Valenčič Zuljan (2013) opiše demonstracijo kot prikaz vsega, kar lahko učenec zazna skozi 
perceptivne kanale. Namen demonstriranja ni, da učenci pri pouku čim več stvari vidijo, otipajo, 
vonjajo in okušajo, ampak da se intelektualno, spoznavno-kognitivno aktivirajo, da z miselno 
obdelavo pridejo do bistva spoznavne stvarnosti. 

Kubale (2015) opisuje demonstracijo kot prikaz, ki pomaga k hitrejšemu razumevanju in 
usvajanju učne snovi. Učitelj mora zagotoviti, da bo lahko učenec nemoteno spremljal  in 
opazoval učiteljev prikaz in se osredotočil nanj. 

2.5 Kakovostno znanje 
Vse več raziskovalnih dokazov potrjuje, da je kakovostno učenje tisto, ki učenca celostno, 
miselno in čustveno aktivira (Marentič Požarnik, 2016). Pri praktičnem delu pouka 
gospodinjstva bi tako lahko učitelj lažje dosegel, da bi učenci celostno spoznali učno snov ter 
jo miselno predelali. 

Kakovosten pouk predstavlja temeljni in nenadomestljiv dejavnik optimalnega razvoja  učenca 
(Valenčič Zuljan, 2002). Marentič Požarnik (2016) poudarja, da je glavna značilnost 
kakovostnega pouka odpornost proti pozabljanju in da omogoča globlje razumevanje sebe, 
narave, ljudi in sveta okoli nas. Prav tako je uporabno, saj daje osnovo, da spretnejše rešujemo 



Murko, A. (2017). Didaktični pristopi pri poučevanju prehranskih vsebin vključenih v predmet 
gospodinjstvo (Magistrsko delo). Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 
 

10 
 

podobne teoretične in praktične probleme. Gre torej za splošnejši transferni učinek in ne za 
pragmatični vidik, kjer gre zgolj za boljše ravnanje v splošnih življenjskih situacijah. Je 
celostno, saj poleg posameznosti vsebuje številne povezave. Vsebinsko (deklarativno) znanje 
se tesno povezuje s proceduralnim. Poleg vsebin vsebuje tudi spoznavne procese in spretnosti 
strateškega učenja (kako znanje pridobivati, kako se učiti, kaj z znanjem narediti in kritično, 
analitično, ustvarjalno in praktično razmišljanje). Ti dejavniki kakovostnega učenja in znanja 
so pri predmetu gospodinjstvo še kako pomembni. Predmet je brez pomena, če učenec po 
spoznavanju določenih novih (prehranskih) pojmov le-teh ne zna tudi uporabiti v določenih 
življenjskih situacijah. 

2.6 Prehranska pismenost kot del gospodinjske pismenosti 
Osnovnošolski predmet gospodinjstvo pokriva več disciplin družboslovnega in naravoslovnega 
področja. Štiri dimenzije gospodinjstva so področje vsakdanjega življenja, šolsko področje, 
družbeno področje in akademsko področje. Pouk gospodinjstva učence spodbuja k razmišljanju 
o povezujočih problemih časa in k vključevanju v reševanje vprašanj posameznika, družine in 
družbe. Pri predmetu učenci pridobivajo znanja, veščine in spretnosti za čim bolj gospodarsko 
izrabo virov v naravi in družbi. Ti viri so potrebni za zadovoljevanje osnovnih življenjskih 
potreb. Vsebine predmeta gospodinjstvo so naravnane tako, da učenec pridobi temeljna znanja, 
spretnosti in veščine o hrani in prehrani, pripravi hrane, zdravju, osebnih financah, družinski 
ekonomiki, potrošniški vzgoji, tekstilu in oblačenju, bivanju in okolju. Gospodinjstvo je 
povezano z gospodarstvom, kajti gospodarstvo se začne z gospodinjstvom. Ključnega pomena 
je torej gospodinjska pismenost, saj jim vse, kar se otroci naučijo pri pouku gospodinjstva, 
pomaga v vsakdanjem življenju (Koch, 2015). 

Gospodinjska pismenost pomeni uporabnost in razgledanost posameznika, ki dviguje kakovost 
življenja, in je pomembna na področju ekonomije, tekstilstva, bivanja in okolja ter zdrave 
prehrane, navaja Kochova (2015). Slednji tematiki smo v magistrskem delu namenili največ 
pozornosti, saj smo raziskali, kako učitelji poučujejo prehranske pojme. IFE –mednarodna 
organizacija ima zelo pozitiven pogled na predmet gospodinjstvo. Statistično gledano je 
gospodinjstvo po uporabnosti v vsakdanjem življenju na 5. mestu za uporabo v poklicnem 
življenju in na predzadnjem mestu po težavnosti. Pomembna sta metoda in oblika dela pri 
pouku gospodinjstva. 

Prehranska pismenost je pomembna za vsakega posameznika, saj omogoča oblikovanje zdravih 
prehranjevalnih navad. V raziskavi, kjer so s preizkusom znanja ugotavljali  prehransko  
pismenost, je sodelovalo 190 osnovnošolcev različnih slovenskih osnovnih šol. Vključena so 
bila vprašanja, ki so vsebinsko pokrivala štiri osnovne komponente prehranske pismenosti: 
načrtovanje prehrane, izbor živil, priprava hrane in prehranjevanje. Ugotovili so,  da so v 
predmetniku osnovne šole vključeni vsi vsebinski sklopi prehranske pismenosti. V največjem 
obsegu jih učenci spoznavajo pri obveznem predmetu Gospodinjstvo ter izbirnima  predmetoma 
Načini prehranjevanja in Sodobna priprava hrane. Cilji v učnih načrtih različnih  predmetov 
obsegajo predvsem teoretična znanja. Glede na trenutni življenjski ritem dosegajo slovenski 
osnovnošolci zadovoljivo raven prehranske pismenosti, ki vključuje osnovna teoretična znanja 
o prehrani in prehranjevanju, usvojijo pa tudi določene veščine,  ki  so  povezane  z  
načrtovanjem  prehranjevanja  in  pripravo  hrane. Na osnovi pridobljenih   rezultatov   trdijo,   
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da  se pri   posameznih   komponentah   prehranske pismenosti  pojavljajo  razlike med fanti in 
dekleti ter med učno bolj in manj uspešnimi osnovnošolci, tako v  njihovem  vsebinskem kot v 
praktičnem znanju. Glede na ugotovitve raziskave predlagajo, da se v osnovnošolskem 
izobraževanju izvaja kakovostno prehransko izobraževanje, ki bo  usmerjeno v  usvajanje tako 
teoretičnega znanja kakor  tudi  praktičnih veščin, ki jih otroci in mladostniki potrebujejo za 
oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad (Šmid, 2016). 

Po mnenju učiteljev so splošne prehranske teme dobro zastopane v učnih načrtih. Bolj 
specifične prehranske teme so zastopane slabše, vendar nobena tema ni ocenjena kot slabo 
zastopana. Potrebo, da prehranske teme zajame promotor v svoji promociji, učitelji vidijo 
predvsem za bolj specifične teme. Za delovanje promotorja zdravega prehranjevanja 
priporočajo aktivne metode dela, v katerih učenci aktivno sodelujejo (Ferjančič, 2015). 

2.6.1 Poučevanje prehranskih pojmov 

Za kakovostno poučevanje prehranskih pojmov je pomembno razumeti potek učenja in 
uravnavanja procesa učenja. Pojmi so hkrati enote in orodja mišljenja, organizirajo naše 
izkušnje in dajejo osnovo za posploševanje in zahtevnejše miselne operacije. Poznamo več vrst 
pojmov. Delimo jih na preproste, primarne ter konkretne in abstraktne. Razlikujemo tudi 
konjunktivne pojme, kjer se znaki seštevajo in so razmeroma najpreprostejši za učenje, in  
disjunktivne in odnosne ali relacijske pojme, ki izražajo odnose. Predpogoj za učenje pojmov 
je učenje razlikovanja (Marentič Požarnik, 2016). 

Pri pouku gospodinjstva se učenci v učnem sklopu Hrana in prehrana učijo prehranske pojme. 

Vključevanje prehranskih vsebin v kurikulum obveznega formalnega izobraževanja otrok in 
mladostnikov lahko predstavlja pomemben prispevek k izboljšanju prehranskega znanja otrok 
in mladostnikov. Formalno izobraževanje lahko vpliva na oblikovanje stališč in namer 
posameznika, stališča in namere pa vplivajo na oblikovanje in izvajanje določenega vedênja. 
Osnovni cilji izobraževanja so najpogosteje usmerjeni v oblikovanje zdravih prehranjevalnih 
navad posameznika, ki je vključen v izobraževanje. Rezultati raziskav s področja analize vpliva 
formalnega izobraževanja na prehransko znanje ter prehransko vedênje otrok in mladostnikov 
nam lahko do določene stopnje pojasnijo tudi ustreznost in učinkovitost v programu 
izobraževanja zastavljenih učnih ciljev ter možnosti vplivanja znanja na njihovo vedênje. 
Prehransko izobraževanje in prehranjevalne navade otrok predstavljajo aktualno raziskovalno 
področje, ki ga obravnavajo različne znanstvene discipline. Odgovori na vprašanja, ki si jih 
postavljamo ob izvajanju raziskav na področju prehrane, so pomembni za številne strokovnjake, 
ki želijo spodbujati otroke in mladostnike k zdravemu načinu prehranjevanja. Na osnovi 
ugotovitev raziskav je mogoče oblikovati prednostne cilje in uspešne komunikacijske strategije, 
ki prispevajo k ohranjanju ter krepitvi zdravja otrok in mladostnikov (Kostanjevec, 2013). 

Glede na rezultate opravljene raziskave, ki sta jo izvedla Lah in Kostanjevec (2015), avtorja 
ugotavljata, da je konstruktivistični pristop k poučevanju spodbujal učence k aktivnemu 
sodelovanju pri pouku gospodinjstva in usvajanju prehranskega znanja, kar se je izkazalo tudi 
pri končnem preverjanju usvojenega znanja. Cilji in  vsebine, ki so prevideni v učnem načrtu 
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predmeta gospodinjstvo, omogočajo uvajanje konstruktivističnih načel v pouk, zato je smiselno 
učitelje o možnostih, ki jih nudi tovrstna oblika poučevanja, dodatno izobraževati. 

Poleg vse večje zaskrbljenosti glede globalnega segrevanja in osiromašenja naravnih virov je  
v svetovnem merilu zaskrbljujoča tudi porast debelosti. Ta vprašanja se pogosto obravnavajo 
ločeno, vendar lahko precej pripomorejo k ozaveščanju o vplivu prehranskega vedenja in navad 
glede oskrbe s hrano. Harray idr. (2015) navajajo, da imajo Avstralci prehranske navade, ki 
niso v skladu s priporočili. Običajno njihov jedilnik vsebuje malo sadja in zelenjave ter veliko 
visokokaloričnih živil in pijač, ki so pogosto zelo predelana in pakirana ter negativno vplivajo 
na zdravje in okolje. Za razvoj zdravega in trajnostnega indeksa telesne teže so izdelali funkcije 
v mobilnih napravah, kot so predlagane telesne dejavnost ipd. Te aplikacije lahko vplivajo na 
vedenje in ozaveščenost o potencialnih zdravstvenih in okoljskih koristi. Koch in Kostanjevec 
(2007) menita, da naj bodo v promociji zdravega prehranjevanja uporabljena enostavna in jasna 
priporočila. Informacije naj bodo strokovne, prehransko izobraževanje pa vseživljenjsko. 

Pri predmetu gospodinjstvo učenci ob upoštevanju naučenega ter prenosu znanja na 
vsakodnevne aktivnosti prav tako lahko živijo zdravo.  

Koch in Kostanjevec (2007) sta v svoji raziskavi anketirala potrošnike o pomembnosti znanja 
o zdravem prehranjevanju. Glede dostopnosti informacij je mnenje anketirancev, da je le-ta 
dobra, vendar ne morejo prezreti dejstva, da večina izmed njih te informacije črpa najpogosteje 
iz dnevnega časopisja. 

Socialni mediji lahko hitro, poceni in na neposreden način pomagajo učiteljem gospodinjstva 
do razširitve obsega svojih ciljnih programov med učence (Tobey in Manore, 2014). Koch in 
Kostanjevec (2007) se strinjata, da bi morali prispevke v dnevnem časopisju, ki so namenjeni 
usmerjanju v zdravo prehranjevanje, skrbno spremljati, jih strokovno recenzirati in se domeniti 
za strokovno ustrezno doktrino tega področja. Vse prevečkrat lahko med objavami zasledimo 
takšne, ki navajajo na drugačne in celo nezdrave načine prehranjevanja. Tobey in Manore 
(2014) dodajata, da je uporaba tega vira učinkovita; pomembno je, da razumemo, kako se 
socialni mediji uporabljajo za promocijo zdravja. Razumevanje, kako lahko pri poučevanju 
prehranskih vsebin učitelji izkoristijo socialne medije kot nov mehanizem za doseganje ciljnih 
skupin, je treba vključiti kot najboljšo prakso za njihovo izvajanje, upravljanje in vrednotenje. 

Znanje delimo na  vsebinsko  ali  deklarativno,  proceduralno, kondicionalno in metakognitivno. 
Za vsebinsko ali deklarativno znanje je značilno, da posameznik  pozna  podatke,  pojme,  
dejstva  in  teorije.  Na  nivoju  proceduralnega  znanja posameznik obvladuje  postopke  in  
metode.  To  pomeni,  da  posameznik  ve,  kako  ravnamo  z jezikom,  informacijami,  kako  se  
učimo  in  kako  proučujemo  pojave.  Redkeje  omenjamo kondicionalno  znanje,  za  katerega  
je  značilno védenje, kdaj  določeno  znanje,  postopke uporabimo.  V  zadnjem  času  je  vse  
bolj  aktualno  tudi  metakognitivno  znanje,  ki pomeni zavedanje svojega znanja, procesa 
lastnega spoznavanja, njegovih posebnosti, omejitev (Marentič Požarnik, 2016). Pomembno je, 
da učenci usvojijo znanja in veščine. Torej poleg podajanja učne snovi učijo učitelji učence 
tudi, kako se učiti.  
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Valenčič Zuljan (2004) glede na raziskave o učiteljevih pojmovanjih in modelih 
profesionalnega razvoja ugotavlja, da predstavljajo pomemben del učiteljeve profesionalne 
opreme pojmovanje pouka, učenja in znanja ter učiteljeve in učenčeve vloge pri pouku. Vse to 
vpliva na učiteljevo razmišljanje, doživljanje in ravnanje, kar posredno vpliva tudi na kakovost 
pouka. 

Učitelj lahko sklepanje ponazori tako, da učenem pokaže fotografijo, na kateri je npr. fant, ki 
leži z zgornjim delom telesa na mizi, z obrazom na odprtem zvezku, ima zaprte oči; nato učence 
vpraša: »Kaj prikazuje slika? Za kaj gre?« Učencem pojasni, da imenujemo miselni proces, ki 
jih je pripeljal do zaključkov, da je učenec morda utrujen ali da je zaspal med učenjem ali da 
ga nekaj boli itd., sklepanje, natančneje sklepanje z indukcijo. Za induktivno sklepanje je 
namreč značilno, da na podlagi opažanj izpeljemo sklepe, ki pa so bolj ali manj verjetni in 
katerih resničnost je smiselno nadalje preveriti (Kompare in Rupnik Vec, 2016).  

Po predelanem učnem sklopu o hrani in prehrani razume učenec povezanost prehrane in 
zdravja, ve, da je za zdravje in dobro fizično počutje pomembna zdrava prehrana. Zna pojasniti 
prehranske pojme. Pozna potrebe človeka po hranilnih snoveh (našteje hranilne snovi) in 
energiji glede na telesno dejavnost, spol, starost. Izračuna in primerja potrebe energijskih 
vrednosti pri telesno dejavnem človeku in v času počitka, pozna živila na podlagi hranilnih 
snovi in jih zna razvrstiti na beljakovinska, ogljikohidratna in maščobna. Pozna osnovne 
kuharske postopke ter kuhalno in jedilno posodo, zna ravnati z jedilnim in kuharskim priborom, 
zna pojasniti osnovne kuharske postopke, razložiti spremembe v živilu v času kuharskega 
postopka, našteti in pojasniti senzorične lastnosti živil in jedi, pozna osnovno higieno pri delu 
z živili, pozna dobre prehrambne navade in zna pripraviti celodnevni jedilnik na podlagi 
hranilnih in energijskih potreb ob upoštevanju načel zdrave prehrane (Učni načrt gospodinjstvo, 
2011). 

2.6.2 Prenos priprave jedi iz šolskega v domače okolje 

Transfer oziroma prenos je proces, ki omogoča prenašanje in uporabo znanja v poklicni in 
vsakdanji situaciji. Poznamo več vrst transferja: pozitivni in negativni, retrogradni in 
proaktiven, specifičen in splošen ter vertikalni in laterni. Transfer zadeva odnos med starim in 
novim znanjem, posameznimi učnimi predmeti, splošno in poklicno izobrazbo ter šolo in 
življenjem (Čotar Konrad, 2010). 

Poznavanje in razumevanje širokega spektra dejavnikov, ki vplivajo na prehransko vedenje 
posameznika in na njegove prehranjevalne navade, je lahko v pomoč številnim strokovnjakom, 
ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem na področju prehrane. Izobraževanje otrok in 
mladostnikov zahteva od izvajalca izobraževanja dobro poznavanje vsebine in interesov ciljne 
skupine. Prehranske vsebine je potrebno otrokom predstaviti na ustreznem strokovnem nivoju, 
ki jim bo omogočal pravilno razumevanje podanih vsebin in bo deloval dovolj motivacijsko, da 
bodo pridobljeno znanje in izkušnje upoštevali tudi pri svojem vedenju in oblikovanju navad 
(Kostanjevec in Koch, 2007). 
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3 EMPIRIČNI DEL 
S pomočjo opravljenih intervjujev z učiteljicami gospodinjstva in opazovanjem v razredih smo 
pridobili podatke o didaktičnih pristopih pri poučevanju prehranskih pojmov. V vsakem od 
opazovanih razredov smo po končani učni uri pridobili tudi mnenje učencev o poteku učne ure. 
Svoje predloge in trenutno počutje pri pouku gospodinjstva so učenci zapisali v anketnih 
vprašalnikih. Povzetki intervjujev učiteljic gospodinjstva, v katerih podajo svoj pogled in 
mnenje o načinu dela in odnosa do predmeta gospodinjstvo, kažejo na različen pristop do dela 
in odnos do učencev. 

3.1 Opredelitev problema in cilji raziskave 
Temeljni namen raziskave je bil ugotoviti, kako učencem približati prehranske pojme na najbolj 
učinkovit način. Kurikulum obveznega izobraževanja, v katerega so vključeni slovenski otroci, 
obsega številne vsebine in cilje, ki se navezujejo na prehransko področje. Neustrezno 
prehransko vedenje in navade zahtevajo kompleksno obravnavo različnih dejavnikov, ki 
vplivajo na omenjeno vedenje. Pomemben dejavnik, ki vpliva na prehrano ljudi, predstavlja 
med drugim tudi prehransko znanje in z njim povezano izobraževanje. Osnovni cilji 
prehranskega izobraževanja otrok in mladostnikov so najpogosteje povezani tudi z vzgojnimi 
vidiki, ki spodbujajo oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad. Zaradi vsakdanjih in 
neposrednih izkušenj, ki jih imajo otroci s prehranjevanjem, dobro sprejemajo prehranske 
vsebine. Kljub temu pa je pomembno, da učenci pri gospodinjstvu dosežejo poglobljeno 
razumevanje vsebin ter uporabo usvojenih prehranskih znanj v različnih življenjskih situacijah, 
kar je za prehransko izobraževanje otrok in mladostnikov eden najpomembnejših vzgojno-
izobraževalnih ciljev (Kostanjevec in Koch, 2014). 

Z vidika te raziskave smo se osredotočili na poučevanje prehranskih pojmov. Kakšno je mnenje 
učiteljev o pomnjenju in ponovnem priklicu prehranskih pojmov? Kateri so po mnenju učiteljev 
zahtevnejši prehranski pojmi in kateri ne? Predvsem pa nas zanima prenos znanja na 
vsakodnevno prakso posameznega učenca. 

3.2 Raziskovalna vprašanja 
a. Kako učitelji gospodinjstva pojmujejo kakovostno prehransko znanje in 

kakovosten pouk? 
b. Kako učitelji gospodinjstva ocenjujejo uporabnost različnih didaktičnih 

pristopov pri poučevanju prehranskih vsebin? 
c. Kateri didaktični pristopi po mnenju učiteljev gospodinjstva pripomorejo h 

kvalitetnejšemu prehranskemu znanju? 
d.  Katere didaktične pristope uporabljajo učitelji pri poučevanju prehranskih 

vsebin? 
e. Na kakšen način po mnenju učiteljev in učencev prenašajo učenci teoretično in 

praktično prehransko znanje v vsakdanje življenjske situacije?  

3.3 Metoda dela 
Pedagoško raziskovanje je deskriptivno, kar pomeni, da smo ugotavljali stanje pedagoškega 
polja, kakršno je, ne da bi ga vzorčno pojasnjevali. Opazovali smo poučevanje prehranskih 
vsebin ter vodenje praktičnega dela pouka učiteljev gospodinjstva (za učitelje gospodinjstva ni 
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bil pogoj, da imajo ustrezno izobrazbo). Tehnike raziskovanja so bile: vprašanja za intervju, 
opazovalni list in anketni vprašalnik. 

3.3.1 Opis vzorca 

Vzorec raziskave je obsegal štiri učiteljice, ki poučujejo predmet gospodinjstvo, in 109 
učencev.  

Učiteljice gospodinjstva, ki so sodelovale v naši raziskavi, smo označili s črkami po abecednem 
redu A, B, C in Č, saj smo s tem želeli zagotoviti anonimnost udeleženk. V nadaljevanju so 
predstavljene intervjuvane učiteljice gospodinjstva, pri katerih smo opazovali poučevanje 
prehranskih pojmov. 

Učiteljica A že 20 let poučuje biologijo, naravoslovje, gospodinjstvo in izbirne predmete 
(sodobna priprava hrane, načini prehranjevanja …). Prepričana je, da je pri predmetu 
gospodinjstvo najpomembnejša učna tema skupina živil (živila, bogata z ogljikovimi hidrati, 
živila, bogata z beljakovinami …). Na začetku šolskega leta začne z organizacijo dela v kuhinji 
(od 8- do10-krat na leto imajo praktično delo, kjer 3 ure učenci delajo v skupinah).  

Učiteljica B že 21 let poučuje biologijo, naravoslovje, gospodinjstvo in izbirne predmete, kot 
so sodobna priprava hrane, načini prehranjevanja, organizmi v naravi in umetnem okolju. 
Najraje poučuje praktični del pouka, saj meni, da so predvsem izkušnje tiste, ki v končni fazi 
dajo največ znanja učencem. Pri razlagi teorije izhaja tako iz lastnih kot učenčevih izkušenj. To 
je učencem zanimivo in si posledično bolje zapomnijo. Učiteljica B je izredno iznajdljiva in 
zelo dobro poučuje ter pripravlja učence na tekmovanja (Zlata kuhalnica …). 

Učiteljica C poučuje gospodinjstvo 20 let, čeprav nima izobrazbe s tega področja. Učencem 
učno snov razlaga suvereno in z veliko življenjskimi primeri. Učenci ji z zanimanjem 
prisluhnejo ter zelo radi praktično pripravljajo jedi. Tudi sama pravi, da najraje izvaja praktični 
del pouka. 

Učiteljica Č je po izobrazbi glasbenica, gospodinjstvo pa poučuje že 28 let. Opažamo, da se 
izogiba praktičnemu delu pouka zaradi prevelikega števila učencev in neprimerno opremljeni 
gospodinjski učilnici. Opaziti je bilo, da sta v gospodinjski učilnici samo dva pulta z enim 
štedilnikom. Zelo si prizadeva, da bi učenci aktivno sodelovali pri pouku, kadar obravnavajo 
teorijo. Učence zaposli z izdelavo predstavitev, pripravo delovnih listov ipd. Njen najljubši del 
pouka je teoretični del, praktičnemu delu pa se izogiba, saj nimajo dovolj dobrih pogojev za 
poučevanje v gospodinjski učilnici. Opozoriti je treba na neprilagodljivost šole, ki bi lahko 
preuredila gospodinjsko učilnico. 

Dve učiteljici imata formalno izobrazbo za poučevanje gospodinjstva, ostali dve učiteljici pa 
ne. Povprečna delovna doba intervjuvanih učiteljic je 22 let, kar pomeni, da so z vidika let 
delovnih izkušenj vse v fazi učitelja eksperta. 

Ekspert je učitelj, ki je sposoben oblikovati optimalne učne razmere in spodbujati učence k 
najboljšim učnim rezultatom. Razmere dojemajo intuitivno in njihovo odločanje v običajnih 
situacijah ni analitično. Analitično razčlenjevanje se pojavi v problematičnih, neobičajnih in 
nepredvidljivih situacijah. Poučevanje in celotno učiteljevo ravnanje v razredu sta tekoča, 
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potekata brez vidnega napora. Te faze ne dosežejo vsi učitelji. Pomembno je, da se zavedamo, 
da tudi učitelji, ki dosežejo najvišjo stopnjo – eksperta, ne delujejo v vsaki situaciji in na vseh 
področjih profesionalnega dela na tej stopnji. Po Berlinerjevem mnenju ne dosežejo vsi učitelji 
najvišje stopnje kompetentnosti. (Valenčič Zuljan, 2012). 

Učiteljev poklicni razvoj poteka na dveh ravneh: na nivoju pojmovanj in na nivoju ravnanj. Za 
slednje je mišljeno pridobivanje in izpopolnjevanje profesionalnih spretnosti, ki sta v procesu 
refleksije med seboj tesneje povezani (Valenčič Zuljan, 2004). 

V vzorec učencev je zajetih 109 učenk in učencev 6. razreda osnovne šole. 

3.3.2 Postopki obdelave podatkov 

Preden smo začeli z opazovanjem, smo podatke učiteljev gospodinjstva zbrali s pomočjo 
intervjuja. Na koncu vsake opazovane ure pa smo pridobili še mnenje učencev. 
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3.4. Rezultati z razpravo/interpretacijo 
V nadaljevanju so predstavljeni odgovori na vprašanja, ki so bila vključena v intervju. Učiteljice 
gospodinjstva so podale mnenje o didaktičnih pristopih pri poučevanju predmeta gospodinjstvo. 
Osredotočile so se predvsem na način poučevanja prehranskih vsebin. Po vsaki opazovani učni 
uri gospodinjstva smo učence povprašali po mnenju in oceni učne ure. Odgovarjali so na 
vprašanja odprtega tipa v anketnem vprašalniku, mi pa smo zapisali  neposredna opažanja pri 
učnih urah.  
Biti učitelj ni samo poklic, ki ga opravlja nekdo, ki je uspešno zaključil ustrezen študij. Biti 
učitelj je mnogo več, je poslanstvo, ki ga ne moreš opravljati, ne da bi vanj vpletel svojo 
osebnost (Gržan, 2001). 

Spretnosti poučevanja lahko tudi ožje opredelimo, kot na primer uporaba dobrih primerov, 
postavljanje divergentnih vprašanj, podkrepljevanje izjav učencev, miselno zahtevna vprašanja, 
zbujanje in ohranjanje pozornosti, spretnost dekodiranja verbalnih in neverbalnih sporočil 
učencev, dajanje povratne informacije, spodbujanje učencev k spraševanju, miselno 
osamosvajanje učencev, smiselna uporaba učbenikov, ustrezna raba učnega jezika, smiselna 
raba didaktičnih načel, didaktično strukturiranje učnega procesa in zastopanost faz ali etap učne 
ure. Spremljanje pouka pomeni hkrati tudi povečanje kakovosti pedagoške prakse (Tomić, 
2002). 

3.4.1 Mnenje učiteljic gospodinjstva o kakovostnem pouku in kakovostnem prehranskem 

znanju 

Učiteljice gospodinjstva smo vprašali, kaj jim predstavlja kakovosten pouk in kaj je po njihovi 
oceni kakovostno prehransko znanje. 

Učiteljica C meni, da med znanja in veščine za kakovostno življenje osnovnošolcev spadajo 
prilagajanje, organizacija in spoštovanje. Pomembne so socialne veščine. Ura in pol 
gospodinjstva na teden je zelo malo. V prvi konferenci ima dve šolski, v drugi konferenci pa 
samo eno šolsko uro gospodinjstva. Ko je bila razredničarka 6. razredu, so obravnavali sprotne 
tematike in si imeli vedno kaj povedati. Ure so hitro minile. Poudarek je bil na medsebojnih 
odnosih, vendar ne preko pisnih besedil in reševanja vprašalnikov, ampak s pomočjo igre in 
dogovorov. Vloga razrednika je bila samo usmerjanje in vodenje. Pomembno je, da učenci 
postanejo samostojni in se znajo prilagajati. Naučiti jih je treba stvari iz realnega življenja. 

Način dela učiteljice C lahko povežemo z mnenjem Juhanta (2017): »Občutek varnosti je prvi 
pogoj, če hočeš kvalitetno učenje izpeljati. Da se počutiš varno, potrebuješ meje.« To smo 
opazili tudi pri praktičnem delu pouka, kjer so učenci samostojno ustvarjali v gospodinjski 
učilnici. Učiteljico so lahko kadarkoli vprašali, če česa niso vedeli. Ko je učenec med mešanjem 
nadeva za tortilje vprašal učiteljico, kako se zmeša, mu je odgovorila, da enako kot solato. Tako 
je njegovo predznanje povezala z novim, saj predvideva, da je solato že mešal. Za uspešno 
poučevanje je treba poznati učenčevo predznanje, njegov način razmišljanja in pojmovanja. Pri 
učencih je treba spodbujati kognitivno disonanco, ko učenci spoznajo nezadostnost sedanjega 
znanja in začutijo potrebo po spremembi, enako pomembno pa je učencu ponuditi podporo v 
razreševanju tega konflikta (Valenčič Zuljan, 2012). 
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Učiteljica Č dvomi, da bi kakšna znanja pri gospodinjstvu dolgoročno koristila. Pri poučevanju 
prehranskih vsebin so pomembne vsebine: ravnanje z odpadki, kuhanje, pomen zdravega 
prehranjevanja. Pri njenih učnih urah gospodinjstva vsak učenec izdela prehransko piramido po 
lastni presoji oziroma tako, kot najpogosteje uživa določena živila. Nato se o tem pogovorijo 
pri teoretičnem delu pouka. Spodbuja jih, da preberejo vse, kar piše na embalaži, če nakupujejo 
s starši ali sami. Opaža pa, da najpogosteje samo pogledajo rok uporabe. Meni, da mora biti 
kakovosten pouk multisenzoričen. To pomeni, da učenec hkrati vidi, sliši, okusi in otipa. 
Učiteljica Č si želi več pouka izven šolskega okoliša. Pogovor o odpadkih naj bi potekal na 
komunali, učenje o sadju in zelenjavi bi lahko potekalo v sadovnjaku ali na trgu, kjer bi izvedeli 
lahko veliko več in si bolje predstavljali povedano. Tudi eksotično sadje bi lahko bolje spoznali 
na tržnici, saj nekateri učenci posameznih eksotičnih sadežev ne poznajo. Učenje iz knjig in s 
pomočjo slik ali fotografij ni tako učinkovito. Njeni učenci menijo, da bi bilo pri pouku 
gospodinjstva lahko še več zanimivih stvari, predvsem kuhanja. Pri opazovanju praktičnega 
dela pouka je bilo opaziti, da učencem primanjkuje veščin praktičnega dela, kar potrjuje, da ne 
izvajajo praktičnega dela pouka pogosto, predvsem zaradi neučinkovite opreme v gospodinjski 
učilnici. Učiteljica Č si želi posodobitev šolske kuhinje, ker je zelo skromna in je težko izvajati 
praktičen del pouka v njej. Kot pravi Polakova (2007), je pravica in želja vsakega delovnega 
človeka imeti pri svojem delu primerno osebno in strokovno podporo. Učiteljski poklic je zaradi 
svoje psihofizične zahtevnosti še bolj izpostavljen tej potrebi. Kot rešitev navaja timsko delo 
učiteljev, ki bi spodbujalo njihovo medsebojno pomoč. Raziskave kažejo, da so učitelji, ki si 
pomagajo in se medsebojno podpirajo, pri pedagoškem delu uspešnejši in bolj zadovoljni.  

Načelo učiteljice A je, da morajo učenci hrano, ki jo pripravijo pri pouku gospodinjstva, vsaj 
poskusiti. Ugotavlja namreč, da otroci zelenjave ne marajo, sadje pa imajo radi. Učiteljica A  
zagovarja tudi, da je treba učence znati dobro voditi, da sami delajo. Učitelj mora biti 
osebnostno zrel, da jim zna na primeren način svetovati in pomagati. Strinja se, da  je preveč 
vodenja učencev, in si želi, da bi učenci sami prišli do tega, kar morejo doseči. Sama učencem 
razdeli recepte in učenci sami pripravljajo jedi. S tem želi spodbujati učence k samostojnosti, 
ki jim je manjka na vseh področjih življenja. Opaža, da če otroci v gospodinjski učilnici niso 
zaposleni, je kaos. Večina učencev se dolgočasi, saj je premalo delovne površine in preveliko 
število učencev. Na začetku šolskega leta vsaka od skupin zbere denar in izbere vodjo skupine. 
Prvo skupino sestavljajo štirje  učenci. Drugo, tretjo in četrto skupino pa po trije učenci. Skupaj 
jih je pri praktičnem delu pouka trinajst. Nekatera živila (na primer jabolka) vzamejo iz šolske 
kuhinje, druga kupijo v trgovini s skupnim denarjem, ki ga zberejo na začetku šolskega leta. V 
gospodinjski učilnici imajo samo dva štedilnika na električne plošče. Opazili smo, da so imeli 
nekateri učenci težave s prižigom štedilnika. Gospodinjska učilnica ima še dve pomivalni koriti, 
pomivalni stroj, pralni stroj (kuhinjske krpe operejo in jih posušijo na sušilu). Opažamo, da je 
ta kuhinjska oprema primerna samo za dve skupini in ne za štiri, kot jih je bilo pri opazovani 
učni uri. 
 
Učiteljica A opozarja na iznajdljivost in prilagodljivost tako učiteljice kot učencev. Učenci si 
pri urah gospodinjstva ne želijo pisanja in obravnave teorije. Kuhanja pa si šestošolci želijo več. 
Kot rezultat kakovostnega pouka učiteljica A omenja, da učenec zna sam poskrbeti zase in se 
zdravo prehranjevati. V razredu imajo učenca, ki ima celiakijo in tudi laktozno intoleranco. Želi 
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kuhati sam, vendar učiteljica zahteva, da v skupini pripravijo jedi, ki ne vsebujejo glutena in 
laktoze. Njegovi sošolci se na tak način lahko vživijo v njegovo zdravstveno stanje in vsi skupaj 
spoznavajo ene in druge vidike načina prehranjevanja. Učiteljica A se od učencev veliko nauči. 
Ne posreduje samo ona znanja, ampak ga veliko prejme tudi od učencev.  

Osebna integriteta posameznega otroka, v tem primeru otroka s celiakijo, mora biti 
pomembnejša od konkretnega pedagoškega cilja. Nihče ne bi smel uporabljati takšnih 
pedagoških smernic, pravil in metod dela, ki bi poškodovale otrokovo integriteto ali s katerimi 
bi zavestno prekoračil njegove osebne meje (Juul in Jensen, 2009).  

Veščine in znanja, ki bi jih učenec moral usvojiti pri pouku gospodinjstva, so za učiteljico B 
medsebojni odnosi v družini in v skupnosti, odnos do narave oziroma do okolja in zdrav način 
življenja. Svoje učence želi pripraviti, da bodo ozaveščeni potrošniki, ki znajo razbrati podatke 
na embalaži in izdelke med seboj primerjati pri samem nakupovanju. Pomembno se ji zdi, da 
se znajdejo v življenju in da postanejo samostojni. Uporabni prehranski vsebini pri pouku 
gospodinjstva sta hranilne snovi in ekologija. H kakovostnemu pouku spadata tako teorija kot 
praksa. Najbolj pa ji je pomembno, da učence nauči praktičnih stvari. Torej, da poznajo 
teoretične lastnosti, kot je na primer koagulacija beljakovin, ki jih pri praktičnem delu 
prepoznajo: ko spečejo jajca, beljak zakrkne. Tako vidijo in vedo, da je beljak koaguliral. Vedo 
tudi, da je beljak sestavljen iz beljakovin, in poznajo lastnosti beljakovin.  

Učiteljica B prišteva h kakovostnemu znanju predvsem medsebojne odnose, s katerimi se 
ukvarja že v 5. razredu. Meni, da so dobri medsebojni odnosi temelj vsakega gospodinjstva 
oziroma življenja v skupnosti. Čeprav ni njihova razredničarka, skupaj z učenci razreši stvari, 
ki so sicer namenjene razrednim uram. Na tak način poskuša vzpostaviti pristen odnos že s 
petošolci. Uči jih delitve dela in spoštovanja. Po njenem mnenju naj bi učenec usvojil ročne 
spretnosti pri pripravi jedi. Izrednega pomena so: čistoča, ekonomičnost, postopki priprave 
hrane in odnos do okolja. Učenci delajo tudi zgibanke, ki ozaveščajo: o ekologiji, ločevanju 
odpadkov in varčevanju z energijo.  

Učiteljici C je pomembno, da med poučevanjem izhaja iz sebe in svojih občutij. Včasih, ko ima 
slab dan, prosi učence, če so lahko malo tišji, ker jo boli glava. Pri graditvi razredne skupnosti 
je pomembno povedati svoja občutja in pri tem ne obtoževati drugih. Pri prvih učnih urah 
gospodinjstva postavi meje. Zase meni, da je rada učiteljica, se trudi in dela s srcem. Ima 
poudarjeno sposobnost empatije, ki je pomembna za poklic učitelja. Zaveda se, da ima vsak 
posameznik različne kvalitete. Pri medsebojnih odnosih je treba vedeti, kaj in kako smemo reči, 
da ne žalimo sogovornika. Učiteljica C poskuša učence sprejeti takšne, kot so, in tudi sama je 
z njimi takšna, kot je. Učenci to razumejo. Kadar jo nalašč zjezijo, jih vpraša, kako se oni 
počutijo, če pride mami jezna s službe, saj je tudi ona mami. Poskuša jim ponazoriti njihova 
dejanja z realnim primerom. Opozarja tudi na prilagodljivost drug drugemu, pri čemer pazi, da 
ne pride do izkoriščanj.  

Komunikacija in odnosi zajemajo učiteljevo sposobnost učinkovite komunikacije in razvijanja 
dobrih odnosov z učenci in med njimi, sposobnost razvijanja socialnih veščin pri učencih, 
izkazovanja pozitivnega odnosa do učencev, oblikovanja spodbudnega učnega okolja, 
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spodbujanja samostojnosti in odgovornosti, vzdrževanja discipline in oblikovanja pravil 
vedenja, sposobnost uporabe strategij za reševanje konfliktnih situacij. Pri tem je pomembno 
učiteljevo zavedanje in upoštevanje etičnih okvirov delovanja (Valenčič Zuljan M, 2012). 

3.4.2 Ocena učiteljic o uporabnosti didaktičnih pristopov pri poučevanju prehranskih vsebin 

V intervjuju so učiteljice ocenile uporabnost didaktičnih pristopov pri poučevanju prehranskih 
vsebin, njihova mnenja pa se razlikujejo.  
 
Učiteljica B ocenjuje, da je pri obravnavi teorije najbolj uporabna učna metoda razgovor. 
Učence navaja na samostojno delo z učbenikom, kar pa ni pogosto. Občasno učenci izdelujejo 
tudi določene plakate. Meni, da h kakovostnemu pouku spadata tako teorija kot praksa, čeprav 
je praktično znanje bolj pomembno. 
 
Za učiteljico A je učbenik odličen didaktičen pripomoček. Tudi učni načrt je primeren. Pravi, 
da najpogosteje uporablja predstavitve v programu Power Point oziroma z računalnikom, na 
katerem predstavi prehranske vsebine tudi s pomočjo interneta. Pripomočki so v kuhinji nujni. 

Za učiteljico Č je vsaka učna metoda in oblika po svoje uporabna, odvisno od vsebine in teme. 
Najpogosteje kombinira frontalno in skupinsko obliko dela. Navodila podaja frontalno.  

Pri učiteljici C si učenci pred začetkom praktičnega dela pouka v zvezke zapišejo, koliko 
denarja lahko največ porabijo za kupovanje sestavin. Sestavine kupujejo in prinašajo od doma 
sproti, prav tako pa tudi pripomočke, ki jih ni v šoli. V zvezke zapišejo, kateri recept so izbrali 
in sestavine, ki jih potrebujejo za izbrano jed. Če pozabijo sestavine, pridejo k učiteljici in jih 
skupaj pridobijo. Učiteljica C s poučevanjem tudi vzgaja k zdravemu življenjskemu slogu. 
Pomembno se ji zdi, da znajo učenci prehrano prilagoditi svojim potrebam in da poslušajo svoje 
telo. Pravila v gospodinjski učilnici so, da govorijo v normalni glasnosti, ne tekajo po učilnici, 
ne dotikajo se pulta, razen kuharji, rokavi so zavihani. Posledica kršenja pravil je, da ni kuhanja. 
Po njenih izkušnjah je pomembno, da od svojih zahtev nikoli ne odstopi. Lahko učenci 
predlagajo, česa si želijo, ampak o uresničitvi predloga odloči sama.  

Gržan (2001) poudarja, da so danes srečni tisti otroci, ki uspejo preživeti v tem sistemu s tem, 
da ohranjajo naravno radovednost, samostojno iskanje, ki uspejo onkraj vseh konzerv znanosti, 
umetnosti, zgodovine. Za takšen pristop pa je potrebno ogromno časa, mnogo pozornosti, 
predvsem pa veliko skromnosti s strani staršev in vseh ostalih vzgojiteljev. 

3.4.3 Mnenje učiteljic o didaktičnih pristopih, ki pripomorejo h kvalitetnejšemu 

prehranskemu znanju 

Učiteljice gospodinjstva smo vprašali o didaktičnih pristopih, ki po njihovem mnenju 
pripomorejo h kvalitetnejšemu prehranskemu znanju. 
 
Intervjuvana učiteljica A je poudarila, da je učna oblika skupinskega dela najbolj uporabna. Pri 
razlagi navodil in teoretičnem znanju uporablja frontalno učno obliko dela. Poslužuje pa se tudi 
skupinskega dela. Meni, da so učenci postali individualisti, zato jih pri kuhanju in izdelavi 
plakata spodbuja k sodelovanju v skupini. Učitelji naj bi frontalno obliko počasi opustili in jo 
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zamenjali s skupinsko učno obliko. Pri skupinskem delu je najtežja in tudi najpomembnejša 
stvar oblikovanje primernih skupin. Dvanajst otrok razporedi v štiri skupine. Osnovna živila 
dobijo v šoli, ostala živila pa morajo kupiti učenci. Vsaka skupina ima svojo denarnico in 
dežurni učenec kupi živila v trgovini ali pa prinese od doma. S tem jih navaja odgovornosti: če 
ne prinesejo živil, ne morejo kuhati. Nadaljnje možnosti učenja in pridobivanja izkušenj vidi 
tudi v šolski kuhinji – učenci bi lahko sami pripravljali malice. 
 
Učiteljica A pove, da pri njenih učnih urah kuhajo predvsem zelenjavo. Vztraja, da morajo 
skuhano hrano vsaj poskusiti. Pogosto so učenci presenečeni nad okusom zelenjave in pojedo 
vse, kar so sami skuhali. Ure pri predmetu gospodinjstvo razdelijo na tri šolske ure teorije in tri 
šolske ure prakse. Kar pomeni, da v enem tednu obravnavajo teorijo v treh strnjenih šolskih 
urah. Naslednji teden pa v skupnih treh šolskih urah kuhajo oziroma pripravljajo jedi. Tak način 
organizacije pouka pri predmetu gospodinjstvo učiteljici A ustreza, saj lahko poda jasna 
navodila, da se učenci pripravijo na praktični del pouka, da v miru delajo, pojedo in pospravijo.  
 
Ključni dejavnik kakovostnega prehranskega znanja je po mnenju učiteljice C uporaba različnih 
učnih metod in oblik dela. Pri praktičnem delu je pomembna demonstracijska metoda dela. Zelo 
učinkovito je, ko učencem pokaže in večkrat kaj ponovi. Proti koncu šolskega leta so že 
samostojni. Razen začetne ure delajo pri gospodinjstvu v trojicah. Priprava na naslednjo učno 
uro se prične, ko  učiteljica izžreba tri učence, ki bodo naslednjo šolsko uro vodje. Kadar je 
nekdo izžreban že drugič, žreb ni veljaven. Vodje si sami izberejo svoja pomočnika. Pri 
obravnavi teorije uporablja predvsem razgovor, kjer učence spodbuja, da začnejo govoriti in 
razmišljati. Najbolj pomembni učni obliki dela sta torej razgovor in skupinsko delo. Še 
pomembnejše pa ji je, da učence uči odgovornosti s tem, ko jim prepusti izbiro priprave jedi.  

Pri učiteljici C učenci, ki ne kuhajo, delajo domačo nalogo ali opazujejo sošolce pri  ustvarjanju. 
V primeru, da opazujejo sošolce pri pripravi jedi, se razporedijo ob pultu, pri čemer se pulta ne 
dotikajo. Pri opazovanju nam je učenka razložila, kako se pripravijo na praktični pouk: kdor 
ima dolge lase, si jih spne, vsi si umijejo roke. Potem pripravijo sestavine in povedo sošolcem, 
kaj bodo kuhali. Učiteljica med jedjo skrbi, da vse pojedo in hrane ne zavržejo. S tem daje zgled 
ekonomičnosti. Opazi se velika zainteresiranost za praktični del pouka, čeprav je gospodinjska 
učilnica stara petnajst let, ima samo dva pulta in je slabo opremljena. Učenci se med skupinskim 
delom med seboj opominjajo in skrbijo za higieno, sproti pospravljajo in ločujejo odpadke. 
Pomočnica tretje delovne skupine je demonstrirala svojima sošolkama rezanje testa. Ena od 
pomočnic je pekla tortilje. Prve so bile malo zažgane, zato je bila pri naslednjem pladnju s 
tortiljami bolj pazljiva. Med pečenjem tortilj so učenke v tej skupini pripravljale omake. Vodja 
skupine je prebrala sestavine, ki sta jih pomočnici dali v plastično posodo. Opažamo 
prilagodljivost in sodelovanje v skupini ter učenje iz lastnih izkušenj, ki pa niso vedno prijetne.  

Učiteljica A zahteva, da mora učenec pri pouku gospodinjstva poznati postopke in posodo. 
Osredotoča se na skupine živil in na to, kar se dela v kuhinji. Torej bolj praktični vidik, kar 
učenec lahko v vsakdanjem življenju uporabi. Otroci nimajo potrebnih izkušenj in 
intelektualnega uvida, zato potrebujejo znanje in vodstvo odraslih  (Juul in Jensen, 2009).  
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3.4.4 Didaktični pristopi, ki jih učiteljice uporabljajo pri poučevanju prehranskih vsebin pri 

pouku gospodinjstva  

Učiteljice pri pouku gospodinjstva uporabljajo različne načine poučevanja. Naštele so 
predvsem tiste didaktične pristope, ki jih uporabljajo pri poučevanju prehranskih vsebin. 

Učiteljica B spreminja didaktične pristope. Pravi, da je stalnica dolgočasna tako za otroke kot 
za učitelje. Učitelj potrebuje kar nekaj energije, da vsako leto svoje učne priprave preuredi, če 
želi posodobiti stvari, ki se spreminjajo. Teorijo pogosto predstavi s pomočjo Power Pointa, ki 
vsebuje bistveno več slik kot besedila. Učencem razloži, da so prosojnice v programu Power 
Point samo v oporo pri razlagi, da ne pozabi česa povedati. Frontalne učne oblike ne uporablja 
pogosto, raje se poslužuje pogovora. Po navadi se usedejo v krog in si izmenjujejo mnenja. 
Delo v dvojicah uporablja le, kadar učenci delajo z učbenikom ali z računalnikom. Tega pa je 
zelo malo. Najbolj učinkovito je delo v trojicah, saj meni, da v štiričlanskih skupinah ne delajo 
vsi. 

Pri obravnavi nove prehranske vsebine izhaja učiteljica Č iz izkušenj in predznanja učencev. 
Ko se na primer pogovarjajo o hranilnih snoveh, izhajajo iz tega, kje se nahajajo, in si pogledajo 
videokaseto. Učenci pripravljajo in predstavljajo Power Point predstavitve o hranilnih snoveh. 
Opazili smo delo v dvojicah in individualno učno obliko dela. Veliko je bilo tudi katehetskega 
razgovora. 

Poznamo več vrst razgovora: katehetski, sokratski, hevristični, prosti razgovor in diskusijo. 
Katehetski razgovor je način poučevanja, pri katerem učitelj postavlja spominska vprašanja, na 
katera učenci odgovarjajo s predznanjem. Pri sokratskem razgovoru učitelj usmerja učenca z 
alternativnimi, izključujočimi se vprašanji k oblikovanju posplošitev. Hevristični razgovor 
poteka s pomočjo verige vprašanj, ki jih oblikujejo v skupno ugotavljanje sklepov. Prosti 
razgovor poteka kot prost pogovor o dani tematiki. Diskusija pa je oblika dialoga, kjer se 
ugotovljena znanja razširjajo in dopolnjujejo (Valenčič Zuljan, 2013).  

Učiteljica A pri teoretičnem delu pouka uporablja individualno učno obliko, pri praktičnem 
delu pouka pa skupinsko. Pri obravnavi hranilnih snovi je uporabila delo v dvojicah. Kadar 
poučuje označevanje živil, prinesejo učenci embalaže različnih živil in skupaj pregledajo 
deklaracije in si jih zapišejo. Temu nameni precej učnih ur. Pri praktičnem delu pouka so 
pozorni na rok trajanja živila. Pred in po mehanski in toplotni obdelavi živil se pogovorijo o 
prehranskih pojmih. Učiteljica A najprej razloži teoretične pojme, povezane s praktičnim delom 
pouka, da učenci lažje izvedejo zadano nalogo. Higieno prehrane predstavi na začetku šolskega 
leta (nedrseči copati, predpasniki, speti lasje, umite roke …). Ta pravila so nalepljena na vidnem 
mestu v gospodinjski učilnici. Načrtovanje prehrane oziroma prehranske navade učiteljica A 
razloži frontalno, pri tem si pomaga s primeri izkušenj. Hranilne snovi obravnava s pomočjo 
metode razlage, ki pa jo kombinira z delom v dvojicah in frontalno ter skupinsko učno obliko 
dela. Metode dela z besedilom učenci ne marajo, saj se jim zdi suhoparno, da preberejo 
literaturo in jo obnovijo v obliki spisa, o katerem se nato vsi pogovorijo. 

Učiteljica B meni, da je mogoče učne vsebine prikazati s kratkimi animiranimi filmi na temo 
prehrane, ekologije, varčevanja ipd. Včasih je lahko določena zgodba izhodišče za nadaljnje 
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interpretiranje učne ure. Nekajkrat izpostavi okroglo mizo, kjer debatirajo o določeni učni temi. 
Demonstracijo izvedejo tako, da sedijo v krogu in si pogledajo stvari. Lansko leto so si 
pogledali in poskusili eksotično sadje. Pri obravnavi prehranske vsebine o ogljikovih hidratih 
je učiteljica z učenci demonstrirala ločevanje škroba iz krompirja.  

Peklaj (2001) omenja, da učitelj pri sodelovalnem učenju uporablja vrsto strategij in metod. Z 
njimi  spodbuja sodelovalno interakcijo med učenci, ko se ti učijo neko snov. Interakcija, ki jo 
sprožijo te različne strategije, je zelo različna. Lahko je zelo preprosta in poteka v obliki 
pogovora učencev v parih o najpomembnejših ugotovitvah učne ure ali pa je zelo zapletena in 
vključuje različne kombinacije aktivnosti. Kot na primer aktivnosti za pripadnost, aktivnost za 
razvijanje skupinske identitete ipd. Za uspešno spodbujanje sodelovalne interakcije mora učitelj 
upoštevati pet osnovnih načel, ki niso nujno prisotna v vsaki sodelovalni učni uri, vendar 
najbolje opredeljujejo sodelovalno učenje. Ta načela so delo v skupinah, pozitivna soodvisnost 
članov skupine, odgovornost posameznega člana skupine, ustrezna struktura naloge in 
sodelovalne veščine.  

3.4.5 Učne metode in oblike, ki jih izvajajo učiteljice gospodinjstva 

Med opazovanjem praktičnega dela pouka gospodinjstva in tudi s pomočjo podanih mnenj 
učiteljic gospodinjstva navajamo primere učnih metod in oblik, ki jih učiteljice dejansko 
izvajajo. 
 
Učiteljice A želi učence pripraviti na samostojno življenje. To pomeni, da morajo učitelji 
uporabiti takšne metode dela, da zna učenec na koncu osnovne šole pripraviti kosilo za družino, 
zna osnovne veščine: lupljenje, rezanje, sekljanje, pozna osnovno posodo in postopke kuhanja. 
Učenec bi naj znal tudi povedati, kaj je blanširanje, cvrenje in to praktično izvesti. Učiteljica A 
preveri praktično znanje s pisnim preverjanjem in z opazovanjem veščin praktičnega dela. 
Teorijo preveri s spraševanjem, kjer učenec opiše postopke dela. Meni, da je učencem lažje, če 
najprej praktično izvedejo določeno prehransko vsebino, potem pa povedo teorijo o tem. To 
smo opazili tudi pri učni uri, kjer so na začetku ure samo na kratko razdelili hranilne snovi, 
potem pa so ocvrli jajce in se pogovorili, kaj se  zgodi z beljakovinami.   
 
Tomić (2002) omenja, da je glavna učiteljeva dejavnost pred poukom, ko pripravlja naloge, 
navodila in drugo didaktično gradivo. Učenci so središče učnega procesa, zato je komunikacija 
horizontalna, v smeri učenec – učenec. Pa tudi vertikalna, usmerjena k učitelju, ko mu učenci 
sporočajo o svojih izidih ali iščejo dodatno pomoč za delo. Tako si učenci izmenjujejo 
problemska vprašanja in probleme rešujejo v manjših skupinah. Primorani so svoja mnenja, 
stališča in misli primerjati med seboj, ob sodelovanju vseh reševati naloge in se približevati 
skupinskemu cilju. Prav tako morajo svoje individualno znanje, metodične spretnosti in zamisli 
prilagajati in povezovati. Med posredno poučevanje uvrščamo skupinsko delo, delo v dvojicah 
in samostojno učenje. Skupinska učna oblika se izvaja tako, da se v okviru razrednega kolektiva 
občasno oblikujejo manjše skupine učencev, ki samostojno delajo pri določenih nalogah in z 
rezultati svojega dela seznanjajo sošolce in učitelja. 
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Učiteljica A je pri nekaterih učencih opazila napredovanje pri rokovanju s kuhinjskimi 
pripomočki in pri kuharskih veščinah, kot so lupljenje, rezanje itd. Pri metodi praktičnega dela 
se veščine izboljšujejo z izkušnjami, potem pa se nadgrajujejo še v domačem okolju. Pri 
opazovanju praktičnega dela učiteljice A nam je bilo všeč, da je učiteljica upoštevala želje 
učencev in da je bila pravična pri razdeljevanju kompota. Ves čas je učence sproti opozarjala 
na njim razumljiv način. Učenca, ki je na nepravilen način zapiral pomivalni stroj, je ustavila, 
potem pa je moral vsem učencem demonstrirati pravilno zapiranje pomivalnega stroja. Tako ga 
je preko njegovega napačnega zapiranja pomivalnega stroja naučila pravilnega rokovanja z 
napravo. Opažamo, da so bili učenci pri opazovani uri praktičnega dela izredno motivirani in 
delovni. Kdor ni imel dela, je prišel k učiteljici in jo vprašal, kaj lahko dela. Učiteljica A je 
demonstrirala učencem, kako se mesi testo, saj učenci niso znali in so jo prosili, naj jim pokaže. 
Pri peki palačink pa je sama opazila, da se učenci ne znajdejo najbolje in jim je pomagala 
pravilno postaviti posode, da so najbolj učinkovito prenesli maso v ponev. Dobro je, da učenci 
sproti čistijo delovne površine in pomivajo posodo. Na podlagi celotne učne ure smo ugotovili, 
da ima učiteljica dobro razvito profesionalno odnosno kompetenco. Juul in Jensen (2009) 
odnosno kompetenco opisujeta kot sredstvo za uresničitev tistih predstav o vrednotah, ki se nam 
zdijo najbolj odločilne. Tako dobimo v odnosu med odraslimi in otroki tako kakovost, ki ustreza 
obema stranema in hkrati višjim pedagoškim ciljem. 
 
Praktični del pouka pri učiteljici Č je potekal v dveh šolskih urah, in sicer brez vmesnega 
odmora. Na začetku šolske ure so obravnavali učno snov o zajtrku, nato pa praktično izvedli 
različne zajtrke po skupinah. Vsak od učencev si je v tem šolskem letu izdelal svojo prehransko 
piramido glede na to, kako se prehranjuje, zato učenci ob koncu šolskega leta dobro poznajo 
hranilne snovi. Opaziti je bilo bolj slabo organizacijo dela med pripravo jedi. Razporeditev v 
skupine je potekala precej časa, saj so se učenci sami poskušali razporediti, na koncu jim je 
učiteljica pomagala, da se niso sprli. Učiteljica je večkrat opozorila učence, naj dvignejo roke, 
kadar hočejo kaj povedati.  

Individualno delo učencev je potekalo tako, da so učenci posamično hodili pred tablo in pred 
vsemi ponovili, na kaj morajo biti pozorni, preden začnejo s praktičnim delom pouka. Povzetke 
so zapisali v zvezke. Delo v dvojicah so izvajali pri Power Point predstavitvah o zajtrku. Pri 
opazovani učni uri so se predvsem pogovarjali, frontalnega pouka je bilo zelo malo. Ni bilo 
opaziti, da bi učenci pri skupinskem delu izbrali vodjo skupin. Eden od učencev si je pozabil 
nadeti predpasnik. Učiteljica Č tega ni opazila, učenec se je sam spomnil in si ga oblekel. 
Odpadkov ne ločujejo. Sestavine vedno prinese in pripravi učiteljica Č. Učencev je za izvedbo 
praktičnega dela pouka preveč. Učiteljica ni posredovala jasnih navodil na začetku praktičnega 
dela pouka, zato je bilo kar nekaj nejasnosti. Opazi se, da redko pripravljajo jedi pri pouku 
gospodinjstva. Kljub navodilom, da tisti, ki nima dela v skupini, sproti pospravlja, to upošteva 
le en učenec. 

Metodo razgovora je dobro izpeljala učiteljica C. Pri obravnavi teorije so se pogovarjali o 
higieni. Učenci so doumeli bistvo problema. Ena od učenk je dvignila roko in vprašala, ali si 
gre lahko umit roke. Vsi, razen dveh učencev, so si umili roke. S tem je učiteljica dosegla, da 
so učenci ponotranjili znanje in spremenili svoje vedenje. 
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Pri praktičnem delu pouka učiteljice Č smo opazili nepravilno nošenje nožev. Učiteljica Č tega 
ni opazila, zato tudi ni mogla opozoriti in pokazati, kako se pravilno ravna s kuhinjskimi 
pripomočki. Opaziti je bilo tudi iznajdljivost učencev. Delovno površino so si podaljšali tako, 
da so si zraven delovnega pulta postavili še šolsko klop. Učenci v skupinah in med skupinami 
dobro sodelujejo, ves čas spremljajo, kaj je kdo že naredil, in tudi povedo, kaj so sami naredili 
in kaj bo njihova naslednja naloga. Pri izpolnjevanju delovnega lista niso sedeli v šolskih klopeh 
po skupinah, ampak tako kot prejšnjo uro pri obravnavi teorije. Samo ena skupina se je presedla 
in skupaj reševala delovni list. Učiteljica jim ni nič pomagala. Reševanje delovnega lista je bilo 
bolj individualno kot skupinsko delo. Ni bilo zaslediti, da bi med pripravljanjem jedi učenci 
uporabljali prehranske pojme. Pri teoretičnem delu je bilo opaziti, da učenci dobro poznajo 
prehranske pojme. Obravnavali so učno temo o beljakovinah in učenci so pred tablo 
predstavljali sošolcem živila, bogata z beljakovinami. Podali so nekaj receptov za jedi, kjer 
prevladujejo predvsem beljakovine. Učno uro o beljakovinah je začela učiteljica z navodilom, 
naj poleg beljakovin naštejejo še druge hranilne snovi. Učenci so brez težav našteli še ogljikove 
hidrate, vitamine in minerale ter maščobe. Praktično delo pri učiteljici Č je potekalo 
neorganizirano, saj učiteljica nima dovolj visoke avtoritete – se pa poslužuje 
konstruktivističnega pristopa k pouku gospodinjstva, saj so učenci zelo aktivno vključeni v sam 
pouk. Pripravljajo predstavitve s pomočjo programa Power Point, sestavljajo delovne liste ipd. 
Učenci menijo, da se s samostojno pripravo predstavitev veliko naučijo.   
 
Marentič Požarnik (2016) navaja oblike učenja v zaporedju, kot se pojavijo v otrokovem 
razvoju. To je učenje na osnovi lastnih izkušenj, učenje z opazovanjem ali s posnemanjem, 
spoznavno učenje ter metakognitivno učenje, pri katerem učenci razmišljajo o svojem procesu 
učenja. Kramar (2009) opozarja, da je treba pri izbiri učnih metod upoštevati tudi učence. V 
metodah pouka potekajo tudi spoznavni procesi in metodološke poti do znanja, ki jih učenci 
spoznavajo in usvajajo oziroma s tem razvijajo lastne metodološke pristope za lastno 
samostojno iskanje  in poglabljanje znanja. 

3.4.6 Obravnava teorije pri pouku gospodinjstva 

Pri obravnavi teorije prehranskih vsebin pri pouku gospodinjstva se vsaka od učiteljic poslužuje 
svojega načina podajanja učne snovi. 

Učiteljica C uporablja frontalno obliko pri pouku samo takrat, ko učenci ne prinesejo sestavin. 
V tem primeru izbere učno temo na podlagi tega, kaj  učenci želijo spoznati ali vedeti. Pomaga 
si z metodo razgovora. Pri kuhanju ne upošteva izkušenj učencev. Vsi imajo popolnoma enake 
možnosti. Tisti, ki imajo manj izkušenj, opravljajo najprej preprostejše stvari. Meni, da je 
teoretično znanje pomembno, pomembnejše pa je izkustveno učenje, saj jih bo življenje samo 
pripeljalo do novih znanj. Pri pouku gospodinjstva si učenci definicije prehranskih vsebin 
zapišejo v zvezke, da bodo takrat, ko bodo to znanje potrebovali, vedeli, kje iskati podatke. 

Učiteljici Č je pomembna aktivnost učencev pri obravnavi teorije, zato učenci veliko delajo tudi 
individualno. 
 
Pri učiteljici A so vitamine in minerale spoznavali s kartami. Za tak način pouka, z metodo 
razgovora, se odloča, ker opaža, da učencem pisanje dela težave. Meni, da je komunikacija pri 
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obravnavi teorije ključnega pomena, tako kot so pri praktičnem delu pouka izkušnje, ki jih 
učenci pridobijo neposredno. Omeni, da bi sodelovanje učencev lahko izboljšala z uporabo 
različnih didaktičnih pristopov in njihovim spreminjanjem oziroma prilagajanjem razredu. 
Pomembno je izkustveno učenje, učenje za življenje, zato učenci sami iščejo rešitve s pomočjo 
knjig, interneta … 

Med opazovanjem poučevanja teorije ugotovimo, da se učiteljica A zelo spretno pogovarja z 
učenci. Zna postaviti ustrezna vprašanja, da dobro razmislijo in pridejo do pravilne rešitve: 
»Prehransko piramido ste že videli, tudi narisali ste jo. Torej, kje se nahajajo beljakovinska 
živila?« Učenka odgovori: »Tam, kjer so ribe.« Učiteljica ji pritrdi in jo prosi, da našteje 
beljakovinska živila, ki jih je zapisala v zvezek. Učenka našteje sojo, fižol in grah. Učiteljica jo 
vpraša, kaj je skupnega živilom, ki jih je naštela. Učenka odgovori, da imajo vsa ta živila veliko 
vsebnost beljakovin. Učiteljica jo dopolni, da so vsa ta živila stročnice. Tako je učiteljica učence 
poskušala naučiti, kako izluščiti bistveno, in jih s tem učila abstrahirati. Kompare in Rupnik 
Vec (2016) opisujeta abstrahiranje kot luščenje bistvenega (glavne ideje, osrednje misli, teze, 
včasih ključnih besed). Abstrahiranje je iskanje in določanje bistvenih informacij in 
podrobnosti. Je tudi ugotavljanje in pojasnjevanje, kaj je skupnega več primerom ali kaj so 
glavne značilnosti in pomembne lastnosti nečesa; ugotavljanje shem in splošnih vzorcev in 
izluščenje skupnih značilnosti. Ker abstrahiranje  omogoča izluščenje bistva oziroma določanje 
splošnega vzorca tudi pri vsebinah, ki se zdijo različne, je pomembno orodje pri širjenju in 
poglabljanju znanja. 

Med opazovanjem smo zasledili, da učiteljica A opazi, če učenci nečesa niso dobro usvojili, in 
učno snov ponovi na drugačen način. Na prehranski piramidi jim razloži, kje se nahajajo živila, 
bogata z beljakovinami, in jim naroči, da beljakovinska živila, ki so jih zapisali v zvezke, dajo 
v dve poljubni skupini. Najprej so učenci morali določiti ključ, po katerem so jih razdelili. 
Učiteljica A jih spodbuja in jim daje njim primerne naloge. Učenci med poukom sami skrbijo 
za red in disciplino.  

Učiteljica Č opaža, da večino predznanja učenci prinesejo od doma. Vedo, kako zdravo je jesti 
sadje in zelenjavo, saj oboje vsebuje vitamine in minerale. 

Življenjski izzivi lahko spodbudijo posameznikov razvoj, kolikšen pa bo, je odvisno od tega, 
kako se bo posameznik, v tem primeru učenec, nanje odzval in koliko bo to celostno izkušnjo 
osmislil in predelal (Valenčič Zuljan, 2012). Pri poučevanju prehranskih pojmov je torej 
pomembno, da učitelj prehranski pojem učencem predstavi kot izziv, ki pa povprečnemu 
učencu v razredu ni pretežak ali prelahek. Učiteljica C prehranske pojme poučuje na način, da 
jih zapišejo v zvezke. Težjih strokovnih izrazov jim ni treba znati. Dovolj se ji zdi, da slišijo 
zanje. 
 
Učiteljica B meni, da se s prehranskimi vsebinami učenci seznanijo že v 5. razredu. Opaža, da 
si težko predstavljajo prehranske pojme, čeprav jih naštejejo. Pri opazovani učni uri so njeni 
učenci prehranske pojme dobro poznali, predvsem pri učni uri o mleku in mlečnih izdelkih. 
Učiteljica B zahteva, da znajo definicije razložiti. 
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Zelo zanimivo degustacijo je izvedla učiteljica B pri svoji učni uri, ko so obravnavali mleko. 
Različne vrste mleka, mleko z različno vsebnostjo maščobnih kislin, sveže in trajno mleko ter 
mleko v prahu, so učenci poskusili in primerjali okuse med posameznim mlekom. Trajno mleko 
jim je bilo najokusnejše, saj je najbolj sladko od vseh. Učiteljica B je učencem razložila, da je 
trajno mleko drugačnega okusa, saj karamelizira zaradi visokega vrelišča. Preko degustacije in 
s pomočjo Power Point predstavitve jim zelo dobro razložila zahtevnejše prehranske pojme, kot 
so tipizacija in sterilizacija. Med pogovorom pa je nejasne prehranske pojme podrobneje 
razložila: na primer homogenizacijo. Učenci so bili navdušeni nad pokušanjem mleka in Power 
Point predstavitvijo. Najbolj jim je bila razumljiva vsebina o nastanjanju mleka in odstotki 
maščob v mleku. 
 
Kompare in Rupnik Vec (2016) opisujeta primerjanje kot aktiven miselni proces ugotavljanja 
in opisovanja podobnosti in razlik med dvema ali več pojavi oziroma elementi. Primerjanje nam 
omogoča oblikovanje novih spoznanj ter sprejemanje odločitev in je lahko enostavno ali pa bolj 
kompleksno. Odvisno od naloge in znanja učencev.  

Učiteljica B med obravnavo teorije večkrat pove kakšno zgodbo, tudi svojo izkušnjo. Pri eni od 
učnih ur so morali učenci prinesti embalažo, ki so jo skupaj pregledali. Bistvene podatke so 
učenci zapisali v zvezke. Delovnih listov ne uporablja pogosto, včasih prinese kakšne križanke, 
kvize in rebuse. Najraje riše na tablo in učenci sproti prerisujejo, saj tako dejansko vedo, na kak 
način je nastala celota. 

Pri obravnavi prehranske vsebine Higiena živil  je učiteljica C v eni šolski uri vodila učence s 
skozi razgovor. Pogovarjali so se o bontonu pri prehranjevanju. Učenci so z velikim 
zanimanjem v tišini poslušali razlago učiteljice C, nato pa so spraševali in odgovarjali na 
učiteljičina vprašanja. Večinoma je učna ura potekala v obliki frontalnega pouka, kar nekaj časa 
pa je potekal tudi razgovor.  

Profesionalni razvoj kot posebna učiteljeva kompetenca pomeni sposobnost premišljenega 
analiziranja svojega pedagoškega dela in na podlagi tega sposobnost načrtovanja lastnega 
profesionalnega razvoja. Za to je pomembna predvsem učiteljeva odprtost in dovzetnost za 
povratne informacije in svetovanja v svojem poklicnem okolju. Ključno za napredek v 
profesionalnem razvoju je, da se je učitelj pripravljen seznanjati z dosežki ved, ki so pomembne 
za njegovo poklicno delovanje, hkrati pa nova spoznanja kritično vrednoti in premišljeno 
vključuje v samo pedagoško delo, le tako lahko uspešno spreminja in inovira lastno pedagoško 
in siceršnje delo, načrtuje stalno strokovno izpopolnjevanje, sodeluje v razvojno-raziskovalnih 
projektih, s katerimi tudi izboljšuje vzgojno-izobraževalno delo (Valenčič Zuljan, 2012).  

3.4.7 Izvajanje praktičnega pouka prehranskih vsebin 

Pri izvajanju praktičnega dela pouka so učiteljice gospodinjstva ves čas pozorne na delo 
učencev. Učiteljice so odgovarjale na vprašanja v intervjuju o načinu dela z učenci pri pripravi 
jedi. Njihovo pripovedovanje smo podkrepili še z opazovanjem praktičnega dela pouka 
gospodinjstva in mnenjem učencev o takšnem načinu dela in pouka.  
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Izkustveno spoznanje je resnična in konkretna akcija in to ne glede na starost učencev. Metode 
izkustvenega učenja se uporabljajo od vrtca prek osnovne šole do univerze in tudi pri 
izobraževanju odraslih. Kljub razširjenosti še nimamo enotne opredelitve. Izkustveno učenje je 
nastalo tudi kot izraz želje, da se tesneje povežeta teorija in praksa. Pri izkustvenem učenju igra 
osrednjo vlogo celovita osebna izkušnja (Marentič Požarnik, 2016). Med intervjuvanimi 
učiteljicami gospodinjstva je bilo moč zaznati pozitivno naravnanost do praktičnega dela pouka 
pri predmetu gospodinjstvo, le pri učiteljici Č zaradi prostorske stiske ni bilo zaznati navdušenja 
nad kuhanjem. 

Učiteljica B med samostojnim skupinskim delom učence veliko sprašuje. Svetuje jim tako, da 
sami pridejo do ugotovitev, kako bi napačno dejanje izboljšali. Podaja jasna pravila in tako vsak 
učenec ve, kaj dela. Pozorno spremlja, kaj delajo učenci med pripravo jedi. Ločujejo papir od 
embalaže, organske odpadke pa odnesejo v šolsko kuhinjo. Zamaške zbirajo posebej. Tudi pri 
šolski malici ločujejo odpadke. Učiteljica B opozarja na higieno tudi med samim praktičnim 
delom in zahteva, da je delovna površina ves čas čista.  

Otroci so kompetentni, vendar nimajo izkušenj. Odrasli premorejo življenjsko izkustvo, morajo 
pa se še učiti o kompetentnosti vsakega izmed otrok posebej, tako da z njim sodelujejo. Temu 
procesu pravimo vzajemna vzgoja, ki spodbuja samospoštovanje, čut za odgovornost in 
sodelovanje ter poraja občutek enakovrednosti. Enakovrednost ni isto kot enakost ali 
enakopravnost. Konstruktivna skupnost se napaja tudi iz poznavanja tujih potreb, mej želja ter 
manjših in večjih posebnosti (Juul, 2012). 

Pri učiteljici C so učenci zelo navdušeni nad praktičnim delom pouka in si želijo še več kuhanja. 
Med opazovanjem njihovega skupinskega ustvarjanja je bilo videti, kako uživajo, kadar lahko 
skupaj pripravljajo hrano in jo potem še zaužijejo. Med pospravljanjem pa smo opazili manj 
navdušenja. Predvsem na šolah, kjer nimajo pomivalnega stroja, si ga učenci močno želijo. 
 
Strmčnik (1992) opredeljuje praktični del pouka kor proces učenja preko praktičnih postopkov. 
Toda delo je uspešno in racionalno le, če poteka zavestno in smotrno. Se pravi, da je treba zanj 
izdelati model ali shemo ravnanja, ki predvidi razvoj, notranjo strukturo in zaporedje logično 
utemeljenih postopkov, usklajenih z naravnim potekom nekega dela. Za aktivno učenje shema 
delovanja ne zadostuje, treba jo je tudi praktično uresničiti.  

Svojo shemo delovanja praktičnega dela pouka je uresničila učiteljica A. Opazili smo, da se 
učenci dobro znajdejo pri peki palačink. Tretja skupina je zraven palačink pripravljala še 
kompot iz jabolk, četrta skupina pa samo palačinke. Pri peki palačink je četrta skupina izvajala 
obračanje palačink v zraku. Seveda so pred tem prosili učiteljico za dovoljenje. Vsi skupaj so 
si ogledali met palačinke in zaploskali, ker jim je uspelo. Prav tako so lahko poskusili z metom 
palačink učenci, ki so to želeli in niso bili v četrti skupini. 

Pri praktičnem delu pouka učiteljice A se učenci dobro znajdejo v kuhinji in pri pripravi 
pogrinjkov ter so dosledni. Imajo razvite socialne veščine. Poznajo senzorične lastnosti ter 
teksturo živil.   
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Prvi del praktičnega dela učne ure pri učiteljici C predstavlja higiena. Potem učenci na delovne 
površine postavijo živila. Najprej se pogovorijo, kako pričeti z delom, in preberejo recept. Ko 
so jedi pripravljene, naredijo pogrinjke, se posedejo in pogovorijo o obnašanju pri mizi, nato 
pojedo jedi. Pospravijo za seboj in na koncu še evalvirajo celotno praktično delo. Vse to 
izvedejo v dveh šolskih urah, čeprav včasih malo pohitijo. Učiteljica C teži k temu, da ne izpusti 
nobene faze učne ure. Na začetku, ko začnejo s praktičnim delom, je kar nekaj težav v kuhinji, 
ker se morajo učenci najprej privaditi na tak način dela. Zato začenjajo s pripravami različnih 
namazov, potem pa uvedejo toplotne postopke. Učiteljica vedno razloži, katere postopke 
oziroma katere načine priprave jedi in katere pripomočke se uporablja za kuhanje, katere za 
sekljanje itd. V šestem razredu je gospodinjstvu namenjena ura in pol na teden. En teden imajo 
dve učni uri, naslednji teden pa samo eno. V začetku šolskega leta večinoma obravnavajo 
teorijo, saj je treba spoznati hranilne snovi, postopke priprave, pogrinjek in higieno.  

Pri skupinskem delu so pravila formalna in neformalna (Polak, 2007). Učiteljica C je na začetku 
učnih ur gospodinjstva na tablo zapisala pravila, ki so jih učenci zapisali v zvezke in se jih 
dosledno držijo. Pravi tudi, da se v razredu upošteva različnost. Vsak pripravlja jed, ki mu je 
všeč. Opaža, da če pri razlagi teorije govori iz zdravstvene osnove, je motivacija večja. Kadar 
obravnava teorijo, jim najprej predstavi aktualne probleme. Potem jih počasi umiri, poda 
preventivne možnosti oziroma rešitve problema. 

Učiteljici B, ki je najraje poučuje praktični del pouka, je le-ta pomemben, saj učencem lahko v 
prihodnosti olajša življenje. Pri teoretičnem delu skuša izhajati iz tega, kar učenci kasneje 
potrebujejo za življenje – poudarja uporabnost naučenega.  

Učiteljica B izpostavi problem pomivanja posode, saj nimajo pomivalnega stroja. Učenci 
nočejo in ne znajo pomivati posode, zato jim večkrat demonstrira, kako se pomiva. Učiteljica 
C pri pospravljanju in pomivanju nima težav, saj jih v primeru, da česa ne opravijo, pripravi do 
tega, da sami opravijo svoje dolžnosti. Presenetilo pa nas je, da učenci pri pripravi jedi (v 
primerjavi z ostalimi tremi šolami) niso uporabljali predpasnikov in tudi pogrinjkov niso delali. 
Pri skupinskem delu učenci nazorno prikazujejo način dela in si pomagajo. Poljak (1974) podaja 
prednosti in slabosti skupinskega dela, in sicer je prednost ta, da so učenci v neposrednem 
razmerju do učne vsebine in njihovih virov, ob katerih se učijo. To privede do aktivnosti 
učencev, ki je temeljna zahteva za uspeh. V skupinskem delu učenci stalno neposredno 
sodelujejo med seboj, česar ni v nobenem drugem didaktičnem učnem sistemu. Učenci si 
oblikujejo delovne sposobnosti. Skupinsko delo omogoča nekoliko večjo fizično razgibanost in 
je dobro tudi s psihološkega vidika. Slaba stran pa je, da učenci pogosto tavajo pri delu, ker jim 
manjka neposredno učiteljevo vodstvo. To smo opazili pri praktičnem delu pouka učiteljice Č, 
kjer nekaj učencev ni vedelo, kaj na bi delali. Ni bilo opaziti, da bi si učenci pri skupinskem 
delu določili vodjo skupine, pomočnika itd. 

Učiteljica C je s svojim načinom poučevanja več kot zadovoljna, saj pravi, da nima negativnih  
izkušenj. Pogoj za dobro sodelovanje so dobri temelji. Na začetku postavi jasna pravila, pri 
katerih ne popušča. Uči se empatije in prav tako želi, da so učenci obzirni drug do drugega. Ko 
opazi, da so učenci že sposobni določenih nalog, jih postopoma navaja na težje. To je 
najpomembnejša stvar pri poučevanju, ki ji sicer vzame ogromno energije. Uči jih, kako se z 
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majhnimi stroški skuha dobro kosilo, ki je zdravo. Učenci spoznajo, da je kuhanje lahko 
zabavno, postajajo vse bolj samostojni in tudi samozavestni. Sodelujemo s šolsko kuhinjo, kjer 
si izposodijo večino posod in pripomočkov. Tako tudi premagajo sram in strah, ko je treba 
nekoga prositi za pomoč. 

Pri učiteljici Č učenci na koncu šolskega leta dobro poznajo hranilne snovi. To se opazi tudi pri 
praktičnem delu pouka, ki ga začnejo s katehetskim razgovorom o vitaminih in mineralih. 
Učiteljica Č si želi boljših pogojev za praktični del pouka gospodinjstva – predvsem večjo 
gospodinjsko učilnico z vsemi kuharskimi pripomočki. V učilnici je samo ena pečica in tri 
pomivalna korita ter en štedilnik. Da učilnica ni primerno opremljena za izvedbo praktičnega 
dela pouka gospodinjstva, smo opazili, ko so učenci s paličnim mešalnikom zmleli banane na 
katedru. Pri tem so pazili na čistočo in so posodo pokrili s papirnatimi brisačkami, da ni 
škropilo. Trenutni normativ za skupino je petnajst otrok. Pri učiteljici Č pa jih je 18, saj je to 
cel razred, ki ga ne delijo v dve skupini. Po mnenju učiteljice A bi bila zgornja meja največ 
deset učencev v eni delovni skupini, saj so otroci v 6. razredu še precej nevešči. Otroci imajo v 
6. razredu probleme z lupljenjem, pride do ureznin itd. 

V dveh šolskih urah je učiteljica C izvedla praktični del pouka, čeprav pravi, da se z dobro 
organizacijo lahko snov usvoji tudi v eni šolski uri. V primerjavi s praktičnim delom pouka 
učiteljice A, kjer pripravljajo jed tri  šolske ure, praktični del pouka pri učiteljici C ni bil tako 
dosleden. 

Kot najbolj učinkovite skupine pri sodelovalnem učenju so se izkazale skupine s štirimi učenci. 
Take skupine omogočajo delo v parih, ki ga vključujejo številne sodelovalne strukture 
(preverjanje v parih, sodelovalne karte, intervju v parih). V skupinah, ki so sestavljene iz treh 
učencev, se po navadi dva učenca pogovarjata med seboj, tretji pa je izobčen iz komunikacije. 
V skupinah s štirimi učenci se v primerjavi s skupinami s tremi podvoji tudi možnost za 
komunikacijo z različnimi partnerji s tremi na šest različnih kombinacij. Avtorica predlaga, da 
kadar število učencev ni deljivo s štiri, oblikujemo kakšno skupino s petimi učenci (Peklaj, 
2001). 

Učiteljica C vsakič z žrebom določi, kdo bo naslednjo uro vodja skupine, ki si izbere dva 
pomočnika. Učenci so med seboj zelo tolerantni, upoštevajo okuse sošolcev, se spodbujajo, so 
skrbni, zelo vestni, dosledni in natančni. 

Izkušenjsko učenje je proces, katerega temelj sta izkušnja in njena transformacija. Izkušenjsko 
učenje poteka v štiristopenjskem modelu: od konkretne izkušnje preko razmišljajočega 
povezovanja in refleksije do oblikovanja ter generalizacij in nazadnje preizkušanja teh 
konceptov v določenih razmerah (Tomić, 2002). 
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3.5 Prenos prehranskega znanja v vsakdanje življenje 
Prenos šolskega znanja v domače okolje se zgodi nezavedno in predstavlja učenčevo notranjo 
motivacijo, da bi znanje, ki ga je dobil v šoli, preizkusil še doma. Veliko znanja, ki ga učenec 
pridobi pri pouku gospodinjstva, je možno uporabiti tudi v prostem času in domačem 
gospodinjstvu. Učenci so po izpeljani učni uri, kjer so obravnavali beljakovine, odgovorili, da 
bodo jedli več beljakovin, saj so beljakovine pomembne za telo. To razumemo kot 
ponotranjanje znanja, vendar pa ne moremo trditi, da gre za prenos znanja iz teorije v prakso, 
saj ga neposredno ne moremo preveriti.  

Razlikujemo pozitivni in negativni transfer. Pri prvem gre za pozitivne učinke prejšnjega na 
nadaljnje učenje. Pri negativnem transferu pa prejšnje znanje in izkušnje negativno vplivajo na 
nadaljnjo učenje. Šolsko učenje preredko prinaša zaželene transferne učinke. Učenci ne uvidijo 
povezave med šolskim znanjem in praktičnimi življenjskimi situacijami. Za transfer so zelo 
pomembne tudi učne metode in ne le vsebine (Marentič Požarnik, 2012). 

Blažič idr. (2003) predstavijo življenjskost šole in pouka oziroma povezanost teorije in prakse 
s prvotno družbeno ureditvijo, kjer so se mladi pripravljali za življenje in se vključevali v 
skupnost predvsem s posnemanjem odraslih v vsakodnevnem bivanju in sodelovanju. Veščine 
so pridobili pri delu, bojih, obredih ipd. s postopnim prenašanjem tega usposabljanja v skrb 
posebnega človeka so pričele vezi z življenjem slabeti in to toliko bolj, kolikor bolj organizirano 
in institucionalizirano, tj. šolsko je postalo to usposabljanje. Šola ni bila več sinonim za ljudsko 
življenje in delo. Postala je krojena po lastnih posebnostih, pravilih in zakonitostih. Od tod 
izhaja izjemna aktualnost načela o življenjskosti pouka, ki je najbolj zaobseženo v izkustvenem 
pouku. Kar življenje olepša in plemeniti, tega se učenci ne učijo, ker bi to resnično potrebovali, 
a jim zelo manjka, če se tega ne naučijo. Poleg subjektivnega mora šola upoštevati tudi 
objektivni pomen življenjskosti. Čeprav je veliko resnice v tezi, da je najboljša priprava na 
bodočnost dobro razumevanje sedanjosti in že danes zadovoljen mladostnik, bi morala 
življenjska šola bolj usposabljati učence v skladu z bodočimi globalnimi humanimi, kulturnimi 
in civilizacijskimi potrebami in vrednostmi, ki so realno predvidljive že danes. 

Učiteljica A poskuša voljo do kuhanja prenesti na domače okolje tako, da morajo za domačo 
nalogo kuhati doma. K pouku gospodinjstva prinesejo fotografijo s podpisom staršev. Te 
domače naloge so všeč tako učencem kot njihovim staršem. Učiteljica A je mnenja, da se v šoli 
učencem pokaže, kako in do kod zmorejo. Starši pa so tisti, ki otrokom dovolijo, da se doma 
preizkušajo v novih znanjih in veščinah. Učenci v šoli dobijo motivacijo, da bi tudi doma 
pripravili katero od jedi, ki so jih skuhali pri pouku gospodinjstva. Včasih prinesejo v šolo 
pripravljeno jed, ki so jo naredili doma. Ta motivacija se kaže tudi pri izbirnih predmetih.  

3.5.1 Prenos prehranskega znanja iz teorije v prakso 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati opazovanj, mnenja učiteljic gospodinjstva ter odgovori 
učencev o prenosu prehranskega znanja iz teorije v prakso. Opazili smo, da učenci med 
praktičnim delom ne uporabljajo prehranskih pojmov. Pri obravnavi teorije so znali našteti 
hranilne snovi ter postopke priprave jedi itd., ko pa so se praktično lotili dela, niso več 
uporabljajo strokovnih izrazov in iz tega sklepamo, da jih niso ponotranjili.  
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Povezava teorije s prakso in prakse s teorijo zahteva dobro predhodno znanje, kar pomeni, da 
je potrebno ponoviti potrebno teoretično znanje pred praktičnim delom (Kubale, 2015). 
Učiteljica A se strinja, da je treba teorijo in prakso povezati. Kadar obravnavajo ogljikove 
hidrate, praktično izvedejo karameliziranje. Pri poučevanju prehranskega pojma beljakovine 
izvedejo koagulacijo beljakovin na primeru jajčnega beljaka. 

Učiteljica B meni, da je treba uravnotežiti teorijo in prakso pri pouku gospodinjstva, čeprav ima 
praktično znanje večji pomen za učenca kot teoretični. 
 
Učiteljica A meni, da povezava teorije in prakse ni najboljša. Ocenjuje, da je teoretični del 
nujen, saj težje prehranske pojme, kot so pasterizacija, sterilizacija in konzerviranje, veliko 
uporablja med poukom. Ko so delali marmelado, so razumeli, zakaj so jo dali v pečico – da so  
jo pasterizirali. Učenci so tako teoretično znanje povezali s praktičnim. Določene pojme morajo 
usvojiti. Učinkovito je, kadar učitelj prehranske pojme praktično prikaže. Za 6. razred so ti 
prehranski pojmi težki, to pa pomeni, da jih je treba večkrat ponoviti in jih povezati s pojmi, ki 
so jim znani. Beljakovine je morala večkrat razložiti, saj je opazila, da večina učencev ni 
razumela tega prehranskega pojma. Učiteljica A opozarja, da je treba povezati nove in 
zahtevnejše prehranske pojme z učenčevimi izkušnjami, z njihovim življenjem.  

Povezovanje teorije in prakse je bistveni, predvsem metodični pogoj življenjskosti pouka. 
Teorija pomeni posplošeno znanstveno izkustvo človeštva, praksa pa celokupnost ter enotnost 
osebne in družbene, duševne in telesne ljudske dejavnosti. Kjer je mogoče, naj bodo roke 
povezane z glavo in glava z rokami, da bi bilo znanje ustvarjalno, šola pa čim bolj življenjska. 
Posebej je didaktično nesprejemljiva vsaka praksa, ki ni ali pa je premalo teoretično utemeljena 
in osmišljena, kar se je dogajalo didaktičnemu pragmatizmu. Danes je povezovanje teorije s 
prakso večstransko utemeljeno. Družba terja od šole, naj usposablja mlade za njihovo praktično 
delovanje v osebnem in socialnem življenju. Psihologija dokazuje, da je praktično delovanje 
učencev in funkcioniranje duševnih procesov temeljni pogoj   za njihovo razvijanje in da 
povezovanje učne vsebine s prakso učence močno učno motivira. Iz didaktike pa je znano, da 
povezovanje s prakso zagotavlja  znanju in vrednotam višjo kakovost. To se kaže v tem, da 
učenci učno vsebino lažje razumejo  in bolje utrdijo, če je naslonjena na prakso. Takrat tudi 
lažje dojamejo vrednost teorije za človekovo življenje (Blažič idr., 2003). 

Natančno opazovanje je pokazalo, da učiteljica A ne popušča pri svojem pravilu, da učenci sami 
poskrbijo za sestavine. Eden od učencev je pri praktičnem delu pouka pozabil jajce. Ker je 
učiteljica dosledna, je moral skuhati jed brez jajca. Nato je na tablo narisala tabelsko sliko, skico 
kvasca in majhno posodo z moko, mlačno vodo in kvasom. Zraven je razlaga navodila. Napisala 
je še čas pečena in stopinje Celzija. Nato je napisala še osnutek recepta za palačinke. Ob 
pričetku praktičnega dela je prižgala pečici za peko pica kruhkov in jo nastavila na 180 stopinj 
Celzija, kot je napisala na tablo. Učiteljica se je sprehajala med skupinami in pomagala, 
demonstrirala in odgovarjala na vprašanja. Učiteljica je pomagala izbrati začimbe za kompot, 
saj učenci niso vedeli, kaj se doda v kompot. Ves čas je bila umirjena in spremljala vsako 
skupino. Vsakemu je tudi pomagala oziroma ga usmerjala. Kadar se je pojavila težava, je naprej 
vprašala učenca, kaj bi on naredil. S tem je pripomogla k večji samostojnosti učenca. Učiteljica 
je opazila, da cedilnik za posodo ni imel spodnjega dela, šele ko je učenec pomil že nekaj posod, 
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in ga opozorila. Prav tako je drugega učenca opozorila o pravični razdelitvi hrane. S svojo 
doslednostjo uči učence socialnih veščin in pravičnosti. Vodila jih je do novih spoznanj in 
povezavo znanja s premišljeno postavljenimi vprašanji: »Kaj je skupno vsem jedem, ki 
smo jih pripravili?« Učenci: »Da smo jih spekli.« Učiteljica jih popravi: »Vse jedi so 
bogate z ogljikovimi hidrati.« Nato jih vpraša: »Kaj je bila osnova za peko kruhkov?« Učenci: 
»Moka.« Učiteljica nadaljuje: »Kakšno moko smo hoteli še umešati, pa je v šolski kuhinji 
niso imeli?« Učenka odgovori: »Polnozrnato.« Učiteljica nadaljuje pogovor: »Polnozrnata 
moka je bolj zdrava kot navadna bela. Vendar, če jemo hrano z enostavnimi ogljikovimi hidrati 
zmerno, tako kot smo to danes, ni nič narobe. Drugače se pa trudimo jesti polnozrnate izdelke 
in doma pridelano hrano.« Učenci so pravilno rokovali z noži in jih vedno vrnili na svoje mesto 
v kuhinji. Ločujejo odpadke. Imajo koše za papir, embalažo in biološke odpadke. Pri peki 
kruhkov, polnjenih s sirom in šunko, sta si vodji obeh skupin pravično razdelila moko in kvas. 
Obe skupini sta delali vzporedno v učilnici na šolskih klopeh, ki so jih pred pričetkom dela 
očistili. Pri drugi skupini smo opazili, da je mesil testo samo eden od članov skupine, čeprav je 
učiteljica predlagala, da vsak mesi testo. Niso bili najbolj skladna skupina. Vsak je imel 
drugačno idejo. Ko so oblikovali pica kruhke, jih je vsak izoblikoval po svojem okusu. Najprej 
so hoteli vsi enako, kot je demonstrirala učiteljica, vendar je samo ena učenka delala po zgledu 
učiteljice. Pokazala se je ustvarjalnost in domišljija učencev, k temu pa je zagotovo prispevala 
učiteljičina odprtost do novih idej. Na koncu ure, ko so pojedli, so vse pospravili in počistili za 
seboj. Začutiti je bilo, da so bili učenci ponosni na svoje pripravljene jedi. 

Učiteljici B se prehranski pojmi, ki se trenutno obravnavajo pri pouku gospodinjstva po učnem 
načrtu, ne zdijo zahtevni. Predpostavlja, da si učno vsebino vsak učitelj kreira sam: poudarja 
tisto, kar si želi. Učiteljica B izhaja iz lastnih izkušenj: kakšne težave je imela v osnovni šoli. 
Učencem se tudi prilagaja, saj včasih na koncu evalvirajo, kaj jim je bilo všeč in kaj jih je motilo 
pri učni uri. Tako vsako uro nekaj preuredi in spremeni. Vsako leto gredo na šolski vrt, kjer 
imajo tri gredice, na katerih se učenci učijo sejati in saditi. Včasih gredo pobirat jabolka. Učijo 
se vrste zelenjave skozi izkustveno učenje. Na naravoslovnih dnevih si ogledajo postopke 
sušenja in izoliranje DNK iz zelenjave. Spoznavajo organoleptične lastnosti, kako se primerja 
starost jajc in kvaliteta pecilnega praška. Učenci pa so se preizkusili tudi v delanju sladoleda. 

Učiteljica Č je mnenja, da so prehranski pojmi, kot je energijska vrednost živil, abstraktne stvari 
za 6. razred. Meni, da šestošolci ne razumejo bolezni, povezane s prehranjevalnimi navadami, 
ker je za njih to pretežko. Teorijo naj bi prenesli v prakso, vsaj osnove. Opaža, da učenci doma 
uporabljajo znanje, ki ga pridobijo pri pouku gospodinjstva, saj pazijo na higieno. Učenci se 
strinjajo, da se naučijo veliko koristnih stvari. Radi kuhajo pri gospodinjstvu, eden od učencev 
zelo rad doma pripravlja bananin napitek, ki so ga delali pri praktičnem delu pouka, in z njim 
pogosti goste. 

Učiteljica A pravi, da se trenutno o prehrani veliko govori. Učenci vedo, da je za njih dobro, če 
jedo več zelenjave in manj sladkorja. Zdravje pri učencih nima velikega pomena, so še nezreli 
za takšno razmišljanje, zato kljub temu, da vedo za priporočila zdravega življenjskega sloga, 
le-tega ne upoštevajo. Kot učiteljica je stroga in počasi vztraja, tako da na primer dodaja solato 
v sendviče. Če sedi za mizo pri malici, jim ponudi solato, sicer je nihče ne vzame. Učiteljica C 
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pa meni, da se prenos znanja opazi, ko se učenci sami odločijo, kaj bi pripravili pri uri 
gospodinjstva. 

3.5.2 Prehranske vsebine in motiviranost  

Na podlagi opazovanih ur smo ugotovili, da so učenci motivirani za učenje prehranskih vsebin, 
kadar je učna ura razgibana. To pomeni, da učiteljica gospodinjstva uporabi v eni učni uri več 
različnih didaktičnih pristopov.  

Marentič Požarnik (2016) motivacijo za učenje razdeli na zunanjo ali ekstrinzično in notranjo 
ali intrinzično. Zunanja motivacija običajno ni trajna, medtem ko je notranja motivacija 
povezana s spontanostjo, z ustvarjalnostjo, užitkom in s širjenjem interesov ter vztraja tudi ob 
odsotnosti zunanje kontrole. Pri poučevanju in spodbujanju motivacije je koristno razlikovati 
troje: 

- razloge, zakaj se določene dejavnosti sploh lotevamo, 

- odločitev, da bomo v dejavnost vložili čas in napor, 

- vztrajanje, da dejavnost izpeljemo do konca.   

Učiteljica A pravi, da motivacijo izgubijo učenci z učenjem težkih in novih besed. Za praktično 
delo pa so zelo motivirani. Obstajajo izjeme, običajno eden na razred, ki ne mara praktičnega 
dela pouka. Pri teoriji lahko učitelj zanimivo predstavi učno snov. Učiteljica A pove, da se je 
pri obravnavi sadja spomnila, da imajo v šolski kuhinji ogromno količino sadja in so šli ponj. 
Narezali so ga na kose in z zaprtimi očmi pokušali ter primerjali okuse. Odlično je, če se učno 
uro popestri, saj so učenci potem veliko bolj motivirani. Meni, da bi učitelji morali spreminjati 
didaktične pristope, sicer učitelj ne napreduje in postane naveličan, prav tako pa tudi učenci. 
Dodaja, da sama poskuša ves čas dodajati novosti. Pripravila je delavnice, ker pa ni bilo 
zainteresiranosti, jih je opustila. Misli, da bi lahko pri praktičnem delu pouka gospodinjstva 
učili še prvo pomoč, saj je bila nekoč prva pomoč redni del pouka. Predlaga, da vključijo tudi 
izbirne predmete v redni program in tako zajamejo vso populacijo učencev.  

Učenci so bili po končani uri pri učiteljici B večinoma mnenja, da bi imeli pomivalni stroj. Tudi 
učiteljica ugotavljala, da jim ni do pospravljanja in pomivanja. Večkrat jih je tudi opozorila, naj 
pomijejo za sabo, pa so to s težavo storili. Na vprašanje, česa si učenci želijo manj pri pouku 
gospodinjstva, so bili odgovori, da manj učenja, ustnega ocenjevanja in pomivanja posode.  
 
Učiteljica C disciplino opiše kot učenje z zgledom. Sama ve, da kar je prepovedano, je 
najzanimivejše, zato se izogiba prepovedim. Poskuša učiti z zgledom. Opaža, da je za kuhanje 
veliko zanimanja, predvsem jih zanimajo vsebine, povezane z zdravjem. Učenci radi skrbijo za 
svoje zdravje in za zdravje svojih bližnjih. Učenec je med opazovanjem teoretičnega dela pouka 
povedal svojo izkušnjo z dedkom, ki ima povišan holesterol in diabetes. Z zanimanjem je 
poslušal nasvete učiteljice C in pripomnil, da mu bo poskušal razložiti, kaj se je naučil pri 
gospodinjstvu. Učiteljica C pove, da so bili učenci na začetku šolskega leta veliko bolj 
navdušeni nad pripravo sladic, potem pa so se naveličali. Pustila jih je, da so najprej delali manj 
zdrave sladice, na koncu šolskega leta pa so učenci sami začeli pripravljati zdrave sladice. 
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Učencem lastno zdravje veliko pomeni, zato so pri gospodinjstvu poskusili izdelovati zdrave 
sladice. Dodaja še, da bi bilo motivacijo možno povečati z izvenšolskimi dejavnostmi, a to 
predstavlja veliko dela. Pomembno je, da se dela s srcem, pa naj bo to karkoli. Všeč ji je, da je 
gospodinjstvo v 6. razredu, ker so učenci dojemljivi in še niso uporniki. S šestošolci se da 
sodelovati in tudi med seboj učenci zelo dobro sodelujejo. Šestošolci si želijo več kuhanja 
oziroma priprave jedi. Ne želijo pa toliko pisanja in spoznavanja teoretskega ozadja.  

Učiteljica B opaža, da učenci hitro izgubijo motivacijo, da pa se zelo radi pogovarjajo, 
predvsem o življenjskih temah, kar povzroči, da učiteljica B ne izpelje učne ure po učnem 
načrtu. Tega učenci ne delajo namerno, ampak so zelo radovedni, hkrati pa želijo  povedati 
stvari iz svojih dosedanjih izkušenj. Učiteljica B poskuša usmerjati pogovor glede na učno 
temo, učence pa zanima še veliko drugih stvari, povezanih s temo, o kateri se pogovarjajo. 
Pravzaprav pa učiteljici B metoda razgovora zelo ustreza in ji je veliko boljša, kot da mirno 
sedijo in so neodzivni. 

Učiteljica A omeni, da je pri njih potekal projekt Uživajmo v zdravju, kjer so učenci beležili 
svoje zajtrke. Učenci so štirinajst dni spremljali, kako pogosto so jedli in ne, kaj so jedli. Starši 
so ob koncu projekta prosili, da bi to še nadaljevali, ker so otroci začeli zajtrkovati. To je bil 
spodbujevalni dejavnik – motivacija. Otroci imajo 2 obroka na dan in sedaj 14 dni zapisujejo 
število dnevnih obrokov. Učitelj se lahko z njimi pogovori in opozori, da ni prav, da ima otrok 
samo 2 obroka dnevno, in obvesti starše.  

Pri obravnavi teorije učiteljica Č najpogosteje začne učno uro z videokaseto, nevihto idej, ki jo 
zapišejo na šolsko tablo, ali pa z elicitacijo, kjer na podlagi predznanja iščejo ideje za nova 
znanja. Obravnavo teorije popestri tako, da prinese embalažo ali knjige iz knjižnice. Motivira 
jih tudi tako, da prebirajo članke. Tudi ona opaža, da imajo učenci interes za kuhanje, za teorijo 
pa ne. Za kuhanje je vedno motivacija, saj kot učenci sami povedo, imajo radi hrano. Praktični 
del pouka je tudi zabaven, ker radi delajo s kuhinjskimi pripomočki, na primer s paličnim 
mešalnikom, strojčkom za mletje orehov ipd. 

Učiteljica Č poda predloge, kako bi motivacijo učencev za usvajanje prehranskih pojmov še 
izboljšala: z iskanjem informacij na spletu, s predstavitvijo plakatov in predstavitvami v 
programu Power Point. Pri opazovanju tako praktičnega dela pouka kot obravnave teorije pri 
pouku, ki ga je vodila učiteljica Č, je bilo opaziti aktivnost učencev. Sami so izdelali Power 
Point predstavitve v dvojicah. To radi delajo, še bolj pa jim je všeč, ko poslušajo svoje sošolce 
pri predstavitvah. Opaziti je, da učiteljica Č poskuša učence poučevati na konstruktivističen 
način, kjer sami iščejo informacije in jih predajajo sošolcem. 

Lah (2013) je raziskala, da se je konstruktivističen pristop pri poučevanju prehranskih vsebin 
izkazal za bolj uspešnega kot tradicionalni pristop. Pri opazovanju v razredih učiteljic sem 
zaznala, da si učiteljice prizadevajo poučevati po konstruktivističnem pristopu. Predvsem pri 
praktičnem delu pouka gospodinjstva želijo prevzeti vlogo mentorice, kar jim v veliki meri 
uspeva. Tudi učiteljica Č, ki ni najbolj navdušena nad praktičnim delom, pri obravnavi teorije 
spodbuja učence in jih usmerja, kadar delajo v dvojicah ali skupinsko.  
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Od notranje motivacije učencev je odvisno, kdaj učenci dosežejo določena znanja in veščine, 
meni učiteljica C. Nekateri učenci učne standarde dosežejo prej, nekateri pa kasneje.  

Motivacija je poleg sposobnosti med najpomembnejšimi psihološkimi faktorji uspešnega 
učenja. S pravilnim načinom in kombinacijo ključnih dejavnikov, ki so medsebojno soodvisni, 
lahko učence spodbudimo k učenju. Pomembno vlogo pri tem imajo lahko tudi didaktični 
pripomočki, s pomočjo katerih lahko učenci samostojno in v svojem tempu odrivajo učne 
vsebine (Jaklin, 2016). 

3.5.3 Mnenje učiteljic o sodelovanju šole s starši na področju prehranskega izobraževanja 

V intervjujih z učiteljicami gospodinjstva so učiteljice podale mnenje o vplivu staršev na 
učenčevo prehransko znanje. 

Intervjuvana učiteljica B meni, da so starši prvi, ki spodbujajo svojega otroka, da pomaga pri 
pripravi obrokov. Šola poda pomembna znanja s področja prehranjevanja in otroke usmerja k 
pravilni prehrani. Prepričana je, da bi morali starši in šola dobro sodelovati, da bi poučevanje v 
šoli doseglo svoj namen in bi otrok pridobil potrebno znanje o prehranjevanju.  

Učiteljica B še meni, da se v šoli trudijo, da bi bilo vse čim bolj idealno. V preteklem letu se  je 
prvič zgodilo, da je bil učenec pri gospodinjstvu ocenjen z negativno oceno, čeprav so mu vsi 
skušali pomagati. Otroku je bilo vseeno za ocene, s starši pa je bilo težko sodelovati.  

Komunikacije je premalo, kar je tudi posledica sistema elektronskih dnevnikov, zaradi katerih 
je vse manj staršev, ki hodijo na govorilne ure. Pristni stik med starši in učitelji je nujno 
potreben (Zorec, 2017). 

Podobnega mnenja je tudi učiteljica C, ki trdi, da ni uspeha, če se starši in šola ne dopolnjujejo 
oziroma morajo drug drugega podpirati. V šoli se učenci naučijo socialnih veščin, prilagajanja, 
sprejemanja drugačnosti, starši pa to realizirajo. Kjer šola in starši dobro sodelujejo, je 
napredek. Prednost malih šol so tudi delovne sobote, kjer se družijo učitelji, učenci in starši. 
Med seboj se dobro spoznajo, zato se lahko pogovarjajo, rešujejo probleme, se dogovarjajo.  

Opaža tudi, da se učenci pogovarjajo s starši. Doma kuhajo jedi, ki so se jih naučili pripraviti 
pri gospodinjstvu, in celo svetujejo staršem, kako kaj narediti. Prav tako pa želijo učenci pri 
pouku gospodinjstva pripraviti vrsto hrane, ki so je vajeni od doma, in to na način, kot jo 
pripravljajo doma. Tisti, ki doma jedo bolj zdravo, tudi pri pouku pripravljajo bolj zdrave jedi. 
Nekateri smejo doma kuhati, drugi ne. Učiteljica C pravi, da se tudi sama veliko nauči od 
učencev. 

Gotovo ne moremo nadomestiti odnosov, ki so mogoči le s starši, lahko pa z učenci 
vzpostavimo spoštljiv človeški odnos, ki bo v njih prebudil samozavest (Gržan, 2001).  

Učiteljica A meni, da morajo starši zaupati svojim otrokom in jim prepustiti pripravo obroka:  
od nakupa živil do kuhanja. V šoli se otroci naučijo, da se priprava kosila začne z nakupom 
živil, kar lahko praktično uresničijo v domačem gospodinjstvu. Naloga staršev je, da vzgojijo 
otroke v popolnoma samostojne ljudi. Otrok naj bi sam prebral recept, ugotovil, katere sestavine 
še potrebuje, in jih potem tudi kupil v trgovini.  
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Poleg tega meni, da starši svojih otrok ne vključujejo v domače gospodinjstvo predvsem zato, 
ker jim ne zaupajo. Bojijo se, da se bodo popekli. Z otroki je treba biti zelo potrpežljiv, jih učiti 
in se ob neuspehih ne jeziti. Najprej jih je treba v gospodinjska dela vključiti tako, da opravljajo 
lažja dela, na primer olupijo krompir, narežejo solato itd. Čeprav je kuhinja veliko bolj 
umazana, ker še niso vajeni sistematičnega dela, je treba upoštevati, da vaja dela mojstra. V šoli 
učitelji preveč upoštevajo le teorijo, starši želijo imeti mir in lepo kuhinjo, otrok pa se bo naučil 
kuhati le, če bo sam veliko kuhal.  

Učiteljica A verjame, da šola lahko spodbudi učence k pripravi zdravih obrokov.  Pri pouku se 
veliko naučijo, vendar pa delo in učenje v šoli ne zadostujeta, zato sta potrebna podpora in 
sodelovanje staršev. Učenci, ki gredo v dijaški oziroma študentski dom, so lahko bolj 
samostojni. 

Učiteljica Č je prepričana, da imajo starši pomembno vlogo na področju prehranskega 
izobraževanja, saj otroci doma pridobijo prehranjevalne navade. Na način prehranjevanja 
vplivajo tudi vrstniške prehranjevalne navade in reklame. V šoli poskrbijo za zdravo hrano, 
poudarek je na sadju in zelenjavi. Šola bi zato morala biti vsaj na drugem mestu glede vpliva 
na prehranjevalne navade učencev, saj poudarja, da ni vseeno, kaj mladostnik jé.  Poleg tega  bi 
morala učence navajati na zdrav življenjski slog.  

Juhant (2017) je mnenja, da se otroci in mladostniki niso sposobni spopasti z izzivi življenja, 
ker starši rešujejo njihove težave: »Starši ves čas rešujejo probleme svojih otrok in zato otroci 
ne znajo reševati svojih problemov.«  

Samostojna priprava jedi naj bi pozitivno vplivala na sprejemanje nepoznanih jedi. 
Vključevanje učencev v pripravo novih jedi je pomembno, saj tako lahko oblikujejo zdrave 
prehranjevalne navade. Rezultati raziskave, ki so predstavljeni v diplomskem delu, kažejo, da 
na sprejemanje novih jedi najbolj vpliva okus. Juul (2012) zatrjuje, da se otrokov spekter za 
okus oblikuje in intenzivno razvija v prvih šestih do sedmih letih. Otrokova čutila za okus so 
neverjetno dobro razvita in prilagodljiva. Otopijo šele z leti, s cigaretnim dimom in z navadami. 
Šola in starši morajo spodbujati zdrave prehranjevalne navade učencev, ki jih učenci lahko 
pridobijo tudi s pomočjo veščin, ki so povezane s pripravo hrane. Ključno vlogo imajo ravno 
starši, šele kasneje vrstniki. Pomembno je, da starši otrokom že zelo zgodaj ponudijo čim bolj 
raznoliko in pestro hrano. Tako se izognejo neofobiji in izbirčnosti otrok (Gruber, 2015). 

3.5.4 Mnenje učiteljic gospodinjstva o primernosti vsebin, ki so vključene v predmet 

gospodinjstvo 

Med intervjujem so učiteljice podale mnenja in predloge za izboljšavo poučevanja prehranskih 
vsebin oziroma celotnega predmeta gospodinjstvo. 

V učnem načrtu za predmet gospodinjstvo v modulu Hrana in prehrana je prehranskim 
vsebinam namenjenih 42 ur pouka. V omenjeni modul so vključene vsebine, ki obravnavajo 
splošne vsebine o hrani in prehrani, označevanju živil, higieni prehrane, učenci pa se seznanijo 
tudi z osnovnimi postopki mehanske in toplotne obdelave živil (Kostanjevec in Koch, 2007). 
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Predmet gospodinjstvo oziroma prehranske vsebine bi lahko usvajali v vseh triadah, kar 
navajajo tudi Marjanovič Umek idr. (2012), ki menijo, da je razvrščanje snovi po načelu 
»življenjske celote« pri nekaterih vsebinskih celotah prisotno tudi v slovenski osnovni šoli. Še 
zlasti v razširjenem delu predmetnika, v katerem se ponujajo posebne učne dejavnosti, ki jim 
klasični sistematični pouk predmetov manj ustreza. To so zlasti interesne dejavnosti, v nekaterih 
državah pa tudi predmeti, pri katerih je med cilji pomembno poudarjeno razvijanje konkretnih 
življenjskih veščin in spretnosti, kar se izredno kaže pri predmetu gospodinjstvo. Učiteljica A 
se strinja, da bi bili predmeti Prehrana I, Prehrana II, Prehrana III obvezni v OŠ v tretji triadi. 
Predlaga tudi več učnih ur športa in kakšno učno uro angleščine manj, da se poveča zdravje 
otrok. Samoiniciativno se redko kateri otrok poslužuje zdravega življenjskega sloga.  

Po mnenju učiteljic gospodinjstva je prednost metode praktičnega dela, da se učenci učijo preko 
izkušenj. Poudarek je na otrokovi aktivnosti, kjer se združita učenčev interes in napor. Učiteljice 
gospodinjstva zaznavajo prednosti praktičnega dela pouka tudi s povezavo frontalne oblike, 
povezane s primerno strukturiranim praktičnim delom pouka, saj je praktičen del pouka 
sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Slabosti pa so časovna stiska in zahtevni 
prehranski pojmi. 

Učiteljice gospodinjstva na podlagi prednosti in slabosti metode praktičnega dela predlagajo, 
da bi prehranske pojme omenili že v 6. razredu, potem pa to v višjih razredih obravnavali tudi 
medpredmetno, predvsem v povezavi s kemijo in biologijo. Učiteljica C je mnenja, da bi se 
gospodinjstvo začelo s 6. razredom, kjer bi se pogovarjali o življenjskih tematikah in veliko 
kuhali, saj naj bi bili učenci takrat še dovolj vodljivi. V 7. razredu pa bi potem obravnavali težje 
teme (tekstil, vezave, družinski proračun …).  
 
Učiteljica Č meni, da bi določene učne vsebine, ki so obravnavane pri teoretičnem delu pouka 
gospodinjstva, vključili v praktični del pouka ob predpostavki, da bi učbenik to zahteval in bi 
ravnatelji dovolili. Poda primer, kako bi se združila teorija s prakso. Učenci bi s pomočjo 
delovnega lista obiskali pekarno ali slaščičarno in ga rešili na podlagi povedanega in videnega. 
 
Praktični del pouka pri učiteljici A je bil izveden v treh šolskih urah, kar se je v tem primeru 
izkazalo za ravno pravo količino časa. Takšna časovna razporeditev šestošolcem ustreza, saj  so 
počasni, nimajo še dovolj razvite fine motorike in kuharskih veščin. Sicer pa se zaveda, da 
učenci pridobijo veščine z veliko izkušnjami. Lahko bi sicer ves praktični del izvedli v dveh 
šolskih urah, ampak menimo, da potem usvojeno znanje ne bi bilo tako kvalitetno.   
 
Učiteljica A je enkrat poskusila v dveh šolskih urah opraviti ves praktični del pouka, vendar pri 
taki starosti učenci še niso sposobni produktivnega in usklajenega dela v tako kratkem času. 
Izkazalo se je za slabo prakso. Raje bo delala po ustaljenem postopku. V treh šolskih urah 
najprej teoretično odpredava učno snov, naslednjič pa v treh šolskih urah izvede celotno 
praktično delo. V primeru, da praktični pouk izvajajo v strnjenih treh šolskih urah, lahko učenci 
v miru opravijo vse dolžnosti. Učiteljica je mnenja, da v eni šolski uri sicer lahko osnuje, kaj 
so to beljakovine. Vaje pa morajo biti pripravljene tako, da jih učenci potem v 45 minutah 
izvedejo. Opozarja še na pospravljanje, za katerega v večini primerov potrebujejo dodatnih 45 
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minut. V primeru, da bi obravnavala tako teorijo kot prakso hkrati v treh šolskih urah, to 
časovno ne bi bilo izvedljivo. Učiteljica A v takem primeru ne bi več delala menijev, ampak 
samo nujne zadeve: spekli bi na primer samo meso in palačinke ali pa mogoče samo eno jed. 
 
Učiteljica B opaža, da se petošolci ne učijo radi o tekstilstvu. Problem so jim tudi fizične in 
čustvene potrebe. Praktično delo, tkanje in podobno pa imajo zelo radi. Določene teme, ki se 
obravnavajo v 5. razredu pri gospodinjstvu, so precej nesmiselne s stališča učencev, zato bi jih 
lahko obravnavali v 6. razredu.  

Za učiteljice gospodinjstva je pomembna izmenjava izkušenj. Polakova (2007) opisuje, kot smo 
že prej v besedilu izpostavili, da učitelji potrebujejo podporo, predvsem kadar se ob uvajanju 
novosti počutijo negotove, kadar so zaradi neizkušenosti lahko neuspešni in kadar doživljajo 
uspeh pri svojem delu. Podpora pa se ne kaže le v konkretnem sodelovanju in neposredni 
pomoči pri pedagoškem delu, temveč tudi pri izmenjavi izkušenj, idej in občutkov ob problemih 
ali uspehih, v sproščeni izmenjavi strokovne in osebne pomoči. Povsod po svetu še vedno 
večina učiteljev poučuje individualno, tj. v izoliranem okolju za zaprtimi vrati svojih razredov. 
Izolacija daje učiteljem želeno mero zasebnosti in zaščite pred zunanjimi vplivi. Prostorska, 
osebnostna in strokovna izolacija učitelja pri klasičnem poučevanju se v strokovni literaturi 
omenja kot problem, ki ga s timskim delom lahko idealno presegamo. Učitelj v razredu seveda 
ni socialno izoliran, saj je obkrožen z učenci, ki nenehno terjajo pozornost na socialni in 
kognitivni ravni. Vendar od njih zaradi razlik v letih, razvojni stopnji in strokovnosti ne dobi 
potrebne podpore in potrditve na isti ravni. Problem izolacije učiteljev so empirično raziskovali 
na štirih osnovnih šolah na Švedskem. S spremljanjem več načrtno organiziranih timov 
učiteljev so na osnovi opazovanj in intervjujev ugotovili, da se učitelji na timskih srečanjih 
ukvarjajo tako s formalnimi kot neformalnimi temami. Poleg formalnega sodelovanja, katerega 
cilj je usklajevanje poučevanja in dela na šoli ter urejanja administrativnih zadev, so člani tima 
izražali veliko potrebo po neformalnem pogovoru z učenci, razredni problematiki in lastnem 
poučevanju. Učiteljica A omeni srečanja učiteljev, kjer si izmenjavajo dobre prakse. V timih so 
učitelji uspešno presegli izolacijo, ki so jo čutili pri individualnem poučevanju. Presegli so 
predvsem komunikacijske ovire in zadržanost ter se med seboj bolje spoznali. 

Proces oblikovanja in razvoja tima je ključnega pomena za vsak tim. V strokovni literaturi 
naletimo na več različnih modelov oblikovanja tima, med katerimi najdemo podobnosti in 
razlike. Poznamo Tuckmanov model oblikovanja tima, model oblikovanja tima po Chiversovi. 
Thomasov model timske dinamike, Tjosvoldov psihološki model organiziranosti v timu, 
spiralni učni model oblikovanja tima, organizacijski model oblikovanja tima ter Reynoldsov 
model razvoja tima idr. Avtorica poudarja, da timsko delo učiteljev pripomore k večji 
učinkovitosti pedagoškega dela (Polak, 2007). 

Kabinet učiteljice gospodinjstva C oziroma organizatorke šolske prehrane je zraven šolske 
kuhinje. Učiteljica C je želela biti ves čas v stiku s šolskimi kuharji, da vidi, kako in kaj delajo. 
Organizatorka šolske prehrane lahko takoj vskoči, kadar šolski kuharji naletijo na problem, ima 
lahko kontrolo ter se pogovarja o idejah in smernicah, šolski kuharji pa vedo, kaj je možno, kaj 
ni izvedljivo ter to uskladijo. Meni, da šolski kuharji najbolje vedo, kaj otroci jedo in česa ne. 
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Učiteljica C skrbi tudi za razvedrilo svojih učencev. Tako so letos prvič urejali šolski vrt. 
Učenci so navdušeno urejali gredice in prehode med njimi ter sadili vrtnine.  

Ena glavnih napak, ki se dogaja v izobraževanju učiteljev, je, da pripravljajo učitelje za vse 
preveč standardne učence, v resnici pa je v razredu v otrocih toliko različnih osebnosti in oseba, 
ki je v vlogi učitelja, bi morala biti sposobna razbrati specifičnost posameznika in ga 
ovrednotiti. Učence je potrebno opogumljati in jim dajati upanje in občutek, da so kot osebnosti 
dragoceni, da ima vsak izmed njih svoje poslanstvo in cilj. Od učitelja se ob pridobljenem 
znanju in ustvarjalnosti pričakuje velika mera odprtosti za drugačnost in osebna srčnost ob 
temeljnem zavedanju, da je njegovo osnovno poslanstvo pripraviti učence na življenje. Ponuditi 
jim je treba najprej pripomočke za učenje, naučiti jih učiti se in pomoč pri vrednotenju 
informacij in znanja (Gržan, 2001).  
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4 SKLEP 
Za kakovostno prehransko znanje učencev je pomembno ustrezno prehransko izobraževanje, ki 
temelji na izboru ustreznih didaktičnih pristopov, pomemben pa je tudi učiteljev odnos do 
prehranjevanja in obravnave prehranskih vsebin. 

Intervjuvane učiteljice gospodinjstva so izpostavile, da je poleg usvojenega prehranskega 
znanja pomembno učencem omogočiti razvijanje socialnih veščin, kot so medsebojna 
komunikacija, pomoč med učenci v skupini, prilagajanje in pravičnost. Po mnenju učiteljic 
gospodinjstva pripomore h kvalitetnejšemu prehranskemu znanju tudi ustrezen izbor različnih 
učnih metod in oblik. 

Pri praktičnem delu se jim zdi pomembna demonstracijska metoda dela. Metoda razgovora je 
najpogostejša, saj se tudi učenci strinjajo, da jim je tak način pouka všeč. Individualna oblika 
dela je pri obravnavi teorije pogosta v obliki dela z učbenikom. Izdelava plakatov in Power 
Point predstavitev je največkrat izvedena v obliki dela v dvojicah. Učiteljice pri poučevanju 
prehranskih vsebin uporabljajo didaktične pripomočke, kot so prosojnice Power Point, učbenik, 
internet, didaktične karte itd. Ocena učiteljic gospodinjstva o uporabnosti različnih didaktičnih 
pristopov pri poučevanju prehranskih vsebin je, da je metoda razgovora za šestošolce najbolj 
učinkovita učna metoda. Predvsem hevristični razgovor. Valenčič Zuljan (2013) opisuje to 
obliko razgovora kot verigo vprašanj, ki jo pripravi učitelj in z njo vodi učenčevo razmišljanje 
do novih spoznanj.  

Učiteljice gospodinjstva, ki so sodelovale v raziskavi, se glede znanja prehranskih pojmov 
različno opredeljujejo. Učiteljici C je pomembno, da učenec ve, kje definicijo poiskati. Veliko 
bolj ji je pomembna življenjskost prehranske vsebine, kjer učencem ni treba znati definicij, 
ampak znanje praktično povežejo med seboj. Učiteljica B pa zahteva znanje definicij 
prehranskih pojmov na način, da prehranske pojme obrazložijo s svojimi besedami. Za učenje 
definicij strokovnih izrazov in prehranskih pojmov učenci niso navdušeni. 

Ocenjujemo, da se učiteljice gospodinjstva trudijo kvalitetno poučevati prehranske pojme. 
Ustrezno uporabljeni didaktični pristopi pripomorejo tudi k trajnejšemu prehranskemu znanju 
in spodbujajo k boljšim socialnim veščinam. Z metodo praktičnega dela učiteljice 
gospodinjstva učencem omogočajo, da usvojijo poglobljeno prehransko znanje s tem,  ko 
povezujejo teoretično znanje s praktičnimi prehranskimi veščinami. Pomembno je izpostaviti 
tudi organizacijo pouka: razdelitev učne ure po etapah tako, da se lahko doseže zadane učne 
cilje. Pri tem naj bo učitelj pozoren na časovno izvedbo in način izvajanja. Pri praktičnem delu 
pouka učitelj v frontalni obliki poda jasna navodila in razporedi delo po skupinah. Kubale 
(2015) poudarja pomen priprave učencev na obravnavo učnih vsebin. V tej etapi učence čim 
prej in čim bolj intenzivno uvedemo v predvideni glavni del učne ure. Pri obravnavi nove učne 
snovi se vsebinska priprava pri praktičnem pouku nanaša na ponovitev že usvojene teorije. 
Učno snov lahko učitelj tudi demonstrira, učenci pa ponovijo izvajanje dela in utrjujejo 
postopek dela z urjenjem. 

Učitelji gospodinjstva naj bodo pri skupinski učni obliki pozorni tudi na način delitve učencev 
v skupine. Najprimernejši način za določitev učencev v delovne skupine je po mnenju učiteljice 
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A žrebanje ali pa naključno določanje. Omeni, da kadar prepusti, da učenci sami oblikujejo 
skupine, so manj zaželeni učenci vedno nekako zapostavljeni. Ko so učenci razdeljeni v 
skupine, si v posamezni skupini razdelijo vloge vodja, pomočnika itd. Pri organizaciji dela je 
pomembno tudi ločevanje odpadkov. Opaziti je bilo, da v vseh razredih ločujejo organske 
odpadke od ostalih. Manj pa ločujejo embalažo in papir. Učiteljice gospodinjstva opozarjajo 
tudi na ustrezno opremo gospodinjske učilnice.  

Dobra organizacija učiteljev zagotovi učencem optimalne pogoje za kakovosten pouk. Z 
dobrimi odnosi s sodelavci in nadrejenimi je tudi večja možnost, da se ustvarijo dobri delovni 
pogoji za učitelje in učence. Dober zgled je učiteljica A, ki se vsako leto znova dogovori za 
ustrezen urnik, ki vključuje strnjene tri šolske ure pouka. 

Pri opazovanih učnih urah je bilo zaslediti zelo dober način poučevanja ter jasno postavljanje 
pravil, ki se jih dosledno držijo tako učiteljice gospodinjstva kot učenci. Njihova dejanja 
sovpadajo z njihovimi besedami iz intervjujev, le pri učiteljici Č smo opazili nekaj odstopanj. 
Pri intervjuju poudarja, da se ji poglavje o higieni zdi nadvse pomembno, vendar  pa smo 
opazili, da so večino šolskih ur obravnavali učno snov o zajtrku, higiene pa ne. Pri njenem 
poučevanju smo opazili, da je veliko dela prepustila učencem, kar kaže na konstruktivistični 
pristop poučevanja gospodinjstva v učnih oblikah, kot so skupinsko delo med praktičnim delom 
pouka, delo v dvojicah, kadar so učenci predstavljali teorijo o zajtrku, in individualno delo, ko 
so učenci samostojno reševali preverjanje znanja. To pa sovpada z njenimi odgovori na 
vprašanja, katere učne metode in oblike uporablja. 

Doprinos uporabljenih didaktičnih pristopov pri poučevanju prehranskih vsebin je uporabnost 
metode razgovora in metode praktičnih del. Od oblik pouka pa se je izkazala za uporabno 
skupinska oblika dela z učenci. Frontalna oblika ni zanimiva za učence, čeprav jo učiteljice 
pogosto vključujejo v pouk, predvsem kadar podajajo navodila za delo in pri obravnavi nove 
učne snovi. Kot se strinja Kubale (2015), je frontalna učna oblika primerna, kadar učitelj hkrati 
razlaga večjemu številu učencev, ki bodo kasneje nadaljevali v skupinski učni obliki. 

Pri poučevanju prehranskih vsebin se uporablja konstruktivistični model poučevanja 
prehranskih vsebin. V tem modelu je skozi vse etape učnega procesa osrednja pozornost 
namenjena učenčevi aktivni vlogi pri pouku. Tak način pouka od učitelja zahteva poglobljeno 
spoznavanje učencev, pozorno načrtovanje in izbiranje problemskih vsebin ter didaktičnih 
načinov dela (Valenčič Zuljan, 2002). 

Učiteljice gospodinjstva so izpostavile, da je pri predmetu gospodinjstvo pomembno, da učenci 
razvijajo socialne veščine. Kot ključen dejavnik kakovostnega pouka pa so izpostavile tudi 
pozitiven odnos do učencev. Ni samo znanje tisto, ki šteje, ampak zmožnost sodelovanja, 
prilagajanja in komunikacije v razredu. Pomembno je, da učenci razumejo učno snov in da 
vidijo v njej koristnost znanja. Šola torej ponudi določeno prehransko znanje, ki ga potem 
učenci uporabljajo doma. Učenci si želijo manj pisanja in več praktičnega dela. Učiteljice 
poskušajo motiviranost za poglabljanje znanja prehranskih vsebin in prenos iz šolskega v 
domače okolje pridobiti tudi z  ustreznimi domačimi nalogami. Eden od učencev je pripravil 
svojim gostom sladico, ki so jo pripravili pri pouku gospodinjstva. Učitelji zaznavajo notranjo 
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motivacijo nekaterih učencev za prenos prehranskega znanja v vsakdanje življenje. Pri tem pa 
je potrebno sodelovanje vseh deležnikov, kot so učitelji, učenci in starši. Starši imajo 
pomembno vlogo pri oblikovanju prehranskih navad otrok, tako da vključijo otroke v 
pripravljanje jedi. Juul (2012) svetuje, naj starši spodbujajo svoje otroke, kadar se ti lotijo 
kulinaričnih izzivov, tudi če jim ne uspe. Ob kakšnih spodrsljajih se otrokovo samospoštovanje 
samo krepi, ne pa slabi. Seveda pa je pomembno tudi sodelovanje staršev in šole na način, da 
se sprejemajo konstruktivni dogovori. 
 
Glede mnenja učiteljic gospodinjstva in izvedenega opazovanja lahko priporočamo, da se pri 
obravnavi prehranskih vsebin upoštevajo pozitivne izkušnje učiteljev, ki pri poučevanju 
uporabljajo različne didaktične pristope.  

Opazovanje učiteljic pri poučevanju prehranskih vsebin je pokazalo, da so učenci zelo 
motivirani za metodo praktičnih del, torej pripravo jedi s pomočjo različnih kuharskih 
postopkov. Po mnenju učiteljic gospodinjstva dobijo učenci dodatno motivacijo s samostojnim 
delom, predvsem v učnih oblikah dela v dvojicah in skupinskega dela, kar so potrdili tudi 
učenci. Skupinska oblika dela je pri praktičnem delu najbolj zastopana. Frontalna učna oblika 
je še vedno najpogostejša, predvsem pri podajanju definicij in jasnih navodil. Demonstracijo 
izvajajo učiteljice gospodinjstva tako pri obravnavi teorije kot med praktičnim delom pouka.   
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6 PRILOGE 

Vprašanja – intervju z učiteljicami gospodinjstva 

INTERVJU 

1. DEMOGRAFSKI PODATKI 
1.1. Koliko let opravljate poklic učiteljice?  
1.2. Katere predmete poučujete?  
1.3. Katere vsebine najrajši poučujete in zakaj?  
1.4. Kako izvajate pouk gospodinjstva (organizacijsko: blok ure, skupine …)? 

2. ZNANJE IN VEŠČINE ZA KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE? 
2.1. Katera znanja in praktične življenjske veščine, ki učencu omogočajo kakovostno 

življenje v družini in družbi, bi moral po Vašem mnenju usvojiti učenec do konca 
osnovne šole? 

2.2. Kakšno vlogo pri usvajanju znanja in praktičnih življenjskih veščin, ki ste jih omenili 
pri prvem vprašanju, ima po vašem mnenju šola in kakšno vlogo imajo starši? Kaj pa 
zdrav vidik? 

2.3. Kaj po vašem mnenju lahko vpliva na to, da učenci ne dosežejo omenjenih znanj in 
veščin? 

2.4. Katera znanja in veščine bi po vašem mnenju morali usvojiti učenci pri pouku 
gospodinjstva? 

2.5. Se Vam zdi, da je teoretičen del za učence pomemben? 
3. POJMOVANJA KAKOVOSTNEGA PREHRANSKEGA ZNANJA 

3.1. Kaj je po vašem mnenju značilno za kakovosten pouk? 
3.2. Katere prehranske vsebine se vam zdijo uporabne za učence? 
3.3. Kakšno je po vašem mnenju kakovostno prehransko znanje učencev? 

4. UČNE METODE IN OBLIKE 
4.1. Kako ocenjujete uporabnost različnih didaktičnih pristopov pri poučevanju prehranskih 

vsebin? [(A) METODE – verbalne, operacijske, dokumentacijske, demonstracijske; 
(B) OBLIKE – Frontalni pouk (individualno delo učencev, delo v dvojicah, skupinsko 
delo učencev)]? 

4.2. Katere metode in oblike se vam zdijo najbolj in katere najmanj uporabne? 
4.3. Kdaj se pri prehranskem izobraževanju poslužujete skupinskega dela, dela v dvojicah, 

projektnega dela in drugih oblik? 
4.4. Kako pri poučevanju upoštevate predznanje in izkušnje učencev? 
4.5. Kako obravnavate posamezne prehranske vsebine pri gospodinjstvu? (označevanje 

živil, mehanska in toplotna obdelava živil, higiena prehrane, načrtovanje prehrane, 
hranilne snovi, priprava jedi itd.)? Ali vse prehranske pojme (npr. maščobe) učencem 
predstavite na podoben način? Kako? Katere samo razložite? (Si učenci znajo 
predstavljat, kaj so zdaj to beljakovine? Kako na primer predstavite maščobe. Kje je 
največji poudarek?) 
 

5. TRANSFER ZNANJA 
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5.1 Kako motivirani se vam zdijo učenci za obravnavo prehranskih vsebin? Za teorijo in koliko 
za praktično delo? Kako je s sodelovanjem učencev pri pouku? Kdaj (pri obravnavi katerih 
prehranski vsebin) opazite, da učenci izgubijo motivacijo za učenje prehranskih pojmov? Kje 
mislite, da je vzrok za to? 

5.2 Katere prehranske vsebine učenci najraje obravnavajo? Kaj pri pouku gospodinjstva učenci 
najraje počnejo? Čemu bi pripisali to njihovo zanimanje? Katerih vsebin nimajo radi? Kako se 
to kaže? Kje mislite, da je vzrok za to? Izpostavite 3 stvari, ki učenci zelo radi počnejo pri 
pouku gospodinjstva. Čemu bi pripisali to njihovo zanimanje? 

5.3 So učenci kdaj izrazili, da jim prehranski pojmi delajo težave? Če ja, kateri in kako ste se 
odzvali na pripombo? Katere vsebine so po vašem mnenju bolj zahtevne za učence? Kako se 
lotite obravnave le-teh? 

5.4 Ali menite, da se bi dalo njihovo sodelovanje še povečati/izboljšati? Kako bi povečali 
motivacijo? 

5.5 Katera prehranska priporočila učenci najbolj poznajo? Ali učenci pri prehranjevanju 
upoštevajo prehranska priporočila o katerih se pogovarjate? Ali izboljšajo svoje prehranjevalne 
navede? Ali se učenci s starši pogovarjajo o pouku pri katerem se učijo o prehrani? 

5.6 Kako učenci povezujejo teorijo s praktičnim delom? Ali učenci ob pripravi hrane 
(praktičnemu delu pouka) povezujejo praktično delo s teoretičnim znanjem? 

5.7 Kakšno je Vaše mnenje, ali učenci znajo prenesti teoretično in praktično znanje (o 
prehranskih pojmih) v vsakodnevno življenje? Ali tisti otroci, ki od doma prinesejo to teoretično 
znanje, so tudi vešči? Jim starši pustijo praktično pripravit jed? 

5.8 Imate kakšne negativne izkušnje v poučevanju prehranskih pojmov? Pa pozitivne? Lahko 
podate kakšen primer? Lahko podate kakšne ideje za kvalitetnejše poučevanje? Lahko šola še 
kaj naredi za večjo motiviranost in samostojnost otrok po končani osnovni šoli? 
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Anketni vprašalnik za učence 

VPRAŠALNIK O UČNI URI IN GOSPODINJSTVU 

Sem Ana Murko, študentka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in izvajam raziskavo v kateri 
želim ugotoviti, kako poteka pouk gospodinjstva. V raziskavi obravnavam tudi mnenje učencev, 
zato te prosim, da odgovoriš na vprašanja, ki so navedena na listu. Prosim te, da odgovoriš na 
vsa zastavljena vprašanja. Na list se ti ni potrebno podpisati ker je anketa anonimna. 
Zahvaljujem se ti, da si mi pripravljen/-a pomagati pri zbiranju podatkov. 

Zapiši kratke odgovore.  

1. Kaj ti je bilo pri tej učni uri 
všeč? 

 

2. Katera vsebina ti je bila 
najbolj razumljiva? 

 
 

3. Katere vsebine pri tej učni 
uri nisi dobro razumel/-a? 

 
 

4. Katera oblika dela, ki jo je 
danes uporabila učiteljica, ti 
je bila všeč (razlaga ob 
uporabi računalnika 
(PowerPoint), uporaba 
učbenika, delovni list, 
pisanje po tabli...)? 

 

5. Kaj ti je bilo najbolj 
zanimivo pri učni uri? 

 
 

6. Katera znanja, ki si jih pri 
tej uri usvojil/-a bi želel/a 
uporabiti tudi doma. 

 
 

7. Napiši predloge, kako bi ti 
želel/-a, da bi potekala ta 
učna ura? 

 
 
 

8. Česa si pri pouku 
gospodinjstva želiš več? 

 
 
 

9. Česa si pri pouku 
gospodinjstva želiš manj? 

 
 
 

10. Obkroži simbol, ki najbolj 
približa tvoje počutje pri 
pouku gospodinjstvo in 
zapiši ZAKAJ. 
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Opazovalni list 

 

OSNOVNA ŠOLA:  

PREDMET: GOSPODINJSTVO 

 

RAZRED: 6. 

UČNA TEMA:  

UČNA ENOTA:  

ŠTEVILO UČENCEV:  

DATUM IN ČAS OPAZOVANJA:  
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Etapa Izvedeno  Predlog izboljšav 

 
 

Uvajanje 

 

  

 
 

Obravnava nove 
učne vsebine 
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Urjenje/vadenje 

 

 

 

 

 

 

Ponavljanje 

 

  

 

Preverjanje 

  


