
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

EVA PIVK 

 

 

 

 

 

VSEBINE GOSPODINJSTVA V WALDORFSKI OSNOVNI ŠOLI  

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2018 



UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: KEMIJA IN GOSPODINJSTVO 

 

 

 

 

EVA PIVK 

 

 

Mentor: doc. dr. Stojan Kostanjevec  

Somentorica: asist. Martina Erjavšek  

 

 

 

 

VSEBINE GOSPODINJSTVA V WALDORFSKI OSNOVNI ŠOLI  

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2018 



 

 

 

 

 

 

»Sprejmi otroke s spoštovanjem. Izobražuj jih z ljubeznijo. Pošlji jih v svobodo.« 

Rudolf Steiner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAHVALA 

 

Iskreno se zahvaljujem mentorju, doc. dr. Stojanu Kostanjevcu, 

 in somentorici, asist. Martini Erjavšek,  

za sprejem pod svoje mentorstvo in strokovno pomoč  

pri izdelavi diplomskega dela. 

 

Zahvaljujem se tudi svoji družini, ki mi je ob pisanju diplomskega dela  

stala od strani in me podpirala. 

 

Hvala tudi partnerju Urbanu za vso podporo in vsako spodbudno besedo  

med pisanjem diplomskega dela.  

 

Iskrena hvala tudi ge. Alenki za vse dodatne informacije in pomoč 

 pri izdelavi diplomskega dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 



POVZETEK 

Gospodinjsko izobraževanje ima lahko pomembno vlogo pri izboljšanju kakovosti življenja 

otrok. Vsebine gospodinjstva se poučujejo v javni osnovni šoli in tudi v waldorfski zasebni 

osnovni šoli. Namen diplomskega dela je identificirati vsebinska področja in vsebine 

gospodinjstva v učnih načrtih javne osnove šole in waldorfske zasebne osnovne šole ter jih 

med seboj primerjati. Pri raziskovanju sem podatke pridobila s kvalitativno raziskavo z 

vsebinsko analizo dokumentov, ki temelji na pregledu učnih načrtov predmetov, ki 

vključujejo vsebine gospodinjstva v obeh omenjenih šolah. 

Rezultati raziskave so pokazali, da se vsebine gospodinjstva v zasebni waldorfski osnovni šoli 

v primerjavi z javno osnovno šolo pojavljajo pri različnih predmetih in v različnih razredih. 

Nekatere vsebine lahko zasledimo že v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju in se 

nadaljujejo tudi v zadnje vzgojno-izobraževalno obdobje, kjer se nadgradijo. Ugotavljam, da 

se omenjeni šoli med seboj razlikujeta tudi po načinu poučevanja določenih gospodinjskih 

vsebin. V waldorfski osnovni šoli se pri obravnavi teh vsebin pojavi več praktičnega dela kot 

v javni osnovni šoli. V učnih načrtih zasebne waldorfske osnovne šole so bile identificirane 

vsebine, ki so vključene v učni načrt gospodinjstva javne osnovne šole, vendar nekatere 

vsebine niso obravnavane tako podrobno kot v javni osnovni šoli.   

Ocenjujem, da bi bilo smiselno v javnih osnovnih šolah primerno vključevati vsebine 

gospodinjstva v vse vzgojno-izobraževalne nivoje ter izvajanje pouka na določenem področju 

bolj usmeriti k usvajanju praktičnih veščin učencev. V waldorfski zasebni šoli pa bi bilo 

smiselno učno snov dopolniti z vsebinami o načrtovanju nakupov, izboru in nakupu tekstilnih 

izdelkov ter označevanju živil. 

 

Ključne besede: gospodinjstvo, vsebine gospodinjstva, učni načrti, javno šolstvo, zasebno 

šolstvo, waldorfska zasebna osnovna šola. 

 

 

 



ABSTRACT 

A Course of Home Economics may critically enhance a child’s life quality. Home economics 

has been taught in public primary schools, as well as in Waldorf private primary schools. The 

purpose of this Degree Dissertation has been to identify the main thematic areas of home 

economics in the syllabus in public and in Waldorf primary school, and to compare them. 

Data has been collected for further analysis by quality document analysis based upon syllabus 

examination, concerning home economics in different educational courses in both types of 

primary school. 

Analysis of results has shown that thematic areas of home economics have been taught in 

different courses and at differing educational stages, when comparing Waldorf with public 

primary school. Some themes have been covered already at the first educational period and 

have been continued and upgraded during the last educational period. Analysis has shown that 

some elements of home economics have been taught differently: Waldorf school offers more 

practical training than does public school. On the other hand, certain thematic areas of home 

economics have been identified in the syllabus at Waldorf school showing smaller importance 

than in public school. 

I have reached the following conclusions: thematic areas of home economics should be 

introduced at all educational stages at primary public schools and should focus on acquiring 

practical skills. At Waldorf private primary school the syllabus should be enhanced to 

include: purchasing, planning, selection and purchase of textiles, and labelling of food. 

 

Key words: home economics, thematic areas of home economics, syllabus, public 

educational system, private educational system, Waldorf private primary school. 
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1 UVOD 

Gospodinjstvo je predmet, ki zajema tako naravoslovne kot družboslovne vsebine, ki so 

porazdeljene v štiri module: Ekonomika gospodinjstva, Tekstil in oblačenje, Bivanje in okolje 

ter Hrana in prehrana. Gospodinjske vsebine pripomorejo k oblikovanju avtonomnega 

posameznika in h kakovosti samostojnega življenja. Cilj gospodinjskega izobraževanja  ni le 

usvajanje znanj, veščin in izkušenj, temveč tudi spodbujanje kritičnega mišljenja učencev in s 

tem razvoj odgovornega posameznika, ki je sposoben delovati na individualnem, družinskem 

in družbenem nivoju. Zato je pomembno, da so v učni načrt predmeta gospodinjstvo 

vključene vsebine, ki omogočajo kakovostno gospodinjsko opismenjevanje na različnih 

vsebinskih področjih, vključenih v gospodinjstvo.  

Gospodinjstvo se v javni osnovni šoli poučuje v 5. in 6. razredu, zasledimo pa ga tudi v 

zasebnih šolah, kjer so vsebine le-tega vključene v različne predmete. V diplomski nalogi sem 

izpostavila waldorfsko zasebno osnovno šolo. 

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu je 

opisano področje gospodinjstva, ki zajema javno osnovno šolo in waldorfsko zasebno 

osnovno šolo. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati in vsebinske analize gradiv, kjer 

sem ugotavljala vključenost gospodinjskih vsebin, cilje in minimalne standarde učnih načrtov 

predmetov. Analizirala sem učne načrte predmetov: ročna dela, spoznavanje okolja in religija 

in etika v waldorfski osnovni šoli in jih primerjala z učnim načrtom predmeta gospodinjstvo v 

javni osnovni šoli.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 GOSPODINJSTVO 

2.1.1 Opredelitev gospodinjstva 

Gospodinjstvo kot disciplina je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika opredeljeno kot 

opravljanje ali vodenje domačih, hišnih del (SSKJ, 2015). Mednarodna organizacija za 

gospodinjstvo si prizadeva za izboljšanje kakovosti vsakdanjega življenja posameznika in 

družin. Gospodinjstvo opredeljuje kot področje študija in stroke, umeščene v humanistične 

znanosti, ki povezuje različne vsebine, da bi dosegla optimalno in trajnostno življenje 

posameznikov, družin in skupnosti. Gospodinjstvo kot stroka se usmerja predvsem na 

življenje ljudi, zato ima tudi velik interes in željo, da sprejme vse potrebe razvijajočih družin 

v spreminjajočem svetu, da lahko posamezniku zagotovi čim bolj kakovostno življenje. 

Zavzema pa se tudi za vključitev teh potreb v disciplino za učenje, razvoj in izpopolnjevanje 

(IFHE, 2014).  

Gospodinjstvo lahko prepoznamo po štirih osnovnih področjih, ki jih imenujemo štiri 

dimenzije gospodinjstva. Osredotoča se predvsem na vsakdanje življenje ljudi, njihove 

potrebe in omogoča čim bolj kvalitetno preživljanje časa, kar pomeni, da posamezniku 

pomaga pri razvoju osebnosti in izoblikovanju njegovih potencialov. Za uspešno delovanje 

vseh področij pa je potreben  konstanten razvoj stroke gospodinjstva (McGregor, 2014).  

K. Turkki (2005) poudarja, da je gospodinjstvo globoko utemeljeno v družbi in da bodo 

njegove storitve vedno temeljne. Meni, da je cilj gospodinjstva izboljšati kakovost 

vsakdanjega življenja za posameznika, družino in gospodinjstva v družbi z zadovoljevanjem 

osnovnih potreb, kot so hrana, zavetje in oskrba, ki so pomembni za razvoj posameznika.  

Leta 2008 je Mednarodna zveza za gospodinjstvo (International Federation for Home 

Economics, IFHE) objavila Izjavo o položaju gospodinjstva, v kateri je navedla temeljne 

značilnosti stroke, področje delovanja in smernice nadaljnjega razvoja. Gospodinjstvo je bilo 

v preteklosti opredeljeno zgolj kot dom in družina, od 21. stoletja dalje pa gospodinjstvo 

razumemo kot širše življenjsko okolje (IFHE, 2008). V preteklosti so bile v gospodinjstvu 

dejavne le ženske, obenem pa je bila to neplačana dejavnost. Slednje je pripomoglo k 

preoblikovanju stališč in negativnemu pogledu na gospodinjstvo (Pedergast, Garvis in 

Kanasa, 2013). Pendergast in Dewhurst (2012) ugotavljata, da so se izoblikovala negativna 
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stališča do predmeta gospodinjstvo tudi zato,  ker je predmet od nekdaj namenjen deklicam, 

tudi poučevale so ga ženske, zato se še danes predstavlja kot žensko znanje, vendar v bolj 

sodobni obliki.  

Lah (2015) Ugotavlja, da so učitelji mnenja, da je gospodinjstvo vsebinsko manj zahteven 

predmet. Ne glede na težavnost ali zahtevnost so učitelji mnenja, da je predmet gospodinjstvo 

enakovreden ostalim predmetom iz predmetnika, in se strinjajo, da bi imeli učenci predmet 

gospodinjstvo tudi v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Ugotovila je, da imajo vsi 

učitelji pozitiven odnos do vsebin, ki jih poučujejo pri predmetu gospodinjstvo. Tudi Matos 

(2016) ugotavlja, da ima večina staršev pozitivno mnenje o pomenu gospodinjstva v osnovni 

šoli in da si želijo, da bi njihovi otroci pri predmetu gospodinjstvo pridobili znanja in veščine, 

ki jim bodo koristila v nadaljnjem življenju. Pomembnost predmeta izpostavita tudi Erjavšek 

in Lovšin (2015), ki navajata, da učitelji poudarjajo pomen gospodinjskega izobraževanja za 

učenčevo bodočo poklicno usmeritev in kakovostno zasebno življenje.  

2.1.2 Poimenovanje stroke gospodinjstva 

Področje gospodinjstva je v angleškem jeziku poimenovano Home Economics. Ime Home 

Economics se je mednarodno ohranilo in je kot akademsko področje prepoznavno in 

uveljavljeno. IFHE navaja, da je gospodinjstvo razvijajoče se področje, ki čedalje bolj 

pridobiva pozornost v družbi (IFHE, 2008). 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika najdemo izraz gospodinjenje, ki izhaja iz 

nedoločnika gospodinjiti, kar pomeni opravljati ali voditi domača, hišna opravila (SSKJ, 

2015). Zaznati je, da lahko svoje poimenovanje stroke opredelimo kot kuhanje, pospravljanje 

po hiši, likanje, pomivanje, skrb za hišo ali stanovanje. V učni načrt predmeta gospodinjstvo 

so vključene vsebine tekstila, obutve, bivanja, okolja, prehrane s poudarkom na zdravem 

življenjskem slogu, potrošništva in ekonomike (Program osnovna šola. Gospodinjstvo. Učni 

načrt, 2011).  

2.1.3 Štiri dimenzije gospodinjstva  

IFHE (2008) gospodinjstvo opisuje kot področje različnih disciplin v okviru 

posameznikovega življenja, družin in skupnosti. Gospodinjsko izobraževanje je 

interdisciplinarno in omogoča raznolike povezave med disciplinami. Namen tega pa je 

optimalno in trajnostno bivanje (Hodelin, 2008). Interdisciplinarnost pomeni združenje 

disciplin oziroma predmetov s poudarkom na skupnem cilju (Rutar Ilc, b. d.). Gospodinjstvo 
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je vključeno v vsakdanje življenje posameznikov in ga je mogoče pojasniti s štirimi 

dimenzijami ali področji: 

AKADEMSKO PODROČJE: se nanaša na izvajanje raziskav in pridobivanje novega znanja 

in  načina razmišljanja za strokovni kader in družbo.   

PODROČJE VSAKODNEVNEGA ŽIVLJENJA: omogoča razvoj osnovnih človekovih 

potreb za razvijanje človeškega potenciala in temelji na zadovoljevanju potreb v 

gospodinjstvu, družbi in skupnosti. 

ŠOLSKO PODROČJE: učencem omogoča, da odkrijejo in razvijejo lastne zmožnosti za čim 

bolj uspešno delovanje v življenju, tako na področju kariere kot v družinskem življenju. 

DRUŽBENO PODROČJE: vključuje razvoj različnih strategij, ki posamezniku omogočajo 

družinsko in družbeno krepitev in dobrobit  (IFHE, 2008).  

2.2 JAVNA OSNOVNA ŠOLA 

2.2.1 Javno šolstvo 

Javno šolstvo je nastalo, ko je država posegla na področje izobraževanja in je s tem postala 

šola obvezna. Javno šolstvo temelji na tem, da je dostopno vsem, ne glede na premoženje, 

družbeni položaj, narodnost, spol, veroizpoved in podobno. To je kraj uresničevanja pravice 

do izobraževanja, ki jo ima vsak človek kot človek. Javne šole morajo biti odprte za vsakega 

posameznika in v obveznem delu brezplačne. Nekateri javno šolstvo imenujejo državno 

šolstvo. Zasebno šolstvo pa alternativno, neodvisno in svobodno šolstvo. Taka raba slednjih 

terminov je ideološko obarvana, saj je danes javno šolstvo področje skupnega interesa vseh 

državljanov in ne samo preprosta stvar političnih elit (Terminološki slovar vzgoje in 

izobraževanja, 2008–2009). 

2.2.2 Poučevanje gospodinjstva v javni osnovni šoli v Sloveniji 

Gospodinjstvo se v javni osnovni šoli izvaja v petem in šestem razredu. V petem razredu 

predmet obsega 35 ur, v šestem pa 52,5 ure, kar je skupaj 87,5 ur. Predmet obsega več 

disciplin družboslovnega in naravoslovnega področja, ki pripomorejo k pridobivanju znanja, 

veščin in spretnosti za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb. Predmet omogoča 

razumevanje vloge posameznika in družine oziroma gospodinjstev v družbi. Pouk 

gospodinjstva učence spodbuja k razmišljanju o povezujočih problemih časa in k vključevanju 
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v reševanje vprašanj posameznika, družine in družbe (Program osnovna šola. Gospodinjstvo. 

Učni načrt, 2011). 

Poučevanje predmeta gospodinjstvo poteka v štirih učnih modulih: Ekonomika gospodinjstva, 

Tekstil in oblačenje, Hrana in prehrana ter Bivanje in okolje. V petem razredu se izvajata 

modula Ekonomika gospodinjstva in Tekstil in oblačenje, v šestem razredu pa učitelji 

poučujejo modula Bivanje in okolje ter Hrana in prehrana. Pri izbranih vsebinah le-teh 

modulov učenci pridobijo znanja na področju hrane, prehrane, zdravja, priprave hrane, 

osebnih financ, družinske ekonomike, potrošniške vzgoje, tekstila in oblačenja, bivanja in 

okolja. Učni načrt gospodinjstva vsebuje poleg modulov tudi vsebine, standarde znanja in 

operativne cilje. Za dosego splošnih ciljev pa so potrebna določena načela, kot so: enakost 

med spoloma, enakopravnost skupnega dela, gospodarnost (ekonomičnost), ekološkost, 

ergonomija, etičnost ter estetika in kultura (Program osnovna šola. Gospodinjstvo. Učni načrt, 

2011). 

Poučevanje in učenje gospodinjstva temeljita na splošnodidaktičnih načelih in 

specialnodidaktičnih metodah. Pri splošnodidaktičnih načelih so poudarjene metode 

praktičnega dela in razvijanja spretnosti, metoda problemskega pouka, metoda projektnega 

dela in metoda terenskega dela (ekskurzije in ogledi). Pouk temelji na načelu nazornosti, pri 

čemer se novo znanje podkrepi z nadzornim primerom in ponazoritvijo (karikatura, slika). 

Dejavnosti so načrtovane tako, da učenci v delavniških oblikah pridobivajo in preverjajo svoje 

znanje, pri tem pa so povezani v obliki manjših skupin ali parov (Program osnovna šola. 

Gospodinjstvo. Učni načrt, 2011). 

Učenci pri pouku gospodinjstva izvajajo različne aktivnosti, kot so izdelovanje plakatov, 

risanje, predstavljanje svojih zamisli, skiciranje. Pri delu se navajajo tudi na uporabo drugih 

živih virov, tako pridobivajo informacije od družinskih članov, znancev, ki jim posredujejo 

znanja o navadah, praznovanjih, načelih obnašanja, šolanja, prehranjevanja, duhovitih 

prigodah in šalah. Iz pridobljenih podatkov se učijo pisati kratke zapise v obliki ključnih 

besed. Druge praktične dejavnosti so tudi konkretni preizkusi, kot so priprava in serviranje 

jedi, izdelava, nega in vzdrževanje tekstilnih izdelkov ter delo z gospodinjskimi aparati, 

pripomočki (Program osnovna šola. Gospodinjstvo. Učni načrt, 2011). 

Poleg obveznega predmeta gospodinjstvo se v javni osnovni šoli izvajata tudi dva izbirna 

predmeta, v katerih so zajete vsebine gospodinjstva  – predvsem na prehranskem področju. To 

sta: načini prehranjevanja, ki se izvaja v devetem razredu in obsega skupno 32 ur, ter sodobna 
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priprava hrane, ki se izvaja v sedmem, osmem ter devetem razredu in obsega skupno 35 ur. 

Pri izbirnem predmetu načini prehranjevanja se učenci učijo o prehrani z vidika zagotavljanja 

in varovanja zdravja. Učijo se o pomembnosti zdrave prehrane, obravnavajo načine 

prehranjevanja in prehrano v različnih starostnih obdobjih življenja in v posebnih razmerah. 

Pri izbirnem predmetu sodobna priprava hrane pa učence poučujejo o pomembnosti varne, 

varovalne in zdrave prehrane ter o različnih načinih priprave hrane (Program osnovnošolskega 

izobraževanja. Načini prehranjevanja, Sodobna priprava hrane. Učni načrt, 2009). 

Kostanjevec, Jerman in Koch (2011) v svojem članku izpostavljajo, da je pomembno, da 

učence učimo o zdravem prehranjevanju, saj je danes velik problem prehranjevanje med 

mladostniki, ki se srečujejo z boleznimi prehranjevanja. Opozarjajo, da raziskave kažejo, da je 

potrebno glede na dejavnike tveganja, ki so posledica neustrezne prehrane otrok in 

mladostnikov, šolske učne načrte prilagoditi značilnostim določene skupine učencev. Avtorji 

menijo, da je prehransko znanje pomemben dejavnik v življenju in se mora začeti poučevati v 

zgodnjih letih življenja, ravno tako pa je pomemben tudi prenos znanja in izkušnje 

strokovnjakov za uspešnost in dosego zastavljenih ciljev. Tudi druge študije (Manios in 

Kafatos, 1999; McAleese in Rankin, 2007; Wagner, Meusel in Kirch, 2005; Powers, 

Struempler, Guarino in Parmer, 2005) kažejo, da je dobro načrtovano izobraževanje o 

prehrani pozitivno vplivalo na kakovost prehrambnega znanja otrok. V Sloveniji učenci 

pridobijo največ prehranskega znanja v šestem razredu devetletne osnovne šole, znanje pa 

lahko nadgradijo z izbiro dodatnih izbirnih predmetov. 

Poleg prehranskega vidika je treba izpostaviti tudi ostala področja gospodinjstva. Akademsko 

področje ekonomika gospodinjstva je tisti del gospodinjskega izobraževanja, ki obravnava 

vsebine s področja družine, doma, kulture človeškega življenja, potrošništva ter upravljanja in 

izrabe virov za zadovoljevanje osnovnih potreb (Lap-Drozg, 2001). Otroci se že od samega 

začetka srečujejo z denarjem in njegovim upravljanjem, zato jih je treba o tem izobraževati. 

Avtorji (Manning, Mahar in Prochaska-Cue, 2007) so mnenja, da je priporočljivo, da starši že 

v zgodnjem otroštvu pričnejo z vključevanjem otroka v družinske finančne odločitve. Tudi 

raziskave na tem področju (Danes,  2014) so pokazale, da je težko spremeniti neustrezne 

navade pri ravnanju z denarjem,  zato  je pomen izobraževanja v šoli še toliko večji. 

Pri poučevanju gospodinjstva se v Sloveniji izpostavlja tudi pomen izobraževanja o tekstilu in 

tekstilnih izdelkih, saj raziskave (Grupta in Sekhri, 2014) kažejo, da mladim v razvitem svetu 

primanjkuje veščin na področju vzdrževanja in nege oblačil, zato oblačila, namesto da bi jih 
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ustrezno vzdrževali, zavržejo, kar pa se odraža tudi v povečanju količine odpadkov v svetu. 

Poznavanje ustreznih postopkov nege in vzdrževanja, kot so pranje, sušenje in likanje, je 

pomembno tako za zagotavljanje čim daljše dobe uporabnosti kot tudi za človekovo osebno 

higieno, urejen videz in manjšo obremenjenost okolja z odpadki. 

Ravno tako Šmid Božičevič in Kostanjevec (2006) izpostavljata, da je poleg naštetih tem 

pomemben tudi modul bivanje in okolje, v okviru katerega se poučujeta potrošniško 

izobraževanje in proizvodnja dobrin. Poudarjeno je  ozaveščanje o trajnostni potrošnji, ki je 

povezana tudi z ekološko ozaveščenostjo. 

2.3 ZASEBNA OSNOVNA ŠOLA 

2.3.1 Zasebno šolstvo 

Gospodinjstvo se poleg poučevanja v javnih osnovnih šolah poučuje tudi v zasebnih osnovnih  

šolah. Zasebne šole so šole, ki jih niso ustanovile občine in država, ampak fizična ali pravna 

oseba. Večina evropskih držav zasebno šolstvo finančno podpira, nekaj držav celo v enaki 

meri kot javno šolstvo, primer Nizozemska. V Sloveniji po veljavni ureditvi zasebne šole 

dobijo 85 % sredstev, ki jih dobijo javne šole, vendar so to le sredstva, namenjena za izvajanje 

javnoveljavnega programa, se pravi, da zasebnim šolam ne pripadajo sredstva za naložbe, 

investicijo, vzdrževanje in opremo. V zasebnih šolah imajo učenci enake pravice kot učenci, 

ki obiskujejo javne osnovne šole. Materialni stroški niso financirani s strani javne oblasti, 

temveč to krijejo starši s šolninami. S šolnino se krije nakup večine šolskih potrebščin in 

pripomočkov (zvezki, listi, voščenke, naravne akvarelne barve za slikanje, vosek za 

oblikovanje, materiali za ročna dela itd.). To pomeni, da staršem ni treba kupovati zvezkov, 

knjig, delovnih zvezkov in podobnih šolskih potrebščin, ki jih je treba kupiti v javni osnovni 

šoli.  Zasebne šole poučujejo na svoboden način, kar pomeni, da nimajo omejitev pri izbiri 

filozofije poučevanja, metod poučevanja, pri organizaciji pouka in pri vzgoji otrok (Krek in 

Metljak, 2011). 

2.3.2 Waldorfska šola 

Waldorfsko šolo lahko označimo kot šolo, ki omogoča otroku celovit razvoj. Ta izhaja iz 

upoštevanja in poznavanja otrokovega fizičnega, psihičnega in duhovnega razvoja.  Bistvo 

waldorfske pedagogike je v tem, da poskuša otroku ob pravem času in na pravi način 

predstaviti primerne vsebine, ki na otroka vplivajo blagodejno in mu s pomočjo celostnega 
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pristopa k poučevanju omogočajo razvoj čim širših sposobnosti. Poudarek je na tem, da 

človek ni zgolj intelektualno bitje, temveč tudi bitje srca in volje (Waldorfska šola Gorenjska 

b. d.). 

2.3.2.1 Utemeljitelj waldorfske pedagogike Rudolf Steiner 

Utemeljitelj waldorfskega vzgojnega koncepta Rudolf Steiner se je rodil leta 1861 v 

Kraljevcu na Hrvaškem.  Študiral je matematiko in naravoslovne vede na Tehniški visoki šoli 

na Dunaju, hkrati pa je na univerzi poslušal predavanja iz filozofije, literarnih ved, psihologije 

in medicine. Ukvarjal se je tudi s poskusi in opazovanjem narave, pri čemer je pobliže spoznal 

Goethejevo naravoslovno raziskovalno metodo. Po priporočilu profesorja književnosti je 

dobil nalogo, da uredi in izda znanstvena dela Johanna Wolfganga von Goetheja in prav s 

pomočjo Goethejevih del je našel povezave med znanstvenimi spoznanji in njegovimi 

lastnimi opazovanji dejavnosti duhovnih sil. Leta 1892 je izšla njegova razširjena doktorska 

disertacija z naslovom Resnica in znanost, dve leti kasneje pa je izšlo njegovo 

najpomembnejše filozofsko delo Filozofija svobode. Poleg študija ter raziskovalnega in 

avtorskega dela je vedno znova prevzemal različne pedagoške naloge. Že od svojega 14. leta 

se je ob šolanju in kasneje ob študiju preživljal z zasebnim poučevanjem raznih predmetov. 

Po končanem študiju je poučeval štiri dečke iz bogate družine. Še posebej je moral posvečati 

pozornost  najmlajšemu, ki je imel možgansko okvaro in kot tak ni bil sposoben normalnega 

učenja. Trudil se je pomagati otroku in tako je začel razvijati svoje teorije o vzgoji in 

izobraževanju. Od leta 1902 je svojo znanstveno pot označeval z imenom antropozofija. 

Znanost vodi do zavesti o resničnem bistvu človeka in izhaja iz grške besede »anthropos«,  

človek in »sofia« modrost. Leta 1919 je imel za delavce Tobačne tovarne Waldorf Astoria v 

Stuttgartu predavanje, v katerem je izrazil potrebo po povsem novi organizaciji šolstva, ki bi 

temeljila na enotnosti, kar bi omogočalo, da bi duhovno življenje postalo splošna človeška 

dobrina. Po omenjenem predavanju pa je na prošnjo vodje tobačnega koncerna Emila Molta 

razvil vzgojni model za otroke, ki je postal osnova za prvo waldorfsko  osnovno šolo v 

Avstriji. Temelj te nove šole pa bi morale biti tiste zakonitosti in možnosti človekovega 

razvoja, ki so ob individualnem razlikovanju otrok enake za vse. Tako je bila ustanovljena 

waldorfska šola z dvanajstimi leti izobraževanja za vse otroke in je bila prva enotna šola s 

celotnim izobraževanjem. Od leta 1923 naprej je Steiner kazal vidne znake šibkosti in bolezni. 

Še vedno je precej predaval, vendar pa je postal jeseni 1924 preveč šibek, da bi nadaljeval s 

tem delom. Zadnje predavanje je imel septembra tega leta. Umrl je v Dornachu, 30. marca 

1925 (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2008; Teozofija v Sloveniji, 2007; Kranich,1992).  
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2.3.2.2 Waldorfski vzgojni koncept 

Pedagogika waldorfskih šol temelji na spoznanjih o odraščanju človeka in vpogledu v 

možnosti in zakonitosti njegovega razvoja. Steiner je razvil metodo neposrednega preučevanja 

duševne in duhovne realnosti ter s tem raziskovanje človeške duše in duha. S tem so bili 

podani temelji za šolo, ki bi otroke razvijala v vseh njihovih možnostih in sposobnostih na 

različnih področjih. Razvoj otoka je razčlenjen glede na njegove biološke spremembe.  Vsako 

obdobje človekovega razvoja ima svoje glavne značilnosti in temu sledi waldorfski učni načrt 

(Kranich, 1992). Steiner tako loči tri razvojne faze s povsem specifičnimi nalogami, 

vsebinami in metodami vzgajanja: 

1. faza – razvoj fizičnega telesa ali predšolsko obdobje, ki traja do 7. leta oz. do menjave 

mlečnih zob. To je čas, ko se otroku razvijejo čutila, ko preko občutkov dobiva zaznave. 

Razvijajo se gibanje, govor in mišljenje. Otrok spoznava sebe in gradi spomin. 

2. faza – razvoj eteričnega telesa ali osnovnošolsko obdobje, ki traja od 7. do 14. leta (od 

menjave zob do spolne zrelosti). V tem času otrok usvaja predvsem predstave o pojavih in 

predmetih. Obdobje zaznamujejo predvsem spretnosti z učenjem na pamet. Poudarja se 

poučevanje s celostnim pristopom, ki s primernim načinom podajanja vsebin spodbudi v 

otroku razvoj širšega spektra spretnosti in sposobnosti. 

 3. faza – razvoj astralnega telesa ali srednješolsko obdobje pubertete in mladostništva, ki 

traja od 14. do 21. leta. V ospredju je razvoj notranjih duševnih doživetij, kot so doživljanje 

sebe, svoje svobode in volje (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2008). 

Za waldorfsko pedagogiko je značilno tudi, da poučevanje začenjamo pri udih in nadaljujemo 

preko srca do glave, kar pomeni, da je potrebno v vzgoji povezati mišljenje, čustva in hotenje. 

Gre za teorijo, ki sloni na antropozofiji, duhovni teoriji o človeku. Po Steinerju je človek 

trodelno bitje, sestavljeno iz fizičnega, duševnega in duhovnega telesa. Z waldorfsko vzgojo 

želimo človeka odvrniti od materialnih dobrin, užitkov, karierizma, ker vse to omejuje 

človekovo življenje na materialno blagostanje. Waldorfska pedagogika si prizadeva, da bi 

postal posameznik razvita osebnost svobodnega mišljenja, poln navdušenja, veselja do 

življenja, čuta zase, za soljudi in za razvoj sveta kot celote, samoiniciativen in odgovoren v 

ravnanju – osebnost z močno voljo. Temelji na poznavanju in upoštevanju duhovno-

duševnega in telesnega razvoja otroka, njegovega povezovanja s svetom odraslih in okoljem, 

v katerem biva, njen cilj pa je harmoničen razvoj otrokovih fizičnih, duševnih in duhovnih sil 



Pivk, E. (2018). Vsebine gospodinjstva v waldorfski osnovni šoli. Diplomsko delo. 
Ljubljana, Univerza v Ljubljani. Pedagoška Fakulteta. 

10 

 

(Devjak, Berčnik in Pestenjak, 2008; Serajnik Sraka, Strmole in Wiechert, 1994;  Waldorfska 

šola Maribor, b. d). 

Značilnosti waldorfske pedagogike lahko povzamemo tudi kot »Zlata pravila« waldorfske 

pedagogike, ki so: 

1. Vse je potrebno navezati na človeka. Otrok mora imeti občutek, da snov, ki jo učitelj 

podaja, zadeva tudi njega. Pedagog individualno nagovarja vsakega otroka znotraj 

skupine. 

2. Najprej storiti, nato razumeti. Z udi je potrebno najprej delovati in šele nato razumeti v 

glavi. 

3. Od celote k delom. Začnemo s celoto in se nato posvetimo posameznim delom. 

4. Svet je lep. Otroku moramo takšen svet tudi ponuditi, najbolje skozi zgodbe z 

moralnim poudarkom. 

5. Snov slikovito predstaviti. Slika pomeni več kot le notranjo predstavo opaženega, 

otrok skozi slike razume tudi notranje zakonitosti, pomen in bistvo. 

6. Vse je ritem. Vse, kar počnemo, potrebuje ritem (budnost – spanje, učenje – 

pozabljanje, gibanje – mirovanje …). 

7. Vedno imeti pred očmi pravo, stvarno, živo, praktično življenje – ne abstraktno. To 

pravilo zaobjema vseh šest ostalih pravil (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2008; 

Waldorfska šola Maribor, b. d). 

2.3.2.3 Organizacija pouka v waldorfski osnovni šoli 

Waldorfska vzgoja se začne že v vrtcu, kjer otroci vstopijo v svet igre, barv, glasbe, praznikov 

in praktičnega dela. Ko zapustijo vrtec, prinesejo s seboj v osnovno šolo spoštljiv in ljubeč 

odnos do narave in človeštva. Otroci se v osnovni šoli učijo predvsem preko doživljanja, saj 

močno doživljanje snovi spodbuja zanimanje za skrivnosti sveta in pripomore k ustvarjanju 

pozitivnega odnosa do posameznega predmeta, to pa vodi k bolj uspešnemu učenju in 

usvajanju znanj. Otroci morajo v tem obdobju dobiti veliko izkušenj in tako spoznati pestrost, 

širino in bogastvo življenja, kar v njih prebuja čudenje in željo po odkrivanju. Bogate izkušnje 

v nižjih razredih so odlična iztočnica k razumevanju podane snovi in oblikovanju 

intelektualnega razmišljanja v višjih razredih. Osnovni pogoj pri poučevanju je tesno 
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sodelovanje med učitelji in učenci, kar se kaže tudi v razredu, kjer otroci tvorijo skupnost 

skupaj s svojim razrednikom. Obravnavano snov učenci sprva zapisujejo v zvezke pod 

učiteljevim vodstvom, nato pa čedalje bolj samostojno. Pri poučevanju stremijo bolj k živi 

besedi, kar pomeni, da se izogibajo učbenikom in dajejo prednost besedi in razlagi učitelja.  

Dnevni razpored ur je prilagojen notranjim življenjskim zahtevam odraščajočega človeka, kar 

se kaže v raznovrstnosti predmetnih področij. Zjutraj je otrok najbolj razpoložen za miselna 

dela. Šolski dan se zato začne s predmeti, pri katerih je še posebej potrebno razmišljanje, 

razumevanje in predstavljanje (slovenščina, matematika, spoznavanje okolja, geografija, 

zgodovina, fizika in kemija). Vsak tak predmet je na urniku v prvih jutranjih urah, in sicer 

nekaj tednov zapored kot obdobje, kot večja učna celota. Takšna celota pa se imenuje glavni 

pouk, ki omogoča večjo zgostitev učenja. Učitelj nato naslednji dan povzame, poglobi in 

nadaljuje snov prejšnjega dne. S tem širi znanje, izoblikuje sposobnosti in poglobi občutke 

doživljanja pri različno nadarjenih otrocih. Ugovor, da bodo otroci tisto, kar so delali tako 

zgoščeno nekaj tednov, kmalu pozabili, se ne ujema z izkušnjami. Vsebino, ki so jo obdelali 

pred meseci, so na začetku novega obdobja praviloma sposobni hitro in dobro obnoviti.  V 

spominu se jim ohrani tisto, s čimer so se intenzivno in z zanimanjem ukvarjali. V kasnejših 

urah so na vrsti predmeti, ki jih je treba ritmično ponavljati v samostojnih urah, to so: tuji 

jeziki, evritmija, glasba, religija, kiparstvo, slikarstvo in ročna dela. Te predmete, tako 

imenovani predmetni pouk, poučujejo v eni šolski uri ali blok urah. Predmeti, ki pa močneje 

zaposlijo telo, npr. telovadba, pa so na urniku pozno dopoldne ali popoldne. Tako urnik dobi 

notranji ritem, ki zahteva, da umsko delo preide v umetniške dejavnosti in se konča v 

uveljavljanju telesne volje ter smiselno zajame celega človeka. Ena izmed posebnosti 

waldorfskih šol je tudi zgodnje poučevanje tujih jezikov. V prvih letih ima otrok močno 

razvite govorne sposobnosti posnemanja in oblikovanja različnih glasov. Ta sposobnost se 

sčasoma zmanjša, zato v waldorfski šoli v prvem razredu poučujejo kar dva tuja jezika. Otroci 

se tujega jezika učijo s kratkimi dialogi, verzi in pesmimi. Ko v četrtem razredu pričnejo z 

usvajanjem slovnice, je poznavanje jezika že precejšnje in otrok nima težav, medtem ko se v 

javnih šolah lahko pojavijo problemi, ko se pri tujem jeziku učijo hkrati govorjenja, branja in 

slovnice  (Serajnik Sraka, Strmole in Wiechert, 1994; Charlgren, 1993). 

V waldorfskih šolah so izjemno pomembni tudi učitelji. Razredni učitelj dela več kot samo 

uči, med drugim vzdržuje tudi trdne stike s starši in šolskim zdravnikom, če ga šola ima. 

Predvsem pa skrbi za otroke, neguje njihove odlike, jih varuje pred slabostmi, zapisuje 

znamenja šibkega zdravja ter teži k spoznavanju moralnih in mentalnih sposobnosti. Njegova 
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naloga tako ni le poučevati, temveč tudi vzgajati. Ocenjevanja in javnih nagrad v waldorfski 

šoli ni, namesto tega obstajajo pomoč, svetovanje in po potrebi pohvala ali graja. Namesto 

tekmovalnosti se spodbuja zdrav duh. Učiteljeva naloga je tako posredovati znanje po svojih 

najboljših močeh in hkrati spremljati stroke, ki so povezane s poučevanjem. Cilj je učence 

pripraviti za zdrav vstop v življenje (Serajnik Sraka, Strmole in Wiechert, 1994; Charlgren, 

1993). 

Učitelj  praviloma spremlja razred skozi celotno osnovnošolsko izobraževanje. Razrednik 

poučuje prvi dve uri pouka, torej glavni uri, kjer se izmenjujejo v obdobjih družboslovni in 

naravoslovni predmeti. Ostale predmete poučujejo drugi učitelji. Poučevanje na waldorfski 

šoli zahteva od učitelja predanost in kreativni pristop. Osnovne lastnosti učitelja, ki poučuje, 

naj bi bile sposobnost sledenja psihološkemu razvoju otroka, prepoznavanje in razvijanje 

potencialov ter umetniška originalnost. Učitelj se mora zato stalno izobraževati in biti 

sposoben prilagoditi poučevanje otrokom ob začetku in ob koncu šolanja  (Zavod za razvoj 

waldorfskih šol in vrtcev, b. d.). 

2.3.2.4 Waldorfska pedagogika v Sloveniji 

Leta 1992 je v Ljubljani pričela delovati prva waldorfska osnovna šola v Sloveniji, ki se danes 

lahko pohvali tudi že s svojo gimnazijo. Leta 2005 je waldorfsko šolo dobil tudi Maribor, in 

sicer kot samostojno enoto Waldorfske šole v Ljubljani. Septembra 2008 so na Gorenjskem s 

pomočjo Waldorfske šole Ljubljana odprli prvi waldorfski vrtec. Vrtcu Sončnica na 

Gorenjskem se je septembra 2009 priključila še Čebelica v Radovljici. Oba vrtca sta 

ustanovljena kot organizacijska enota Waldorfske šole Ljubljana. V šolskem letu 2012/13 pa 

je pričela delovati tudi Waldorfska šola na Gorenjskem. Jeseni 2010, ko se je v Celju odprl 

waldorfski vrtec, je ideja o šoli dozorela in starši so bili odločeni, da septembra 2011 tudi šola 

v Savinji odpre svoja vrata. Vrata pa so odprle tudi enote v Murski Soboti, Bukovici in 

Ajdovščini. Skupaj zavod obiskuje kar 886 otrok (Waldorfska šola Gorenjska b. d.; 

Waldorfska šola in vrtec Savinja, b. d.). 

Waldorfska šola je zasebna šola, njena pedagogika v Sloveniji je prisotna že petindvajset let. 

Razlika med javno osnovno šolo in zasebno waldorfsko osnovno šolo je v tem, da waldorfska 

pedagogika otroka obravnava celostno, za skladen razvoj srca, rok in glave. Učitelji si 

prizadevajo slediti otrokovim impulzom, da ga vzgojijo v odgovornega, ustvarjalnega, 

svobodnega in zrelega odraslega. Poudarek waldorfske pedagogike je na področju življenja: 
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od medicine, poljedelstva, filozofije do pedagogike v duhovni znanosti. Vse to pa je strnjeno 

v znanosti o človeku v najširšem smislu – antropozofiji (Waldorfska šola Maribor, b. d.).  

V waldorfski osnovni šoli se izvaja gospodinjstvo nekoliko drugače kot v javni osnovni šoli. 

Predmetnik v zasebni šoli ne vsebuje gospodinjstva kot predmeta, ampak so njegove vsebine 

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

osnovni šoli, so v waldorfski osnovni šoli  vključene v predmete ročna dela, religija in etika in 

spoznavanje okolja (Program waldorfske osnovne šole. Učni načrt, b. d.). 

3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 NAMEN IN CILJ DIPLOMSKEGA DELA 

Namen diplomskega dela je identificirati gospodinjska vsebinska področja in vsebine v 

predmetniku waldorfske osnovne šole in jih primerjati z vsebinskimi področji in vsebinami 

učnega načrta gospodinjstva v javni osnovni šoli. Ker se način dela v waldorfski zasebni 

osnovni šoli razlikuje od načina dela v javni osnovni šoli, me je zanimalo, ali so vse vsebine 

gospodinjstva iz javne osnovne šole vključene tudi v waldorfsko osnovno šolo. Cilj raziskave 

je ugotoviti, kateri cilji in vsebine gospodinjstva se pojavljajo v predmetniku waldorfske 

osnovne šole ter kakšne so razlike med waldorfsko zasebno osnovno šolo in javno osnovno 

šolo. Na osnovi pridobljenih rezultatov raziskave bo možno oblikovati predloge za boljše 

prilagajanje programov gospodinjskega izobraževanja potrebam gospodinjskega 

izobraževanja v družbi. 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

Glede na cilje diplomskega dela sem oblikovala naslednja raziskovalna vprašanja:  

1. Kateri cilji in vsebine gospodinjstva se pojavljajo v predmetniku waldorfske osnovne šole? 

2. Pri katerih predmetih waldorfske šole se obravnavajo vsebine gospodinjstva? 

3. Kateri cilji in vsebine poučevanja gospodinjstva so skupni javni in waldorfski osnovni šoli? 

4. Ali je pri obravnavi gospodinjskih vsebin v waldorfski osnovni šoli predvideno več 

praktičnega dela kot v javni osnovni šoli? 
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3.3 METODA DELA  

3.3.1 Raziskovalna metoda 

Pri raziskovalnem delu diplomskega dela sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop. 

Zbiranju  podatkov je sledila vsebinska analiza dokumentov, ki je zajemala pregled učnih 

načrtov predmetov, ki vključujejo vsebine gospodinjstva v waldorfski osnovni šoli in javni 

osnovni šoli v Sloveniji.   

3.3.2 Opis vzorca 

Vzorec raziskave je vključeval učne načrte obveznih predmetov, v katerih so zajete vsebine 

gospodinjstva v predmetniku javne in zasebne waldorfske šole. Podrobneje so obravnavani 

predmeti: gospodinjstvo v javni osnovni šoli ter spoznavanje okolja, ročna dela in religija in 

etika v zasebni waldorfski osnovni šoli. 

3.3.3 Opis postopka zbiranja podatkov 

Podatke o vključevanju gospodinjskih vsebin v učne načrte zasebne waldorfske osnovne šole 

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

sem pridobila z vsebinsko analizo dokumentov, ki je zajemala pregled predmetnika in učnih 

načrtov predmetov, ki so obvezni v javni in zasebni osnovni šoli.  Osredotočila sem se tako na 

pojavljanje in obsežnost različnih gospodinjskih vsebin kot tudi na predvidene cilje in 

minimalne standarde, ki jih učenec po opravljenem predmetu dosega. 

3.3.4 Postopki obdelave podatkov 

Za analizo predmetnika in učnih načrtov v javni osnovni šoli in zasebni waldorfski osnovni 

šoli sem uporabila vsebinsko analizo dokumentov. Za potrebe analize sem na podlagi 

predmetnika in učnih načrtov oblikovala seznam tem in vsebin, ki so bile zajete v analizi.  
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3.4 REZULTATI Z RAZPRAVO 

3.4.1 Rezultati 

3.4.1.1 Analiza učnih načrtov predmetov waldorfske osnovne šole, kjer se pojavljajo 

vsebine gospodinjstva 

Analiza predmetnika je pokazala, da se vsebine gospodinjstva v waldorfski osnovni šoli 

pojavljajo pri treh predmetih, zato so bili podrobneje pregledani učni načrti predmetov religija 

in etika, ročna dela in spoznavanje okolja. 

3.4.1.1.1 Predmet religija in etika v waldorfski osnovni šoli 

Predmet religija in etika se poučuje od sedmega do devetega razreda. Kljub temu pa se 

predmet izvaja tudi v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju skozi 

pripovedovanje zgodb v okviru slovenskega jezika, praviloma vsaj eno šolsko uro na teden. V 

tretjem obdobju pa se predmet izvaja samostojno, po eno uro na teden. V prvih dveh vzgojno-

izobraževalnih obdobjih otroku predstavijo doživljanje pojavov v naravi in opazovanje letnih 

časov. V tretjem pa se vsebine navezujejo na situacije v razrednih skupnostih. Učitelj izbira 

vsebine po lastni presoji in smiselno upošteva želje ter vprašanja učenk in učencev. V tretjem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju tako učenci obravnavajo vsebine: človek kot posameznik, 

družina, življenje v ožjih in širših skupnostih, komunikacija, mediji, vera in verovanja, 

vzorniki in avtoritete v luči biografskih zgodb ter rdeča nit življenja, ki zajema okoljsko 

ozaveščenost v povezavi z družbenim življenjem. Poleg tega pa učitelj lahko izbira tudi med 

izbirnimi vsebinami, kot so npr. kvalitetno preživljanje prostega časa, odnosi med spoloma 

skozi življenjska obdobja, humor. Skupno število ur predmeta je 102 uri v času šolanja na 

waldorfski osnovni šoli. Religija in etika je predmet, ki običajno ne zahteva rednih pisnih 

domačih nalog za učence. Najbolj pogosta oblika dela pri tem predmetu je projektno delo v 

skupini ali posamezno, kjer učenke in učenci sami raziskujejo in poročajo učitelju in 

sošolcem. Učitelj izbere tiste oblike dela, ki spodbujajo učenčevo ustvarjalnost ter temeljijo 

na razširitvi pouka tudi na področja izven razreda. Glavni cilj predmeta je opogumiti učence, 

da se ne bojijo ovir in pasti, ampak se veselijo življenja, in da spoznajo, kako pomembna je 

povezava med svetom, v katerem živimo, in človeštvom, katerega del smo. 

V preglednici 1 so predstavljene vsebine, cilji in minimalni standardi predmeta religija in 

etika v waldorfski osnovni šoli, ki so povezani z vsebinami predmeta gospodinjstvo v javni  

osnovni šoli. Vsebinska analiza je opravljena za tretje vzgojno-izobraževalno obdobje 
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waldorfske osnovne šole (od 7. do 9. razreda), ko so otroci stari od 12 do 14 let (Program 

waldorfske osnovne šole. Učni načrt, b. d.). 

Preglednica 1: Vsebine, cilji in minimalni standardi predmeta religija in etika v waldorfski 

osnovni šoli (tretje vzgojno-izobraževalno obdobje), ki so povezani z vsebinami predmeta 

gospodinjstvo v javni osnovni šoli (prirejeno po Programu waldorfske osnovne šole, b. d.) 

TEMA: ČLOVEK KOT POSAMEZNIK 

VSEBINA CILJI MINIMALNI STANDARDI 

 potrebe človeka za zdravo in 

človeka vredno življenje, 

 vrednote,  

 temperamenti, 

 razlike in podobnosti med 

posamezniki, 

 razlikovanje med osnovnimi in 

posebnimi potrebami 

posameznika, 

 človekove pravice. 

 

Učenci: 

 spoznajo vlogo posameznika kot 

temelja družine, 

 se naučijo prepoznati svoje 

temeljne potrebe in zdrave načine 

zadovoljevanja  le-teh, 

 spoznajo osnovne pravice, ki jih 

posamezniku zagotavlja družina, 

 spoznavajo osebnostne lastnosti in 

potrebe, v katerih se ljudje 

razlikujejo (npr. sposobnosti, 

talenti, temperament, karakter, 

okusi, nagnjenja …), 

 spoznavajo medsebojno različnost 

in pomen strpnosti in tolerance v 

medsebojnih odnosih, 

 spoznavajo, da smo enakopravni, 

čeprav smo zelo različni (npr. vloga 

marginalnih skupin, ljudje s 

posebnimi potrebami …). 

Učenci znajo:  

 našteti temeljne pravice 

človeka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: DRUŽINA 

VSEBINA CILJI MINIMALNI STANDARDI 

 pomen družine, 

 tipi družin, 

 generacije v družinah,  

 sodelovanje v družini, 

 

 

 

 

Učenci: 

 utrdijo pojem družine, spoznajo 

različne družine, kaj imajo 

skupnega in v čem se razlikujejo, 

 spoznavajo različne oblike 

družinskega življenja in 

spreminjanje družine skozi čas ter v 

različnih kulturah, 

 spoznavajo pomen in funkcijo 

družine ter osebnostne lastnosti, ki 

so osnova trdne družine, ter 

dojamejo specifičnost odnosov v 

družini, 

 spoznavajo pomen in funkcijo 

družine za posameznika in družbo, 

 

 

 

Učenci znajo: 

 opredeliti pojem družine, 

 pojasniti različnost družinskih 

vlog, 

 navesti primere spreminjana 

družine v času in različnih 

kulturah, 

 navesti pravice in dolžnosti 

otrok, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preglednica se nadaljuje na naslednji strani. 
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TEMA: DRUŽINA 

VSEBINA CILJI MINIMALNI STANDARDI 

  spoznavajo pomen obvladovanja 

komunikacije v družini in etike za 

strpno reševanje konfliktnih 

situacij, 

 spoznavajo ključne osebnostne 

lastnosti za oblikovanje zdrave 

družine, 

 spoznavajo, kaj povezuje družinske 

člane, pogoje zadovoljevanja 

družinskega življenja ter načine 

strpnega reševanja nesporazumov 

in sporov, 

 spoznavajo človekove pravice do 

zasebnosti in družinskega življenja, 

 spoznavajo probleme sodobne 

družine, 

 spoznajo pomen družine za zdravo 

družbeno skupnost. 

 na primeru pokazati načine  

strpnega reševanja 

nesporazumov in sporov,          
 našteti nekaj oblik pomoči 

otrokom in odraslim ljudem v 

stiski. 

 

TEMA: MEDIJI 

VSEBINA CILJI MINIMALNI STANDARDI 

 razvoj medijev, 

 učinki medijev, 

 vpliv medijev, 

 odnos do medijev, 

 nevarnost medijev, 

 

 

 

 

 

 

Učenci: 

 spoznavajo razvoj medijev, 

 spoznajo vpliv medijev na 

posameznikova stališča, 

prepričanja, navade in ravnanja, 

 spoznajo sociološke in psihološke 

učinke medijev na zasebno 

življenje (nasilje v filmu), 

 spoznajo vpliv medijev na 

oblikovanje javnega mnenja, 

 razvijajo sposobnost za kritičen 

premislek o lastnih navadah in 

odnosu do medijev,  

 spoznavajo različne uporabe in 

zlorabe medijev,  

 spoznavajo nevarnost medijskih 

monopolov, 

 spoznavajo, da je  za oblikovanje 

celostnega razumevanja določene 

teme potrebno primerjanje 

informacij iz različnih virov, 

 znajo predstaviti način delovanja 

medija in njegove vloge v življenju, 

 dobijo vpogled v nastajanje in 

zgradbo medijskega sporočila. 

Učenci znajo: 

 na konkretnem primeru 

pojasniti, kako mediji vplivajo 

na javno mnenje in na mnenje 

posameznika, 

 na primeru ločiti pravico do 

informiranosti javnosti od 

pravice do zasebnosti, 

 na konkretnem primeru 

pojasniti razliko med 

dejstvom in tolmačenjem 

dejstva, 

 opisati nekaj tehnik razumne 

in koristne in zabavne 

uporabe medijev v zasebnem  

življenju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Nadaljevanje preglednice. 

Preglednica se nadaljuje na naslednji strani. 
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TEMA: RDEČA NIT ŽIVLJENJA 

VSEBINA CILJI MINIMALNI STANDARDI 

 okoljski problemi, 

 potrošništvo. 

 

 

 

 

 

 

Učenci: 

 razvijajo občutljivost za okoljske 

probleme, za stike s soljudmi in za 

socialne probleme, 

 spoznavajo soodvisnost družbenih, 

političnih, ekonomskih in ostalih 

vplivov pri problemih v okolju in 

družbi, 

 se zavedajo, da živijo v obdobju 

pospešenega razvoja (tehnološkega, 

ekonomskega, družbenega) in da 

ima tak razvoj pozitivne in 

negativne vidike, posledice, 

 spoznavajo (ne)moč potrošništva v 

vsakdanjem zagotavljanju potreb 

življenja.  

Učenci znajo: 

 navesti možnosti reševanja 

danega problema na raznih 

ravneh: kaj lahko storim sam 

ali moja družina z drugačnim 

odnosom do življenja, kaj 

lahko storijo širše družbene 

skupnosti (občina, tovarne, 

država …), 

 navesti nekaj plačilnih 

sredstev,                                                        
 na primeru pojasniti 

odgovorno in neodgovorno 

trošenje premoženja, 

 navesti nekaj oblik zaščite 

potrošnikov.  

 

Preglednica 1 prikazuje nekatere teme predmeta religija in etika, ki so vključene v predmet 

gospodinjstvo v javni osnovni šoli in se izvajajo od sedmega do devetega razreda šolanja v 

waldorfski osnovni šoli. Pri temi Človek kot posameznik učenci spoznavajo vsebine o 

potrebah, vrednotah, temperamentu, razlikah med posamezniki in posameznikovih pravicah. 

Znotraj obravnavanih vsebin spoznajo vlogo posameznika kot temelja družine. Natančno 

spoznajo, kako prepoznati svoje temeljne potrebe in zdrave načine zadovoljevanja le-teh. 

Seznanijo se z osnovnimi pravicami, ki jih posamezniku zagotavljata družina in država, 

spoznajo osebnostne lastnosti in potrebe, po katerih se ljudje razlikujejo,  spoznajo 

medsebojno različnost in pomen strpnosti in tolerance v medsebojnih odnosih ter se soočijo 

tudi z dejstvom, da smo vsi enakopravni, čeprav smo zelo različni.  

Pri temi Družina spoznavajo učenci vsebine, ki so povezane predvsem z družinskim 

življenjem. Učenci tako utrdijo pojem družina in spoznajo različne tipe družin, kaj imajo 

skupnega in v čem se razlikujejo. Znotraj teme spoznajo tudi različne oblike družinskega 

življenja in kako se družine spreminjajo skozi čas ter v različnih kulturah. Učenci se naučijo, 

da ima družina pomembno funkcijo in da so osebnostne lastnosti osnova trdne družine. 

Učenci dojamejo specifičnost odnosov v družini, vedo, da ima družina pomembno vlogo v 

življenju posameznika in spoznajo pomen komunikacije v družini za strpno reševanje 

konfliktnih situacij. Učenci pridobljeno znanje nadgradijo tudi s spoznavanjem človekovih 

pravic, povezanostjo družine z družbo, spoznavanjem problemov v sodobnih družinah in 

pomenom družine za zdravo družbeno skupnost.   

Nadaljevanje preglednice. 
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Pri temi Mediji (občila) učenci spoznajo vsebine, ki se nanašajo na reklame ter na njene 

pozitivne in negativne vidike oglaševanja. Učenci pridobijo predvsem znanje o razvoju 

medijev, o tem, kako mediji vplivajo na posameznikova stališča, prepričanja, navade in 

ravnanja, o socioloških in psiholoških učinkih medijev na zasebno življenje in o vplivih 

medijev na oblikovanje javnega mnenja. Učenci se naučijo tudi, kako kritično premisliti o 

lastnih navadah in o svojem odnosu do medijev. Vsebine, ki jih spoznajo, se navezujejo tudi 

na uporabo in zlorabo medijev. Z obravnavanimi vsebinami učenci spoznajo, da je za 

oblikovanje celostnega razumevanja določene teme potrebno primerjanje informacij iz 

različnih virov. S pridobljenim znanjem učenec zna predstaviti delovanje medija in pojasniti 

njegovo vlogo v življenju ter opisati nekaj tehnik razumne, koristne in zabavne uporabe 

medijev v zasebnem življenju.  

Znotraj predmeta religija in etika učenci spoznajo tudi nekaj osnov glede okoljskih problemov 

in potrošništva. Pri obravnavani temi Rdeča nit življenja razvijejo občutek za okoljske 

probleme, za stiske soljudi in za socialne probleme. Spoznavajo, da imajo družbeni, politični, 

ekonomski in ostali vplivi pomembno vlogo pri razvoju problemov v okolju. Ravno tako se 

učenci naučijo, da živijo v obdobju pospešenega razvoja (tehnološkega, ekonomskega, 

družbenega) in da ima tak razvoj tako pozitivne kot negativne posledice na okolje. Znotraj 

teme spoznajo tudi (ne)moč potrošnika v vsakdanjem zagotavljanju življenjskih potreb, kjer 

se vsebine navezujejo na poznavanje plačilnih sredstev, na odgovorno ravnanje s 

premoženjem in na zaščito potrošnikov. 

3.4.1.1.2 Predmet spoznavanje okolja v waldorfski osnovni šoli 

Predmet spoznavanje okolja ni le učenje o okolju, ki nas obdaja, ampak se otroci učijo odnosa 

med njim in svetom, v katerem živijo. Spoznavanje okolja je predmet, ki se v waldorfski šoli 

poučuje v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, in sicer od prvega do tretjega razreda, ko 

so otroci stari od 6 do 9 let, nato pa preide v geografijo in zgodovino. V vseh razredih se 

izvaja predmet 2,4 ure na teden, skupaj 252 ur. Najpomembnejši cilj predmeta je voditi pouk 

tako, da učenci lahko razvijejo ljubezen do sveta, kar vključuje tudi spoštljiv in strpen odnos 

do sebe, soljudi in narave. Splošni cilj pouka je, da učenci harmonično razvijejo sposobnosti 

mišljenja, čutenja in volje. S predmetom učenci predvsem razvijejo sposobnosti mišljenja in 

čutenja posredno, preko hotenja in voljne aktivnosti, na podlagi zgledov, zaznavanja, 

oblikovanja lastnih predstav in izkušenj. Učenci spoznavajo povezanost človeka z okoljem in 

drugimi ljudmi. Pouk pri predmetu spoznavanje okolja je vsakodnevno povezan s poukom 
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slovenščine. Učenci govorijo in pišejo o ljudeh, živalih, rastlinah in dogodkih, o katerih so se 

učili pri spoznavanju okolja. Proti koncu triletja opisujejo razredne oglede, ljudi, ki so jih 

obiskali, in njihovo delo, svoje delo na vrtu in potek gradnje hišice. Pouk se močno povezuje 

tudi z glasbo, kjer učenci vsako jutro pojejo in plešejo pesmi o letnih časih in dogajanju v 

naravi, z risanjem, kjer uporabljajo naravo tudi nebesedno, z religijo, kjer poslušajo zgodbe, 

in z matematiko, kjer iščejo kvaliteto in naravo števil v človekovem naravnem okolju 

(Program waldorfske osnovne šole. Učni načrt, b. d.). 

Preglednica 2: Vsebine, cilji in minimalni standardi predmeta spoznavanje okolja v 

waldorfski osnovni šoli (prvo vzgojno-izobraževalno obdobje), ki so povezani z vsebinami 

predmeta gospodinjstvo v javni osnovni šoli (prirejeno po Programu waldorfske osnovne 

šole, b. d.) 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

VSEBINA CILJI 
MINIMALNI IN TEMELJNI 

STANDARDI 

ČAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci: 

 opisujejo delo v šoli in po pouku po 

dnevih (urnik), poimenujejo dneve v 

tednu in se orientirajo v tednu, 

 skozi pripovedovanje o svojih 

aktivnostih v različnih delih dneva 

(zjutraj, dopoldne, opoldne, popoldne, 

zvečer, ponoči, podnevi) poimenujejo 

dele dneva (dan, jutro, dopoldan,  

poldan, popoldan, večer, noč) in 

prebujajo občutek za čas, 

 skozi doživljanje različnih kvalitet 

letnih časov na sprehodih in v zgodbah 

razvijajo sposobnost orientiranja v letu, 

 izdelajo  uro  in kolo časa in se na njem 

učijo brati letne čase, mesece, tedne, 

dneve ter datum, 

 z igrami na teh pripomočkih se srečajo 

z enotami za merjenje časa, razvijajo 

časovne predstave in sposobnosti 

orientiranja v dnevu, tednu, mesecu in 

letu, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci znajo: 

 opredeliti čas z izrazi včeraj, 

danes, jutri, 

 opisati dele dneva z 

dejavnostmi, ki jih opravljajo v 

različnih delih dneva, 

 našteti imena dni, mesecev in 

letnih časov, 

 ločiti preteklost od sedanjosti v 

svojem življenju, 

 izdelati kolo časa in povedati 

datum, 

 povedati, kaj delajo ob 

določenem času dneva, in 

poznati imena za čas v dnevu, 

tednu, mesecu, letu,                  
 izdelati uro in se učiti brati čas 

na uri, 

 razložiti, da se starost izraža v 

letih in da so sami eno leto 

starejši kot pred enim letom, 

 znati uporabljati nekatere 

časovne izraze,                                                                
 

 

Preglednica se nadaljuje na naslednji strani. 
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SPOZNAVANJE OKOLJA 

VSEBINA CILJI 
MINIMALNI IN TEMELJNI 

STANDARDI 

NARAVNI MATERIALI 

 

 izdelajo nekaj izdelkov iz papirja in se 

učijo ravnati s škarjami in lepilom, 

 v roke dobijo nepredelano volno in na 

različne načine spoznavajo njene 

lastnosti, 

 skozi zgodbo spoznajo, kdo nam daje 

volno, 

 oblikujejo izdelek iz nepredelane volne 

in z njo tudi slikajo na filc, 

 med pripravami na praznike izdelajo 

nekaj izdelkov iz naravnih materialov, 

 zaznavajo in opišejo lastnosti snovi in 

materialov, ki jih uporabljajo pri pouku 

in jih obdajajo v naravnem okolju 

(papir, lepilo, vosek, les, volna, prst, 

voda, kamen, drobni predmeti …), 

 učijo se, da priprava na delo in 

pospravljanje spadata k delu, 

 uporabljati orodja za delo z 

naravnimi materiali, 

 opisati naravne materiale in 

osnovne načine njihove 

uporabe, 

 izdelati več izdelkov iz 

naravnih materialov, 

 opisati snov pred 

oblikovanjem, nastajanje in 

izdelek, 

 pripraviti potrebščine za delo 

in jih tudi pospraviti, 

 pospraviti odpadke pri delu ali 

jih spraviti za ponovno 

uporabo,    

 

HIGIENA IN ZDRAVJE 

 

 

 razumejo, zakaj  je potrebno umivati 

roke in skrbeti za higieno, 

 spoznavajo, da so za dobro delovanje 

telesa potrebni počitek, zdrava prehrana 

in čista voda, 

 spoznajo nekatere bolezni in kako 

poskrbimo za zdravljenje, 

 učijo  se skrbeti za zdravje in higieno 

telesa in duše, 

 ob konkretni priložnosti odkrivajo vrste 

in pomen bolezni ter načine, kako se 

pred njimi varujemo in jih 

premagujemo, 

 

 razumeti, zakaj si je potrebno 

umivati roke in skrbeti za 

splošno higieno, 

 razložiti, da so za dobro 

delovanje telesa potrebni 

počitek, zdrava prehrana in 

čista voda, 

 poimenovati in opisati 

nekatere bolezni in kako se 

trudimo, da se obvarujemo 

okužbe oz. da bolezen 

premagamo, 

 kakšen pomen ima osebna 

higiena, 

DELO NA VRTU 

 

 

 

 

 

 

 

 spoznajo opravila na vrtu v različnih 

letnih časih (setev, kaljenje, rast, 

zorenje), 

 spoznavajo in uporabljajo orodje, ki ga 

potrebujemo na vrtu, 

 doživijo, da rastline potrebujejo vodo 

za rast, zato jih je treba zalivati, 

 zalivajo sobne rastline v razredu in 

sodelujejo pri presajanju ter skrbijo, da 

lahko rastejo, 

 poberejo dozorele pridelke, jih očistijo  

in pripravijo za uživanje v razredu, na 

šoli ali doma, 

 spoznajo različna žita, zelenjavo in 

cvetlice, 

 na poti do vrta in nazaj doživljajo in 

ugotavljajo, da so prometna sredstva 

glavni onesnaževalci zraka v mestih, 

 

 opisati, kako poteka delo na 

vrtu v vseh letnih časih, 

 našteti žita, zelenjavo in sadje, 

ki se pridelujejo na vrtu, 

 razložiti, da sobne rastline za 

rast potrebujejo zrak, prostor, 

zemljo, svetlobo in vodo, 

 pod vodstvom učitelja skrbeti 

za sobne rastline, 

 sodelovati pri presajanju,                          
 našteti  vrste orodij, ki ga 

uporabljamo na vrtu, in ga 

znati uporabljati, 

 pojasniti, da prometna 

sredstva onesnažujejo zrak in 

da je zrak lahko čist ali 

onesnažen, 

 

                     

Preglednica se nadaljuje na naslednji strani. 

Nadaljevanje preglednice. 
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Preglednica 2 prikazuje vsebine, ki se pojavljajo pri predmetu spoznavanje okolja v zasebni 

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

predmetu spoznavanje okolja se učenci seznanijo z vsebinami, kot so čas, naravni materiali, 

higiena in zdravje, delo na vrtu, poklici in denar. Prvo šolsko leto se učenci o vsebinah učijo 

skozi pripovedovanje in petje pesmic. Vsebino čas spoznajo skozi pripovedovanje o svojih 

aktivnostih v različnih delih dneva (zjutraj, dopoldne, opoldne, popoldne, zvečer, ponoči, 

podnevi), s čimer poimenujejo dele dneva in tako prebujajo občutek za čas. Ravno tako 

opisujejo delo v šoli in po pouku po dnevih (urnik), poimenujejo dneve v tednu in se 

orientirajo v tednu. Učenci se naučijo razlikovati med sedanjostjo in preteklostjo v svojem 

življenju. V prvem razredu se učenci že srečajo z naravnimi materiali, kjer se preko 

praktičnega dela naučijo delati s škarjami in lepilom, z obiskom kmetije pa spoznajo  lastnosti 

nepredelane volne. Poleg tega se preko dolžnosti urejanja razreda naučijo, da k delu spada 

tako priprava na delo kot tudi pospravljanje. Vsebine znotraj prvega razreda se nekoliko 

navezujejo tudi na higieno in zdravje, kjer učenci spoznajo, zakaj je treba umivati roke in 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

VSEBINA CILJI 
MINIMALNI IN TEMELJNI 

STANDARDI 

DELO NA VRTU 
 spoznajo pomen ločenega zbiranja 

odpadkov, 

 pojasniti pomen ločenega 

zbiranja odpadkov, 

 

POKLICI 
 spoznavajo arhetipske poklice, kot so 

lovec, ribič, čevljar, tkalec, mlinar, pek, 

šivilja, 

 spoznavajo delo kmeta na kmetiji, in 

sicer obdelovanje polja in pridelovanje 

hrane, 

 opisujejo, kako kmet skrbi za domače 

živali, ki dajejo ljudem hrano, 

 opisujejo razlike med nekdanjim in 

današnjim načinom pridelovanja hrane, 

 spoznajo delo mlinarja in peka in 

opisujejo pot od zrna do kruha, 

 opazujejo kmeta pri delu in tudi sami 

opravijo kako delo (luščenje fižola, 

ličkanje koruze, puljenje korenja), 

 spoznajo, da človek s svojim 

delovanjem nenehno posega v naravo in 

jo spreminja,  

 opisati rokodelce pri delu, 

 navesti, da kmet prideluje 

hrano, 

 razložiti, da živali potrebujejo 

za življenje hrano, vodo, 

prostor in zrak, 

 opisati pot od zrna do kruha,  

 na primerih opisati, kako je 

kmet povezan z naravo in od 

nje odvisen, 

 na primeru opisati, kako 

človek posega v naravo in jo 

spreminja, 

DENAR 
 spoznavajo osnovne vrednosti 

slovenske denarne enote in vedo, da 

imajo tudi druge države denarne enote, 

 spoznajo pomen denarja. 

 navesti denarno enoto v 

Sloveniji, 

 navesti, da je denar treba 

zaslužiti. 

Nadaljevanje preglednice. 
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skrbeti za splošno higieno ter zakaj so za dobro počutje potrebni počitek, zdrava prehrana in 

čista voda. V prvem razredu učenci obravnavajo tudi vsebino delo na vrtu. Čeprav se le-ta 

obširno obravnava v tretjem razredu, pa v prvem razredu spoznajo, da rastline za rast 

potrebujejo vodo.   

Tekom drugega leta se otroci učijo preko doživljanja. Tako v drugem razredu nadgradijo 

svoje znanje o času skozi doživljanje različnih kvalitet letnih časov na sprehodih in v zgodbah 

razvijajo sposobnost orientiranja v letu. Učenci v drugem razredu urijo svoje ročne spretnosti 

in izdelajo tudi uro in kolo časa ter se na njem učijo brati letne čase, mesece, tedne, dneve ter 

datume. Učenci se preko igre na izdelanih pripomočkih naučijo razvijati časovne predstave in 

sposobnosti orientiranja v dnevu, mesecu, tednu in letu. Znanje poglobijo tudi na področju, ki 

se navezuje na temo v tretjem razredu, tj. delo na vrtu, kjer učenci preko praktičnega dela z 

izborom drevesa, ki ga med šolanjem opazujejo v razredu, spoznajo, da je treba za sobne 

rastline skrbeti tako, da jih zalivamo in presajamo. Spoznajo, da rastline in tudi živali za rast 

potrebujejo zrak, prostor, zemljo, vodo in hrano. Znanje nadgradijo tudi na področju naravnih 

materialov, kjer ob praznikih praktično izdelajo več izdelkov ter opišejo postopek nastajanja 

izdelka in sam izdelek. Poleg tega v drugem razredu učenci še utrdijo pridobljeno znanje iz 

prvega razreda in preko zadolžitve za red in čistočo v razredu, za deljenje malice ter urejenost 

garderobe spoznajo bistvo osebne higiene. 

V tretjem razredu učenci doživijo v svojem odnosu do sveta spremembe. Sebe doživijo ločeno 

od sveta. S svojimi vsebinami predmet spoznavanje okolja omogoči, da se učenci s svetom 

povežejo na drugačen način, in sicer tako, da se oprimejo povezav, ki jih začutijo. Zato je 

pouk v tretjem razredu pri predmetu spoznavanje okolja praktično obarvan. Učenci nadgradijo 

znanja preko spoznavanja dela na vrtu: skozi vse letne čase obdelujejo vrt in tako spoznajo 

vsa opravila na vrtu. Učenci preko dela spoznajo uporabo orodja, ki ga potrebujemo za delo 

na vrtu, spoznajo različna žita, zelenjavo, cvetlice, naučijo se pobrati dozorele pridelke in jih 

pripraviti za uživanje. Učenci se s svojim delom na vrtu naučijo, da so prometna sredstva eden 

izmed glavnih razlogov onesnaževanja zraka v mestih in da je pri delu pomembno tudi  

ločevanje odpadkov. Znotraj predmeta se v tretjem razredu obravnava tudi vsebina poklici, 

kjer učenci preko pesmic, zgodb in obiskov rokodelcev spoznajo različne poklice, kot so 

kovač, mizar, pek, šivilja, sadjar. Učenci spoznajo pot od zrna do kruha, zanjo opisati kmeta 

pri delu, se sami preizkusijo npr. v luščenju fižola, ličkanju koruze in spoznajo razlike med 

nekdanjim in današnjim pridelovanjem hrane. Znotraj obravnavane vsebine se naučijo, da 

človek nenehno posega v naravo in jo s tem spreminja. Učenci poglobijo znanje tudi na 
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področju higiene in zdravja, kjer ob konkretni priložnosti odkrivajo vrste in pomen bolezni ter 

načine, kako se pred njimi varujemo in jih prebolevamo. Preko domačih opravil še vedno 

spoznavajo, kakšen pomen ima osebna higiena. Tretji razred zajema tudi vsebino denar: 

učenci spoznajo, kakšen pomen ima denar, da je denar potrebno služiti, in prepoznajo denarne 

enote različnih držav. 

3.4.1.1.3 Predmet ročna dela v waldorfski osnovni šoli 

Poudarek pri predmetu ročna dela ni zgolj na spretnem in smiselnem delovanju rok. Roke ob 

ritmično ponavljajočih se gibih in vajah opravljajo pomembno nalogo, in sicer krepijo voljo, 

razvijajo sposobnosti presoje in logičnega mišljenja. Z rokami se izrazi srednji del človeškega 

bitja. Poučevanje poteka od prvega razreda pa vse do devetega razreda. V prvem in tretjem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju se učence poučuje predmet ročna dela po dve uri na teden, v 

drugem ravno tako, v šestem razredu pa se poučuje predmet enkrat tedensko. Skupaj torej 589 

ur. Rudolf Steiner je menil, da je zelo pomembno, da otrok ve, da ima roke za delo in da ni 

dovolj le, da se zaveda, da ima roke. Tudi Piaget je zabeležil, da je razvijanje finomotorične 

spretnosti za razvoj inteligence otroka odločilnega pomena. Trdil je, da miselne operacije, ki 

jih izpeljemo pravilno, delujejo samo takrat, ko so pripravljene s fizično dejavnostjo. Do 

enakega rezultata je prišel tudi prof. Bergstrom s helsinške univerze. Cilj pouka ročnih del je 

urjenje ročnih spretnosti. Učenci in učenke se učijo pletenja in šivanja, uporabe osnovnih 

orodij za ročna dela (škarje, noži, lepila, niti ...) in dela z različnimi materiali. Vsi učenci 

izdelujejo uporabne predmete, kot so etuiji za flavto, prijemalke za lonce itd. Šolanje 

finomotorike, koordinacije v povezavi z umetniškim in praktičnim elementom, zagotavlja 

osnovo za kasnejšo praktično inteligenco. Predmet ročna dela so učitelji waldorfske šole 

opredelili kot priložnost, da se učenci povežejo med seboj, da ustvarijo čudovite izdelke in 

mirno razpoloženje. Sam predmet temelji na praktični metodi poučevanja, ki jo učitelji 

uporabljajo tudi pri poučevanju drugih predmetov v učnem načrtu (Program waldorfske 

osnovne šole. Učni načrt, b. d.). 
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Preglednica 3: Vsebine, cilji in minimalni standardi predmeta ročna dela v waldorfski 

osnovni šoli (prvo vzgojno-izobraževalno obdobje), ki so povezani z vsebinami predmeta 

gospodinjstvo v javni osnovni šoli (prirejeno po Programu waldorfske osnovne šole, b.d.) 

SPOZNAVANJE NARAVNIH MATERIALOV IN OBLIKOVANJE IZ NJIH 

VSEBINA CILJI MINIMALNI STANDARDI 

 prstne igre, 

 oblikovanje volne, 

 oblikovanje volnene niti, 

 oblikovanje bombažne niti, 

 ročno šivanje, 

 izdelovanje cofa. 

 

 

                          

      

Učenci: 

 uporabljajo prste in roke za delo, 

 razvijajo občutek za sledenje 

navodilom, 

 vedo,  da iz nepredelane volne 

spletemo daljšo nit, 

 vedo, da bombažne niti lahko 

spletamo,  

 poznajo šivanje enostavnih vbodov. 

Učenci znajo: 

 uporabljati prste in roke za 

delo, 

 s pomočjo volnene ali 

bombažne niti slediti 

navodilom, 

 spresti daljšo nit iz 

nepredelane volne, 

 splesti daljšega črvička, 

 porabljati šivanko za šivanje 

enostavnih vbodov,      
 razlikovati med temnejšimi  

in svetlejšimi barvami. 

PLETENJE 

VSEBINA CILJI MINIMALNI STANDARDI 

 pletenje. 
Učenci: 

 se naučijo nasnuti pletje na pletilke, 

 seznanijo se s pletenjem desnih in 

krajnih petelj, 

 osvojijo pletenje s popletanjem petelj, 

 pridobijo občutek o barvnem skladju. 

Učenci znajo: 

 nasnuti petlje na pletilke, 

 plesti desne petlje, 

 poplesti krajno petljo, 

 zaključiti pletenje s 

popletanjem petelj, 

 oceniti, ali se barve skladajo 

ali ne. 

KVAČKANJE 

VSEBINA CILJI MINIMALNI STANDARDI 

 kvačkanje z volno, 

 kvačkanje z bombažno 

nitjo. 

 

 

 

Učenci: 

 se naučijo kvačkati verižne  in 

polgoste petlje, 

 izdelajo gumb in gumbnico,  

 preštejejo petlje pri kvačkanju mreže 

za žogo, 

 utrdijo zadnjo vrsto mreže za žogo z 

obrobo, 

 ne obračajo smeri kvačkanja, sledijo 

smeri, 

 spoznajo kvačkanje v krogu, 

 se naučijo zamenjati barvo niti in 

dodajati eno petljo za višino nove 

vrste.    

Učenci znajo: 

 kvačkati verižne petlje s 

kvačko, 

 dodajati eno petljo za višino 

nove vrste, 

 kvačkati polgoste petlje, 

 kvačkati v krogu in ne da bi 

zamenjali smer, 

 zamenjati barvo niti,  

 natančno šteti petlje pri 

kvačkanju mreže za žogo, 

 slediti smeri kvačkanja. 

  

Preglednica 3 prikazuje vsebine, ki se pojavljajo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

šolanja pri predmetu ročna dela v zasebni waldorfski osnovni šoli in so povezane z vsebinami 
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gospodinjstva v javni osnovni šoli. Pri temi Spoznavanje naravnih materialov in oblikovaje 

izdelkov iz njih, ki jo učenci obravnavajo v prvem razredu, se učenci učijo, kako uporabljati 

prste in roke za delo. Učenci se učijo s pomočjo posnemanja učitelja. Učenci začnejo razvijati 

občutek za sledenje navodilom. Pri pouku razvijajo čut za vonj (nepredelana volna, vosek), 

čut za tip (bombažna in volnena nit), čut za ravnovesje (levo, desno, zgoraj, spodaj) in čut za 

vid (od bele do vseh mavričnih barv). Srečajo se s procesom dela, kako spredemo nepredelano 

volno v nit, kako prepletamo te niti, da nastane nežno blago filc, iz katerega naredimo torbico, 

denarnico. Počasi spoznavajo tudi šivanje enostavnih vbodov. Učenci v prvem razredu slikajo 

na filc, oblikujejo ovčke, ptičke, zajčka, metuljčka, izdelajo pastirčkov pas, spletejo črvička, 

izdelajo kolebnico, vrvico za vrečko in vrečko za ročna dela in cof. Poleg tega ima učitelj na 

izbiro tudi vsebine za dodatna dela, kot so trganke iz svilenega papirja, izdelava zvezd iz 

povoščenega papirja, oblikovanje iz čebeljega voska. Vse pa temelji na povezavi z letnimi 

časi, prazniki in glavnimi urami.  

V drugem razredu učenci utrjujejo znanje prvega razreda in dokončajo izdelke iz prvega 

razreda. Tema drugega razreda je pletenje. Otroci pri pouku iz lesenih palic naredijo prve 

pletilke. Spoznajo, kako nasnuti petlje na pletilke in kako plesti desne in krajne petlje. Učenje 

poteka s pomočjo ritma, pesmic in zgodbic. Učitelj za potek pouka lahko izbira med 

različnimi dejavnostmi, ki pa naj bodo primerne za učence kot posameznike in razred kot 

celoto. Učenci tako lahko izdelujejo pas za nošenje lesenega meča (praznik sv. Mihaela), 

oblikujejo okrasne izdelke, kot je pletena odejica, rišejo, izbirajo barve in pletejo šal. Pri tem 

pa usvojijo pletenje s popletanjem petelj in pridobijo občutek o barvnem skladju. Učenci v 

drugem razredu spletejo daljše čudežne vrvice, spletejo kolebnico, izdelajo pleteno odejico in 

šal. Poleg tega kot dodatno delo oblikujejo čebelji vosek, zgibajo zvezde iz povoščenega 

papirja, oblikujejo in slikajo z nepredelano volno.  

V tretjem razredu so učenci že dovolj spretni z obema rokama, da se lahko začnejo učiti 

kvačkanja. Učenci se učijo kvačkati verižne petlje, nato pa kvačkajo tudi polgoste petlje. 

Učenci pri pouku izdelajo odejico, etui za flavto, prijemalko za vroče lonce in mrežo za žoge, 

pri tem pa se naučijo kvačkati v krogu, zamenjati barvo niti, natančno šteti petlje pri 

kvačkanju mreže za žogo in slediti smeri kvačkanja. Kot dodatno delo imajo učitelji v tretjem 

razredu možnost izbrati med oblikovanjem čebeljega voska ali gline, zgibanjem zvezd iz 

povoščenega papirja, izdelovanjem trgank ali rezank iz svilenega papirja, transparentnih slik 

na paus papirju ter kvačkanjem torbic, peresnic in etuijev iz bombažne niti. 
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Preglednica 4: Vsebine, cilji in minimalni standardi predmeta ročna dela v waldorfski 

osnovni šoli (drugo vzgojno-izobraževalno obdobje), ki so povezani z vsebinami predmeta 

gospodinjstvo v javni osnovni šoli (prirejeno po Programu waldorfske osnovne šole, b .d.) 

PLETENJE KAPE 

VSEBINA CILJI MINIMALNI STANDARDI 

 pletenje žogice, 

 pletenje kape. 

 

 

 

Učenci: 

 se naučijo narisati načrt za pleteno 

žogo in izberejo skladne barve, 

 spletejo žogico, pri kateri menjajo eno 

vrsto leve in eno vrsto desne petlje, 

 samostojno zamenjajo barvo pri 

prepletanju, 

 znajo poplesti krajno petljo, 

 zaključijo zadnjo vrsto s popletanjem 

desnih zasukanih petelj,  

 zašijejo žogico po daljšem robu in jo 

napolnijo z nepredelano volno, 

 narišejo načrt za kapo in izberejo 

skladne barve, 

 zmerijo obseg glave,  

 preračunajo število petelj za kapo, 

 nasnujejo petlje,  

 pletejo desne petlje v višini dveh/treh 

prstov, 

 pletejo leve in desne petlje, menjaje 

eno vrsto levih, eno vrsto desnih, 

 na štirih mestih popletejo desne 

zasukane petlje skupaj, dokler ne 

popletejo vseh, 

 izdelajo okrogel cof  iz ustreznih barv, 

 kapo po krajših robovih sešijejo skupaj 

in prišijejo cof.  

Učenci znajo: 

 narisati načrt za pleteno žogo,  

  izbrati skladne barve, 

 splesti žogico, menjaje eno 

vrsto leve, eno vrsto desne 

petlje,                  
 samostojno zamenjati barvo 

pri pletenju, 

 poplesti krajno petljo, 

 zaključiti zadnjo vrsto s 

popletanjem desnih zasukanih 

petelj,  

 zašiti žogico po daljšem robu 

in jo napolniti z nepredelano 

volno, 

 narisati načrt za kapo in izbrati 

skladne barve, 

 zmeriti obseg glave,  

 nasnuti petlje, 

 plesti desne petlje v višini 

dveh/treh prstov, 

 plesti leve in desne petlje, 

menjaje eno vrsto levih in eno 

desnih,   
 na štirih mestih poplesti desne 

zasukane petlje skupaj, dokler 

ne popletejo vseh, 

 izdelati okrogel cof iz 

ustreznih barv, 

 izdelati kapo in prišiti cof. 

                         

VEZENJE S KRIŽNIM VBODOM 

VSEBINA CILJI MINIMALNI STANDARDI 

 vezenje s križnim vbodom. 

 

Učenci: 

 spoznajo lastnosti križnega vboda, 

šivanje na licu v diagonalni smeri, na 

zadnji strani pa naravnost in prepletanje 

niti, 

 spoznajo material, ki je podlaga za 

vezenje, 

 znajo zarobiti stramin, da ga zaščitijo 

pred paranjem, 

 

Učenci znajo: 

  šivati na licu v diagonalni 

smeri, na zadnji strani pa 

naravnost, 

 prepletati niti, 

 podložiti material  pred 

začetkom vezenja, 

 zarobiti stramin, 

 

 

 

 

 

 

 

Preglednica se nadaljuje na naslednji strani. 



Pivk, E. (2018). Vsebine gospodinjstva v waldorfski osnovni šoli. Diplomsko delo. 
Ljubljana, Univerza v Ljubljani. Pedagoška Fakulteta. 

28 

 

VEZENJE S KRIŽNIM VBODOM 

VSEBINA CILJI MINIMALNI STANDARDI 

 
 narišejo načrt končnega izdelka in 

izberejo skladne barve, 

 znajo pravilno vesti križni vbod,  

 znajo zamenjati bravo, da se vezenje ne 

more razparati, 

 znajo prišiti stramin na zadnjo stran 

izvezenega, 

 znajo podložiti vezenje z blagom, ga 

zapeti z bucikami, ročno prišiti podlago 

na izvezen stramin s treh strani, 

 znajo napolniti blazinico z nepredelano 

volno in ročno zašiti še četrto stranico 

izvezenega stramina, 

 s čudežno vrvico znajo obrobiti 

blazinico in vrvico prišiti na robove 

blazinice; po istem postopku znajo 

izvesti večji kos stramina. 

 narisati načrt končnega 

izdelka, 

 izbrati skladne barve, 

 vesti križni vbod, 

 zamenjati barvo,             
 prišiti stramin na zadnjo stran 

izvezenega, 

 podložiti vezenje z blagom, ga 

zapeti z bucikami, ročno 

prišiti podlago na izvezen 

stramin s treh strani, 

 napolniti blazinico z 

nepredelano volno, 

 zašiti četrto stranico 

izvezenega stramina, 

 obrobiti blazinico in vrvico, 

 prišiti vrvico na robove 

blazinice. 

PLETENJE 

VSEBINA CILJI MINIMALNI STANDARDI 

 pletenje volnene nogavice. 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci: 

 narišejo načrt nogavice, 

 samostojno izberejo barve volne, 

 nasnujejo petlje, pletejo dve levi in dve 

desni petlji, 

 pletejo s petimi pletilkami v rebrastem 

vzorcu, 

 oblikujejo peto, 

 pletejo stopalo v gladkem pletenju, 

 izdelajo prstni del nogavice s 

snemanjem petelj, 

 zaključijo nogavico s pošitjem niti, 

 razmislijo o fazah dela ter jih 

samostojno zapišejo in ilustrirajo. 

Učenci znajo: 

 narisati načrt nogavice, 

 samostojno izbrati barve 

volne, 

 nasnuti petlje, pletejo dve levi 

in dve desni petlji, 

 plesti s petimi pletilkami v 

rebrastem vzorcu, 

 oblikovati peto, 

 plesti stopalo v gladkem 

pletenju, 

 izdelati prstni del nogavice s 

snemanjem petelj, 

 zaključiti nogavico s pošitjem 

niti,            
 razmisliti o fazah dela ter jih 

samostojno zapisati in 

ilustrirati. 

 
 

 

Preglednica 4 prikazuje vsebine, ki se pojavljajo od četrtega do šestega razreda šolanja pri 

predmetu ročna dela v zasebni waldorfski osnovni šoli in so povezane z vsebinami 

gospodinjstva v javni osnovni šoli. Pri temi Pletenje kape, ki jo obravnavajo učenci v četrtem 

razredu, učenci spletejo žogico, napolnjeno z nepredelano volno in kapo s cofom. Tehnike, ki 

se jih naučijo, sami kasneje tudi uporabijo drugje, na primer pri izdelavi brezrokavnika ali 

Nadaljevanje preglednice. 
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enostavnega puloverja. Učitelj jih pri delu usmerja in vodi. Lahko izbira med različnimi 

dejavnostmi, kot so risanje načrta, izbira barv, menjavanje barv, merjenje obsega glave, 

preračunavanje števila petelj za kapo, izdelava cofa. Učenci tako usvojijo znanja na podlagi 

risanja načrta, izbire barv, spletanja, popletanja, šivanja, merjenja, snutenja in pletenja. 

V petem razredu se skozi izdelavo stramina oziroma torbice učenci učijo tehnike križnega 

vboda pri vezenju. Slednja tehnika otrokom pomaga, da razvijejo samozaupanje in notranjo 

trdnost v začetnem obdobju pridobivanja neodvisnosti (Program waldorfske osnovne šole. 

Učni načrt, b. d.). V sklopu Vezenje s križnim vbodom učenci spoznajo lastnosti križnega 

vboda, materiale, ki so primerni kot podlaga za vezenje, vezenje, menjavanje barv, robljenje, 

podlaganje, ročno šivanje, polnjenje z nepredelano volno in vezenje stramina. Spretnosti 

križnega vboda pa lahko izpopolnijo tudi z izdelavo ovitka za knjige, blazinice za bucike, 

raznih vrst torbic in peresnic. 

Pri učencih v šestem razredu se pojavi potreba po harmoniji. Nova tehnika, ki se je učijo v 

šestem razredu, je pletenje v krogu s petimi pletilkami, tega pa se naučijo preko izdelave 

rokavic in nogavic, ki si jih sami zamislijo. 

Preglednica 5: Vsebine, cilji in minimalni standardi predmeta ročna dela v waldorfski 

osnovni šoli (tretje vzgojno-izobraževalno obdobje), ki so povezani z vsebinami predmeta 

gospodinjstvo v javni osnovni šoli (prirejeno po Programu waldorfske osnovne šole, b. d.) 

ŠIVANJE ŽIVALI IZ BLAGA IN PUNČKE IZ CUNJ 

VSEBINA CILJI MINIMALNI STANDARDI 

 živali iz blaga. 

 

 

 

Učenci: 

 po lastni izbiri narišejo žival, ki jo bodo 

izdelali iz blaga, 

 iz ploske risbe ustvarijo 

tridimenzionalno figuro, 

 ekonomično izrabijo tkanino, 

 položijo kroj na tkanino, 

 spoznajo smer tkanine, 

 se zavestno naučijo raznih vrst šivov, 

 z nepredeno naravno volno in žlico 

žival oblikujejo in postavijo na noge, 

 narejeno žival primerjajo z resnično 

živaljo, 

 žival dokončajo, 

 razmislijo o fazah dela ter jih 

samostojno zapišejo in ilustrirajo. 

Učenci znajo: 

 narisati žival, ki jo bodo 

izdelali iz blaga,                      
 ekonomično izrabiti tkanino, 

 položiti kroj na tkanino, 

  določiti smer tkanine, 

 šivati različne vrste šivov, 

 oblikovati žival in jo postaviti 

na noge, 

 narejeno žival primerjati z 

resnično živaljo, 

 dokončati žival iz volne ali 

žice, 

 razmisliti o fazah dela ter jih 

samostojno zapisati  in 

ilustrirati. 
 

 

 

 

Preglednica se nadaljuje na naslednji strani. 
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IZDELOVANJE COPAT IZ POLSTI (FILCA) 

VSEBINA CILJI MINIMALNI STANDARDI 

 izdelovanje copat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci: 

 narišejo načrt obuvala in izberejo 

barve, 

 znajo izdelati filc iz nepredelane volne 

in milnice, 

 znajo narisati vsak svoj kroj za 

obuvala, 

 znajo kroj pomeriti, 

 znajo položiti kroj na blago, ne glede 

na smer tkanine, in blago odrezati, 

 znajo izdelati zgornjik in obrobe, 

 znajo lično okrasiti zgornjik, 

 znajo podložiti zgornjik z bombažno 

tkanino in ga ročno zašiti, 

 znajo sferično oblikovati zgornjik, 

 znajo izdelati podplat iz več slojev, 

 znajo oblikovan in izdelan zgornjik 

združiti s podplatom, 

 razlikujejo desno in levo obuvalo, 

 znajo prišiti usnjen zunanji podplat na 

obuvalo, 

 razmislijo o fazah dela ter jih 

samostojno zapišejo in ilustrirajo.  

 

Učenci znajo: 

 narisati načrt obuvala in 

izbrati barve, 

 izdelati filc iz nepredelane 

volne in milnice, 

 narisati vsak svoj kroj za 

obuvala, 

 pomeriti kroj, 

 položiti kroj na blago, ne 

glede na smer tkanine, in 

blago odrezati, 

 izdelati zgornjik in obrobe, 

 lično okrasiti zgornjik, 

  podložiti zgornjik z 

bombažno tkanino in ga ročno 

zašiti, 

 sferično oblikovati zgornjik, 

 izdelati podplat  iz več slojev, 

 oblikovan in izdelan zgornjik 

združiti s podplatom, 

 razlikovati desno in levo  

    obuvalo,                 
 prišiti usnjen zunanji podplat 

na obuvalo, 

 razmisliti o fazah dela ter jih 

samostojno zapisati  in 

ilustrirati. 

 

STROJNO ŠIVANJE 

VSEBINA CILJI MINIMALNI STANDARDI 

 šivalni stroj na nožni 

pogon, 

 izdelava vreče za šiviljski 

pribor, 

 izdelava predpasnika, 

 izdelava blazine, 

 skrb za oblačila. 

 

 

 

 

Učenci: 

 spoznajo mehanske prenose šivalnega 

stroja, 

 spoznajo slepo šivanje na papir, brez 

niti, 

 uskladijo delovanje rok in nog, šivanje 

ravnih in krivih linij, 

 spoznajo pridobivanje naravnih in  

umetnih vlaken, 

 spoznajo proces tkanja, 

 spoznajo namembnosti različnih tkanin, 

 znajo vdeti zgornjo in spodnjo nit v 

šivalni stroj, 

 zanjo šivati ravne in krive šive, 

 zanjo ukrojiti vrečo za šiviljski pribor, 

 znajo strojno šivati enostaven in dvojen 

šiv, 

 znajo robiti blago, 

 znajo zmeriti lastno telo in ukrojiti 

predpasnik po lastnih merah, 

 

Učenci znajo: 

 slepo šivati na papir, brez niti, 

 uskladiti delovanje rok in nog, 

šivanje ravnih in krivih linij, 

 razložiti, kje pridobivamo 

naravna in umetna vlakna, 

 opisati proces tkanja, 

 opisati namembnosti različnih 

tkanin, 

 vdeti zgornjo in spodnjo nit v 

šivalni stroj, 

 šivati ravne in krive šive, 

  ukrojiti vrečo za šiviljski 

pribor,               
 strojno šivati enostaven in 

dvojen šiv, 

  robiti blago, 

 polikati robove ter izdelati in 

zaključiti trakove, 

 izbrati blago po lastnem 

okusu, 

Nadaljevanje preglednice. 

Preglednica se nadaljuje na naslednji strani. 
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STROJNO ŠIVANJE 

VSEBINA CILJI MINIMALNI STANDARDI 

 
 znajo polikati robove ter izdelati in 

zaključiti trakove, 

 izberejo si blago po lastnem okusu, 

 znajo ukrojiti notranjo in zunanjo 

prevleko za blazino, 

 zanjo napolniti notranjo blazino z 

nepredeno naravno volno, 

 znajo zašiti napolnjeno blazino, 

 znajo zlikati in oblikovati zašito 

prevleko za blazino, 

 znajo ubesediti faze dela ter jih 

samostojno zapišejo in ilustrirajo. 

 ukrojiti notranjo in zunanjo 

prevleko za blazino, 

 napolniti notranjo blazino z 

nepredeno naravno volno, 

 zašiti napolnjeno blazino, 

 zlikati in oblikovati zašito 

prevleko za blazino, 

 ubesediti faze dela ter jih 

samostojno zapisati in 

ilustrirati. 

 

Preglednica 5 prikazuje vsebine, ki se pojavljajo od sedmega do devetega razreda šolanja pri 

predmetu ročna dela v zasebni waldorfski osnovni šoli in so povezane z vsebinami 

gospodinjstva v javni osnovni šoli. V stopnji predpubertete je pri tem predmetu koristno, da 

učenci izdelujejo oblačila ali tridimenzionalne izdelke, ki imajo človeško ali živalsko obliko. 

Učenci svojo pozornost usmerijo navzven ob polnjenju in oblikovanju. Otroci v tem obdobju 

rastejo in postajajo težji, zato je njihova pozornost usmerjena k nogam. Učenci pri predmetu 

ugotavljajo, kako oblikovati in barvno okrasiti copate. Ko se telesno še bolj razvijejo, lahko 

učitelj usmeri učence k izdelavi oblačil, npr. izdelovaje kratkih hlač, bluz, srajc, telovnikov.  S 

puberteto pa učenci pridobijo razumevanje razmerja med vzrokom in posledico. Pojavi se 

potreba po razumevanju mehaničnega delovanja. Učenci tako lahko začnejo z uporabo 

mehaničnih šivalnih strojev, vendar je pomembno tudi, da poznajo zgradbo in delovanje 

posameznega stroja. Pri strojni izdelavi blazine in predpasnika s šivalnim strojem učenci urijo 

koordinacijo med ritmom nog in spretnostjo rok ter pozornostjo. Pri tem se naučijo stojnega 

šivanja: enojnega in dvojnega šiva. Poglobijo tudi znanja o različnih materialih. Pouk temelji 

na različnih kvalitetah in uporabi blaga, s čimer se učenci bolj zavedajo sprememb materialov 

med samo izdelavo. Ravno tako pa pridobijo tudi znanja na podlagi vzdrževanja tkanine, kot 

so pranje, likanje, kemično čiščenje ter poznavanje razlike med naravnimi in sintetičnimi 

vlakni.  

  

Nadaljevanje preglednice. 
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3.4.2 Razprava 

Vsebine gospodinjstva so v waldorfski zasebni šoli vključene na nekoliko drugačen način kot 

v javni osnovni šoli. V javni osnovni šoli se poučuje predmet gospodinjstvo, v waldorfski 

zasebni šoli pa le-tega ne zasledimo in so vsebine, ki se navezujejo na gospodinjstvo, 

vključene v tri različne predmete. Ker se način dela v waldorfski zasebni osnovni šoli in v 

javni osnovni šoli razlikuje, me je zanimalo,  kateri cilji in vsebine gospodinjstva se pojavljajo 

v predmetniku waldorfske osnovne šole ter kakšne so razlike v javni in waldorfski osnovni 

šoli. Poleg tega sem se osredotočila tudi na pogostost pojavljanja praktičnega dela v javni in 

waldorfski zasebni osnovni šoli. Da bi odgovorila na raziskovalna vprašanja, sem naredila 

primerjavo vsebin po štirih učnih modulih gospodinjstva, v kateri so razvidni odgovori na 

raziskovalna vprašanja. 

3.4.2.1 Primerjava vsebin modula Ekonomika gospodinjstva v waldorfski osnovni 

šoli in javni osnovni šoli 

V javni osnovni šoli se modul Ekonomika gospodinjstva poučuje v petem razredu in obsega 

teme: Dom in družina, Potrebe, Fizične potrebe, Viri za zadovoljevanje potreb, Čas in pa 

Denar, znotraj katerih najdemo vsebine, ki se pojavljajo tudi v waldorfski zasebni osnovni 

šoli. Vsebine, ki se nanašajo na omenjene teme, se v waldorfski osnovni šoli pojavljajo pri 

predmetu religija in etika, ki se izvaja v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju šolanja, 

nekaj pa jih najdemo tudi v prvem, in sicer pri predmetu spoznavanje okolja.   

V zasebni osnovni šoli je predmet spoznavanje okolja razdeljen na več vsebinskih sklopov 

oziroma tem. Ena izmed  obravnavanih tem je Čas, znotraj katere se učenci naučijo nekaj 

osnov o delovanju v dnevih, tednih, mesecih in letu ter se naučijo brati čas na uri. V javni 

osnovni šoli slednjo temo obravnavajo na drugačen način. Tema Čas v javni šoli se bolj 

nanaša na posameznikovo upravljanje časa, na čas za učenje oziroma delo, na prosti čas in na 

čas za počitek, pri kateri se učenci naučijo opredeliti časovne pojme, ovrednotiti porabo časa 

in določiti čas za pomoč in skupne naloge v družini.  V waldorfski osnovni šoli se pri 

predmetu učenci seznanijo tudi s temo Higiena in zdravje, pri kateri se naučijo osnovne 

higiene telesa, spoznajo zdravo, pestro, uravnoteženo prehrano in pomen le-te za 

posameznikovo zdravje. Učenci znotraj teme tudi odkrivajo vrste in pomen bolezni ter načine, 

kako se pred njimi varujemo in jih prebolevamo. Te vsebine učenci v javni osnovni šoli 

obravnavajo pri temi Fizične potrebe. V zasebni osnovni šoli učenci pri predmetu spoznavanje 

okolja obravnavajo tudi temo Denar, kjer spoznajo osnovne vrednosti denarnih enot in pomen 
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denarja za življenje. Slednja tema je v  javni osnovni šoli širše obravnavana in omogoča 

otrokom, da razvijajo ustrezen odnos do denarja. Učenci se seznanijo z oblikami denarja, 

različnimi načini plačevanja, funkcijami denarja, varčevanjem in tudi z vodenjem družinskih 

financ. 

V zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se v waldorfski zasebni osnovni šoli izvaja tudi 

predmet religija in etika, pri katerem učenci spoznavajo temo Človek kot posameznik, znotraj 

katere spoznajo vlogo posameznika v družini, osebne pravice in osebnostne lastnosti 

posameznika ter medsebojno različnost v odnosih. Poleg tega se pri predmetu seznanijo tudi s 

temo Družina, pri kateri učenci spoznajo različne vrste družin, utrdijo pojem družina, 

spoznavajo pomen in funkcijo družine, se učijo o odnosih in komunikaciji v družini, 

spoznavajo probleme sodobne družine in pomen družine za družbeno skupnost.  Te vsebine v 

javni šoli zasledimo pri temi Dom in družina, vendar s to razliko, da je v temo vključena tudi 

vsebina o nesrečah, ki je v zasebni šoli ni zaslediti. V waldorfski osnovni šoli se učenci v 

sklopu teme Človek kot posameznik  naučijo tudi prepoznati in zadovoljiti svoje temeljne 

potrebe. Le-to vsebino v javni šoli obravnavajo pri temi Potrebe. Znotraj poučevanja 

predmeta religija in etika v zasebni šoli,  se učenci učijo tudi o temi Mediji, s katero dobijo 

vpogled v razvoj, vpliv, učinke, uporabo, zlorabo in delovanje medijev. V javni šoli se pri 

temi Viri za zadovoljevanje potreb omenja le razlikovanje med oglasnimi in drugimi 

informacijami v medijih, bolj podrobno pa se te vsebine obravnava v modulu Tekstil in 

oblačenje pri temi Oglasi in zaščita potrošnika. V javni šoli je tema Viri za zadovoljevanje 

potreb nekoliko razširjena v tem smislu, da učenci usvojijo tudi vsebine o razumni rabi virov 

in njihovi omejenosti, česar pa v zasebni šoli ni zaslediti. 

V waldorfski osnovni šoli in javni osnovni šoli je pogostost pojavljanja teoretičnega in 

praktičnega dela pri modulu Ekonomika gospodinjstva težko opredeliti, saj ima vsak učitelj, 

ki poučuje izbrano temo, svoje zamisli in ideje, kako jo bo na najbolj učinkovit način 

predstavil učencem. Iz vsebinske analize učnih načrtov lahko razberemo, kakšne so razlike v 

temah, ki jih poučujejo učitelji in kako so le-te razporejene po razredih. Poleg tega lahko tudi 

na osnovi didaktičnih priporočil učiteljem sklepamo, da se v waldorfski osnovni šoli pojavi 

več praktičnega dela, saj pouk temelji bolj na izkustvenem in projektnem delu, kjer učenci 

pridejo s pomočjo lastne aktivnosti do lastnih spoznanj in znanja. 
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3.4.2.2  Primerjava vsebin modula Tekstil in oblačenje v waldorfski osnovni šoli in 

javni osnovni šoli 

V javni osnovni šoli se modul Tekstil in oblačenje poučuje v petem razredu in obsega teme 

Tekstilne surovine, Tkanine, pletenine in vlaknine, Plemenitenje blaga, Vrste in namen 

uporabe blaga, Oblačila, Dobavitelji, Oglasi in zaščita potrošnika, Načrtovanje nakupov, Izbor 

in nakup tekstilnih izdelkov, Nega in vzdrževanje tekstilnih izdelkov ter Obutev, znotraj teh 

so vsebine, ki se pojavljajo tudi v waldorfski zasebni osnovni šoli. Večina vsebin, ki se 

nanašajo na omenjene teme, se v waldorfski osnovni šoli pojavijo pri predmetu ročna dela, ki 

se izvaja tekom celotnega šolanja, nekaj pa jih je tudi v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju, in sicer pri predmetu spoznavanje okolja. 

Predmet ročna dela je razdeljen na več vsebinskih sklopov oziroma tem. Ena izmed tem je 

Spoznavanje naravnih materialov in oblikovanje iz njih, kjer učenci spoznavajo opravila, ki 

jih opravljamo v vsakdanjem življenju, spoznajo prepletanje niti in šivanje enostavnih 

vbodov. Nekaj znanja o naravnih materialih pridobijo tudi znotraj predmeta spoznavanje 

okolja, kjer učenci izdelajo nekaj izdelkov iz naravnih materialov in s tem spoznajo osnovne 

načine uporabe naravnih materialov in njihove lastnosti. Te vsebine se v javni osnovni šoli 

obravnavajo teoretično, in sicer pri temi Tekstilne surovine, kjer učenci spoznajo naravna in 

umetna tekstilna vlakna, ne spoznajo pa šivanja enostavnih vbodov. 

V okviru predmeta ročna dela učenci obravnavajo tudi temo Pletenje, kjer se naučijo nasnuti 

petlje na pletilke, pletenja desnih petelj in krajne petlje. V drugem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju nadgradijo svoje znanje pletenja in izdelajo volneno nogavico ter usvojijo znanje 

pletenja v krogu s petimi pletilkami. Poleg tega obravnavajo tudi temo Pletenje kape, kjer se 

naučijo splesti žogico in kapo s cofom. V javni osnovni šoli se pletenje obravnava v sklopu 

teme Tkanine, pletenine in vlaknine, vendar je bistvena razlika, saj se učenci naučijo le 

razlikovati med pletenino, vlaknovino in tkanino in ne izdelajo toliko praktičnih izdelkov kot 

v zasebni šoli. Poleg tega pa v sklopu teme obravnavajo tudi tkanje in strojno pletenje, česar 

pa v waldorfski osnovni šoli ni zaslediti. 

Teme Kvačkanje, kjer se skozi kvačkanje z volno in z bombažno nitjo učenci v waldorfski 

osnovni šoli naučijo kvačkati verižne in polgoste petlje, v javni šoli učenci ne obravnavajo. 

Učenci javne osnovne šole nimajo v učnem načrtu vezenja, ki se obravnava v waldorfski 

osnovni šoli, kjer učenci ob izdelavi blazinice spoznajo križni vbod.  
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V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju šolanja na waldorfski osnovni šoli učenci 

obravnavajo temo Šivanje živali iz blaga in punčke iz cunj, kjer se naučijo raznih vrst šivov, 

ekonomične izrabe tkanine in izdelave kroja. V javni osnovni šoli slednje vsebine v učnem 

načrtu predmeta gospodinjstvo ni zaslediti. 

Na waldorfski šoli iz učnega načrta ročna dela pri temi Izdelovanje copat iz polsti učenci 

razširijo znanje o materialih in se naučijo krojiti in izdelati kroj za obuvala. Poleg tega pa 

učitelj lahko izbere dodatno vsebino, ki zajema izdelavo različnih izdelkov iz različnih vrst 

blaga, zato ne moremo zagotovo trditi, da se teoretično vsebin o obutvi, oblačilih, 

plemenitenju in lastnostih blaga ne omeni. Slednje vsebine lahko v javnem učnem načrtu 

predmeta gospodinjstvo povežemo s temami Obutev, Oblačila, Vrste in namen uporabe blaga 

ter  Plemenitenje blaga s to razliko, da se v javnem učnem načrtu učenci ne učijo krojenja in 

izdelave obuvala, ampak zgolj teoretično spoznavajo pomen oblačil in zdrave obutve, vrste 

blaga ter lastnosti oblačil in blaga. 

V waldorfski osnovni šoli je zadnja tema, ki jo obravnavajo znotraj tega predmeta, Strojno 

šivanje, kjer spoznajo osnove strojnega šivanja, razlike med naravnimi in sintetičnimi vlakni 

ter vzdrževanje oblačil, kot so likanje, pranje in kemično čiščenje. Te vsebine se v javnem 

učnem načrtu predmeta gospodinjstvo pojavljajo pri temi Nega in vzdrževanje tekstilnih 

izdelkov in pa pri Tekstilnih surovinah, s to razliko, da v poučevanje ni vključeno strojno 

šivanje. 

V primerjavi z javno osnovno šolo so vsebine o tekstilu in oblačilih, ki jih učenci obravnavajo 

v zasebni waldorfski osnovni šoli, bolj poglobljene in jih je zato posledično manj vključenih v 

predmetnik waldorfske osnovne šole kot v učni načrt gospodinjstva javne šole. Znanje v 

waldorfski osnovni šoli učenci tako pridobivajo bolj praktično in ga nadgrajujejo od prvega 

do devetega razreda. Vsebine, ki se v javnem učnem načrtu  predmeta  gospodinjstvo ne 

pojavljajo in so vključene v učni načrt ročna dela waldorfske osnovne šole, so ročno in strojno 

šivanje, vezenje in kvačkanje. Vsebine, ki pa so v javnem učnem načrtu gospodinjstva in jih v 

predmetniku waldorfske osnovne šole ne zasledimo, pa so strojno pletenje, tkanje, vrste 

trgovin, načrtovanje nakupov ter izbira in nakup tekstilnih izdelkov, ki jih učenci usvojijo 

teoretično. Za modul Tekstil in oblačenje lahko trdimo, da se v waldorfski osnovni šoli pojavi 

več praktičnega dela kot v javni osnovni šoli. 
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3.4.2.3 Primerjava vsebin modula Bivanje in okolje v waldorfski osnovni šoli in 

javni osnovni šoli 

V javni osnovni šoli vsebine modula Bivanje in okolje učenci usvajajo v šestem razredu. 

Modul obsega dve temi, in sicer Ekološko osveščen potrošnik in Proizvodnja, znotraj katerih 

so vsebine, ki se pojavljajo tudi v waldorfski zasebni osnovni šoli.  Vsebine, ki se nanašajo na 

omenjeni temi, se v waldorfski osnovni šoli obravnavajo pri predmetu religija in etika, ki se 

izvaja v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju šolanja in tudi v prvem obdobju pri 

predmetu spoznavanje okolja. 

V waldorfski osnovni šoli učenci  pri predmetu religija in etika spoznajo temo Rdeča nit 

življenja, pri kateri se naučijo nekaj o okoljskih problemih. Učenci tako razvijejo občutek za 

okoljske probleme, za stike s soljudmi in socialne probleme, spoznavajo soodvisnost 

družbenih, političnih, ekonomskih in ostalih vidikov pri problemih v okolju in družbi in se 

zavedajo, da živijo v obdobju pospešenega razvoja (tehnološkega, ekonomskega, družbenega) 

in da ima tak razvoj pozitivne in negativne posledice na okolje. Okoljske probleme 

obravnavajo  tudi pri predmetu spoznavanje okolja, kjer se učenci s spoznavanjem teme 

Naravni materiali in Delo na vrtu naučijo tudi pospravljanja, ločevanja in zbiranja odpadkov 

ter spoznajo sredstva, ki onesnažujejo zrak. Te vsebine v javnem učnem načrtu pri predmetu 

gospodinjstvo lahko povežemo s temo Ekološko osveščen potrošnik, kjer so učenci bolj 

usmerjeni v  pravilno ravnanje z odpadki, varčno uporabo energije in zeleno ter ekološko 

čiščenje, in s temo Proizvodnja, kjer spoznavajo možnosti in načine, s katerimi bi pripevali k 

izboljšanju okolja. 

V sklopu tega predmeta učenci v waldorfski zasebni šoli spoznajo tudi temo Potrošništvo, pri 

kateri spoznavajo moč potrošništva v vsakdanjem življenju, znajo navesti plačilna sredstva, 

pojasniti odgovorno in neodgovorno trošenje premoženja in navesti nekaj oblik zaščite 

potrošnikov. Nekaj naštetih vsebin učenci v javni osnovni šoli spoznavajo z vsebino Potrošnik 

in obveznosti pri temi Proizvodnja, večino pa jih obravnavajo v modulu Tekstil in oblačenje 

pri temi Dobavitelji, kjer spoznajo vse potrošnikove pravice.  

Pogostost pojavljanja teoretičnega in praktičnega dela v obeh omenjenih šolah je pri modulu 

Bivanje in okolje podobno kot pri modulu Ekonomika težko opredeliti, saj je odvisno od 

metod dela, ki jih uporabljajo učitelji pri poučevanju gospodinjskih vsebin. Iz vsebinske 

analize učnih načrtov lahko razberemo, kakšne so razlike v temah, ki jih poučujejo učitelji in 

kako so le-te razporejene po razredih. Poleg tega lahko tudi na osnovi didaktičnih priporočil 
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učiteljem sklepamo, da se v waldorfski osnovni šoli pojavi več praktičnega dela kot v javni 

osnovni šoli, saj učenci pridobivajo znanje preko izkustev in doživetij. 

3.4.2.4 Primerjava vsebin modula Hrana in prehrana v waldorfski osnovni šoli in 

javni osnovni šoli 

V  šestem razredu javne osnovne šole obsega modul Hrana in prehrana teme Hrana in 

prehrana, Označevanje živil, Higiena prehrane ter Mehanska in toplotna obdelava živil, 

znotraj katerih so vsebine, ki se pojavljajo tudi v waldorfski zasebni osnovni šoli.  Vsebine, ki 

se nanašajo na omenjene teme, se v waldorfski osnovni šoli pojavijo pri predmetu 

spoznavanje okolja, ki jih poučujejo v tretjem razredu šolanja.  

Z delom na vrtu učenci pri predmetu spoznavanje okolja spoznajo različna opravila na vrtu 

(setev, kaljenje), različna žita, zelenjavo, sodelujejo pri presajanju, uporabljajo orodje, 

zalivajo rastline in skrbijo za njih, poberejo dozorele pridelke in pripravijo hrano za uživanje. 

V sklopu predmeta pri temi Poklici spoznavajo učenci delo kmeta na kmetiji, in sicer 

obdelovanje polja in pridelovanje hrane, spoznajo razlike med današnjim in nekdanjim 

načinom pridelovanja hrane, spoznajo delo mlinarja in peka, sami ličkajo koruzo, luščijo fižol 

ter spoznajo, da človek s svojim delovanjem nenehno posega v naravo in jo spreminja. 

Vse vsebine, ki se pojavljajo v zasebni waldorfski šoli, lahko povežemo s temami Hrana in 

prehrana, Higiena prehrane ter Mehanska in toplotna obdelava živil, ki so v učnem načrtu 

gospodinjstva v javni šoli. Te teme so v waldorfski osnovni šoli obravnavane praktično, v 

javni osnovni šoli pa so bolj obširne in obravnavane na nekoliko drugačen način. Učenci se 

teoretično bolj podrobno posvetijo vsebini o uravnoteženi, zdravi, varni, varovalni prehrani, o 

higieni pri pripravi jedi, kupovanju in shranjevanju živil, okužbi z živili, hranilnih snoveh in 

živilih, kuharskih postopkih in senzoričnih lastnostih jedi, poleg tega pa tudi pripravljajo 

pogrinjke, sestavljajo jedilnike, uporabljajo kuharske recepte in kuhajo jedi. Javni učni načrt 

poleg tega obsega tudi vsebine o deklaracijah in znakih kakovosti, ki se pojavijo pri temi 

Označevanje živil, katerih pa v waldorfski osnovni šoli ni zaslediti. 

Vsebine, ki so obravnavane v waldorfski osnovni šoli, so obravnavane bolj praktično kot 

teoretično, v javni osnovni šoli pa je le-teh vsebin več in so pridobljene tako teoretično kot 

praktično. Iz vsebinske analize učnih načrtov predmetov, ki vključujejo vsebine modula 

Hrana in prehrana, ne moremo natančno opredeliti, v kateri izmed šol se pojavi več 
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praktičnega dela, lahko pa razberemo, kakšne so razlike v temah in v katerih razredih se 

poučujejo.  
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4 SKLEPI 

Predmet gospodinjstvo je izrednega pomena za kakovostno osebno življenje učencev oziroma 

bodočih odraslih. Poleg razvijanja praktične ustvarjalnosti se učenci pripravljajo tudi za 

življenje s poudarkom na razvoju delovnih navad, vztrajnosti in natančnosti pri vsakdanjih 

opravilih. 

V diplomskem delu sem izvedla raziskavo, na osnovi katere je bilo ugotovljeno, da se 

pojavlja razlika med gospodinjskimi vsebinami v javni osnovni šoli in zasebni waldorfski 

osnovni šoli. Analizirala sem učne načrte, tako da sem identificirala vsebinska področja in 

vsebine gospodinjstva v učnih načrtih zasebne waldorfske osnovne šole in jih primerjala z 

vsebinskimi področji in vsebinami predmeta gospodinjstvo v javni osnovni šoli.  

Ugotovila sem, da se vsebine gospodinjstva v zasebni waldorfski šoli v primerjavi z javno 

osnovno šolo pojavljajo pri različnih predmetih in v različnih razredih. V zasebni osnovni šoli 

ne zasledimo predmeta gospodinjstvo kot samostojnega, ampak je večina vsebin le-tega 

implementirana v tri predmete, in sicer: religija in etika, spoznavanje okolja in ročna dela. 

Predmet religija in etika se izvaja v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju, predmet 

spoznavanje okolja v prvem, predmet ročna dela pa se izvaja v vseh treh vzgojno-

izobraževalnih obdobjih. Učenci v času celotnega šolanja pridobivajo in usvajajo znanje in 

veščine preko doživljanja, petja pesmic, pripovedovanja zgodbic, zato poučevanje vsebin, 

vključenih v predmetnik, temelji na praktičnem delu učencev, ki je še posebej izrazito pri 

predmetu ročna dela. V pregledanih učnih načrtih zasebne waldorfske osnovne šole lahko 

zasledimo večino vsebin, ki so vključene tudi v učni načrt gospodinjstva javne osnovne šole, 

le da nekatere vsebine niso obravnavane tako podrobno kot v javni osnovni šoli. Poleg tega pa 

waldorfski učni načrti vključujejo tudi vsebine, ki niso obravnavane v javni osnovni šoli in 

obratno, se pravi, da vsebine javnega učnega načrta predmeta gospodinjstvo niso vključene v 

waldorfske učne načrte.  Pri primerjavi učnih načrtov obeh šol sem ugotovila, da se več 

vsebin razlikuje v modulih Hrana in prehrana ter Tekstil in oblačenje kot pa pri modulih 

Bivanje in okolje ter Ekonomika gospodinjstva. Vsebinski skopi, ki se v waldorfski osnovni 

šoli ne obravnavajo in jih zasledimo v javnem učenem načrtu gospodinjstva, so načrtovanje 

nakupov, izbor in nakup tekstilnih izdelkov ter označevanje živil. Vsebinski sklopi, ki pa jih 

učenci v waldorfski osnovni šoli spoznajo, učenci v javni osnovni šoli pa ne, pa so kvačkanje, 

vezenje ter ročno in strojno šivanje. 
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Največ gospodinjskih vsebin v zasebni waldorfski osnovni šoli vključuje predmet ročna dela, 

ki v celoti temelji na praktičnem delu in vključuje vsebine, ki se nanašajo na modul Tekstil in 

oblačenje. Vsebine, ki se pojavijo v zasebni waldorfski osnovni šoli pri tem predmetu in se 

navezujejo na učni načrt gospodinjstva v javni osnovni šoli, so: spoznavanje naravnih 

materialov in oblikovanje izdelkov iz njih, pletenje, kvačkanje, pletenje kape, vezenje s 

križnim vbodom, šivanje živali iz blaga in punčke iz cunj, izdelovanje copat iz polsti in 

strojno šivanje. Pri tem predmetu imajo učenci zasebne šole več praktičnega dela. Menim, da 

je ta oblika dela smiselna, saj si učenci poleg učenja snovi gospodinjstva izoblikujejo tudi 

ročne spretnosti in fino motoriko. V primerjavi z javno osnovno šolo učenci izdelajo veliko 

izdelkov iz različnih materialov, preko katerih spoznajo tudi lastnosti in uporabo različnih vrst 

blaga. Eden izmed razlogov za to je lahko manjša kompetentnost učiteljev, ki poučujejo 

vsebine gospodinjstva v petem razredu javne osnovne šole, v katerem se obravnavata modula 

Ekonomika gospodinjstva in Tekstil in oblačenje. Zakonodaja določa, da gospodinjstvo v 

petem razredu lahko poučujejo učitelji razrednega pouka (Zakon o osnovni šoli, 2016). 

Kostanjevec, Lovšin Kozina in Erjavšek (2018) ocenjujejo, da so ti učitelji manj kompetentni 

za poučevanje modula Tekstil in oblačenje. Tudi raziskava (Banič, 2015) kaže, da so učitelji 

mnenja, da jim modul Tekstil in oblačenje povzroča največ težav, razlog za to pa je 

pomanjkanje strokovnega znanja s tega področja. Tudi predmet spoznavanje okolja vključuje 

praktično delo predvsem pri vsebinah delo na vrtu, spoznavanje poklicev in delo z naravnimi 

materiali. V sklopu tega predmeta na waldorfski šoli v času praznikov vsi učenci izdelujejo 

razne izdelke in pripravljajo različne okusne jedi in slaščice, pri tem pa jim pomagajo tudi 

učenci višjih razredov. Rezultati raziskave kažejo, da je v waldorfski osnovni šoli v modulu 

Tekstil in oblačenje več praktičnega dela kot v javni osnovni šoli, v ostalih treh modulih pa iz 

pregledanih učnih načrtov ne moremo zagotovo trditi, katera oblika poučevanja se pojavi 

večkrat, saj je to odvisno od oblik in metod poučevanja posameznega učitelja. Na osnovi 

didaktičnih priporočil učiteljem lahko sklepamo, da se v waldorfski osnovni šoli pojavlja več 

praktičnega dela kot v javni osnovni šoli.  

Menim, da bi bilo priporočljivo, da se določene vsebine in oblike dela, ki se izvajajo v 

waldorfski zasebni osnovni šoli, vključijo v predmetnik javne osnovne šole, saj so smiselne in 

učencem omogočajo usvajanje praktičnih življenjskih veščin. Vsebine, kot so likanje perila, 

šivanje gumbov, ročno pranje perila, sejanje rastlin, vezenje, kvačkanje, bi bilo primerno 

vključiti tudi v vsebine predmeta gospodinjstvo v javnih šolah. Učitelji lahko izpostavljene 

vsebine obravnavajo tudi z vidika vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj, ki je eden 
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izmed temeljnih načel in usmeritev discipline gospodinjstvo (IFHE, 2008). Tudi potrebe 

sodobne družbe so usmerjene v delovanje v skladu z načeli trajnostnega razvoja. Poleg tega 

menim, da bi lahko tudi učence v waldorfski osnovni šoli spoznali z vsebinami o načrtovanju 

nakupov, izboru in nakupu tekstilnih izdelkov ter označevanju živil, saj je danes za 

zadovoljevanje potreb ključnega pomena potrošniška vzgoja. Za še boljšo učinkovitost 

gospodinjskega izobraževanja predlagam, da bi vsebine gospodinjstva v javni osnovni šoli 

zasnovali tako, da se prilagajajo otrokovemu razvoju in se iz leta v leto nadgrajujejo in 

obravnavajo na vseh vzgojno-izobraževalnih nivojih.  
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