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POVZETEK 

 

Gospodinjstvo ima v izobraževanju pomembno vlogo, saj omogoča učencem usvajanje znanj 

in veščin, ki so pomembna za kakovostno življenje v družini in družbi. Vendar pa je predmet 

gospodinjstvo še vedno zaznan kot eden izmed vsebinsko manj zahtevnih predmetov. Učenci 

se strinjajo, da prinaša gospodinjsko izobraževanje posamezniku in družbi izboljšanje 

družinskih in medsebojnih odnosov, vedenjske spremembe, povezane z zdravjem in prehrano, 

ter pridobivanje znanja, kako postati bolj ozaveščen potrošnik. Gospodinjska pismenost 

pomaga pri oblikovanju produktivnejših, bolj zdravih in ustvarjalnejših posameznikov, ki si 

prizadevajo za trajnostno kakovost življenja. Namen magistrskega dela je, da s pomočjo 

raziskave ugotovimo stališča učencev o zaznavanju potreb in odnosa do gospodinjskega 

izobraževanja. Podatke smo pridobili v kvalitativni raziskavi z intervjuvanjem učencev. V 

raziskavo je bilo vključenih devet učencev 9. razreda osnovne šole. Pri raziskovanju smo 

uporabili deskriptivno raziskovalno metodo, uporabljena je bila tehnika intervjuja.  

 

Rezultati raziskave so pokazali, da se zdi učencem pomembno, da bi usvojili znanja in praktične 

življenjske veščine na različnih strokovnih področjih. Zanimajo se za predmete, ki so 

pomembni za vpis na srednje šole in njihovo poklicno pot. Učenci si v šoli želijo več 

praktičnega dela, obenem izpostavljajo tudi potrebo po pridobivanju več veščin. Pomembna 

znanja in življenjske veščine, ki bi jim pomagala do boljšega in kvalitetnejšega življenja, vidijo 

v disciplini gospodinjstva. Po mnenju učencev naj bi bili do konca osnovne šole tudi ustrezno 

gospodinjsko pismeni. Tako izpostavljajo prehransko, okoljsko, finančno in zdravstveno 

pismenost. Pomembno se jim zdi, da bi pridobili več veščin pri kuhanju npr. enostavnih jedi, 

kot so testenine, juhe, in da bi znali skuhati tudi enostavne jedi brez recepta. Učenci dajejo velik 

pomen tudi znanju in veščinam na področju finančne pismenosti, saj naj bi morali vedeti, kako 

ravnati in upravljati z denarjem. Poleg pomembnih usvojenih znanj in veščin na različnih 

strokovnih področjih se učencem zdijo pomembne tudi socialne veščine; da bi postali 

samostojni in da bi znali pravilno odreagirati v določenih situacijah. Učenci izpostavijo, da je 

naloga šole izročiti znanje in veščine ter da jih usposablja za kasnejše življenje. Pri tem je 

pomembno, koliko so učenci motivirani. Kot pomemben dejavnik pri vlogi šole vidijo učitelje, 

ki naj bi jih morali znati motivirati, spodbujati, saj so tako tudi učenci bolj zainteresirani in 

uspešnejši. Starši se velikokrat učencu ne morejo posvetiti ali mu pomagati pri usvajanju znanj 

zaradi pomanjkanja časa, stresa v službi, nekompetentnosti in izobrazbe. Učenci izpostavijo, da 



 

 

bi se lahko predmet gospodinjstvo izvajal v vseh vzgojno-izobraževalnih obdobjih 

osnovnošolskega izobraževanja, saj bi s tem izboljšali znanje in veščine za dobrobit 

posameznika in družbe. Pomen gospodinjskega izobraževanja vidijo učenci v kakovostnem in 

samostojnem življenju.  

 

 

KLJUČNE BESEDE: gospodinjsko izobraževanje, gospodinjstvo, gospodinjska 

pismenost, stališča učencev, veščine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Home economics class has an important role in education as it enables students to acquire 

knowledge and skills that are important for a quality life in family and society. However, home 

economics class is still perceived in terms of content as one of the less demanding classes. 

Students agree that home economics class brings an individual and society an improvement to 

family and interpersonal relationships, behavioural changes related to health and nourishment, 

and acquisition of knowledge on how to become a more conscious consumer. Home economics 

literacy helps shaping more productive, healthier and more creative individuals who strive for 

a sustainable quality of life. The purpose of the master’s thesis is to determine students’ 

standpoint on perceptions of needs and attitude towards home economics class based on 

research. I have obtained the data through qualitative research by interviewing students. The 

research included nine students of the ninth grade of primary school. In the research I used a 

descriptive research method; the interview technique was used. 

 

The results of the research have shown that the students find it important to acquire knowledge 

and practical life skills in different fields of expertise. They are interested in subjects that are 

important to them for enrolment to secondary schools and their careers. The students want more 

practical work at schools, and at the same time point out the need to acquire more skills. In the 

home economics discipline, they see important knowledge and life skills that would help them 

improve the quality of life. According to the students’ opinion, they should be adequately 

literate in home economics by the end of the primary school. They point out the nutrition, 

environmental, financial and health literacy. They find it important to gain more skills in 

cooking, for example, easy dishes such as pasta, soups and that they can also cook other easy 

meals without following a recipe. The students also give great importance to knowledge and 

skills in financial literacy, as they should know how to handle and manage money. Besides the 

important knowledge and skills acquired in different fields of expertise, the students also 

consider the social skills important. The students find it important to become independent and 

to know how to properly react in various situations. The students emphasize that it is the 

school’s task to deliver the knowledge and skills, and to prepare them for later life. At that point 

it is crucial how much students are motivated. They perceive teachers as an important factor in 

school’s role. They find it important that teachers know how to motivate and encourage, as in 

doing so students are more interested and successful. Parents are often not able to dedicate 



 

 

 

themselves to students or assist them in acquiring knowledge due to lack of time, stress at work, 

incompetency and education. The students point out that home economics classes should be 

carried out in all educational periods of primary school, as with that they would improve 

knowledge and skills for the benefit of an individual and society. The meaning of home 

economics education is seen by students in a quality and independent life. 

 

 

KEYWORDS: home economics education, home economics, home economics literacy, 

students’ attitude, skills 
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1 UVOD 

 

V današnji družbi je pomembno, da vsak učenec pridobi kakovostno znanje in kakovostno 

splošno izobrazbo. Predvsem zaradi sprememb v družbi in globaliziranih kultur in družb se 

mora učenec naučiti razvijati sposobnosti za vseživljenjsko učenje (Krek in Metljak, 2011). 

Mednarodna zveza za gospodinjstvo (International Federation of Home Economics – IFHE, 

2008) opisuje gospodinjstvo kot področje študija in poklica, ki povezuje vsebine različnih 

disciplin, kar pripomore k optimalnemu in trajnostnemu življenju posameznikov, družin in 

skupnosti. Gospodinjstvo je edino predmetno področje, ki se osredotoča na vsakodnevno 

življenje posameznika in družbe ter njune potrebe. Pri predmetu gospodinjstvo se učenci učijo 

praktičnih veščin in znanj, ki jim pomagajo, da se soočajo z obveznostmi vsakodnevnega 

življenja (Smith in Leah de Zwart, 2010). 

 

T. K. Hira (2013) navaja, da kakovostno gospodinjsko opismenjevanje omogoča razvoj 

ustrezne gospodinjske pismenosti učencev, ki lahko doprinese k spremembi vedenja in 

izboljšanju kvalitete življenja posameznika. McGregor (2014) pravi, da za razvoj in povečanje 

gospodinjske pismenosti nista dovolj le znanje in spretnost. Pomembno je tudi razumevanje 

vrednot, stališč, navad, izkušenj, prepričanj in kulturnega okolja. Namen gospodinjskega 

izobraževanja je opolnomočiti posameznika in družine za vseživljenjsko učenje. Izpostavlja se 

pomen usposabljanja bodočih generacij za obvladanje socialnih globalnih izzivov, kar ima 

pomembno vlogo tudi pri izobraževanju informiranega potrošnika (Erjavšek in Lovšin Kozina, 

2015). 

 

Namen magistrskega dela je ugotoviti, katera znanja in praktične življenjske veščine morajo po 

mnenju učencev sami usvojiti do konca osnovne šole in kakšno vlogo imajo pri tem šola in 

starši. Zanimalo nas je, kakšne težave vidijo učenci pri gospodinjskem izobraževanju in kateri 

so vzroki, da ne usvojijo ustreznih znanj in veščin s področja gospodinjstva. Analizirali smo, 

katera področja pri pouku gospodinjstva so po njihovem mnenju pomembna in kaj lahko 

pridobita posameznik in družba z usvojenim znanjem s področja gospodinjstva. S pomočjo 

analize podatkov, ki jih bomo pridobili v raziskavi, bomo ugotovili potrebe po gospodinjskem 

opismenjevanju v osnovni šoli, ugotovitve raziskave pa bodo v pomoč strokovnjakom na 

področju gospodinjskega izobraževanja pri modifikaciji učnega načrta gospodinjstva. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V ŠOLI 

 

Osnovne šole kot vzgojno-izobraževalne ustanove ne stremijo le k temu, da predajajo novo 

znanje, temveč tudi k temu, da oblikujejo osebnost učencev, razvijajo njihove učne navade in 

njihove identitete. Pri doseganju kakovostnega znanja in izobraževanja je ključno, da 

prihodnjim generacijam zagotavljajo trajno in kakovostno znanje, ki ga dosegajo s 

postavljenimi standardi znanja in cilji. Osnovna šola je obvezna, brezplačna in se financira iz 

javnih sredstev. Učencem pomaga razviti različne pismenosti na področju matematike, 

družboslovja, naravoslovja, jezika in umetnosti. V današnji družbi je pomembno, da vsak 

učenec pridobi kakovostno znanje in kakovostno splošno izobrazbo. Predvsem zaradi 

sprememb v družbi in globaliziranih kultur in družb se mora učenec naučiti razvijati 

sposobnosti za vseživljenjsko učenje (Krek in Metljak, 2011). 

 

Krek in Metljak (2011) navajata v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju načela, ki naj bi jih 

učenci pridobili v osnovni šoli:  

 

- načelo spodbujanja otrokovega razvoja; 

- načelo zagotavljanja splošne izobrazbe, kakovostnega in trajnega znanja; 

- načelo nudenja takojšnje pomoči učencem, ko imajo težave; 

- načelo enakih možnosti in optimalnega razvoja posameznika; 

- načelo razvijanja komunikacijskih sposobnosti učencev; 

- načelo sodelovanja strokovnih delavcev šole s starši; 

- načelo razvijanja odgovornega odnosa do ljudi in okolja; 

- načelo sodelovanja šole z okoljem; 

- načelo oblikovanja in širjenja nacionalne kulture in spodbujanja medkulturnosti; 

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

oblikovanje dediščinskih skupnosti.  
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2.2 GOSPODINJSTVO 

 

Mednarodna zveza za gospodinjstvo (International Federation of Home Economics – IFHE, 

2008) opisuje gospodinjstvo kot področje študija in poklica, ki povezuje vsebine različnih 

disciplin, kar pripomore k optimalnemu in trajnostnemu življenju posameznikov, družin in 

skupnosti. Leta 2008 je izdala izjavo o položaju gospodinjstva (IFHE Position Statement) kot 

stroke v naslednjih desetih letih. V njej je opredelila temeljne značilnosti stroke in področja 

delovanja ter smernice nadaljnjega razvoja discipline.   

 

Predmet gospodinjstvo se je skozi zgodovino spreminjal. Njegova vloga je bila pogosto manj 

pomembna (Pendergast, 2001). Namen tega predmeta je bil, da se ženske usposobijo za 

opravljanje domačih opravil, kot sta kuhanje in vzdrževanje doma. Gospodinjstvo ima v šoli 

nizek status. Učitelji menijo, da zaradi tega, ker so ga poučevale ženske in je bil namenjen samo 

deklicam. Nekateri ga ne obravnavajo kot enakovrednega z ostalimi predmeti, to pa se kaže tudi 

v tem, da je gospodinjstvo v več državah obravnavano kot izbirni in ne kot obvezni predmet v 

osnovni šoli (Dewhurst in Pendergast, 2008). Predmet gospodinjstvo je v družbi pogosto zaznan 

kot manj pomemben v primerjavi z ostalimi predmeti. Prevladuje tudi mnenje, da ga lahko 

poučuje vsakdo, ki zna osnovne gospodinjske veščine, kar kaže na slabo razumevanje in 

poznavanje učnega načrta (Lindblom, Erixon Arreman in Hörnell, 2013).  

 

V tujini je področje gospodinjstva poimenovano kot Home Economics. Zgodovinski dokumenti 

kažejo, da je bilo oblikovanje imena pravi izziv, saj so bila predlagana različna imena, naslovi 

in okrajšava imena, ki je bila zastavljena kot IFHE, ker naj bi ta povzročala težave. IFHE ne 

želi spremeniti imena, tako da je na mednarodni ravni ohranila ime Home Economics, trudi pa 

se spremeniti celostno podobo stroke (IFHE, 2008). V vsaki državi ima gospodinjstvo svojo 

dinamiko. Učni načrti gospodinjstva in področja raziskovanja se razlikujejo, saj so zahteve in 

potrebe ljudi v posameznih krajih različne (Turkki, 2012). McGregor (2014) pravi, da mora 

stroka ostati opažena, da bi bile zahteve po poklicu zagotovljene tudi v prihodnje. Večanje 

vpliva in obstoj gospodinjstva je glede na preteklost dolgotrajen proces, vendar nujno potreben 

za priznavanje v družbi.  

 

V današnjem času pa je predmet gospodinjstvo zasnovan sodobneje in zahtevnejše. Cilji se 

vežejo na razvoj samostojne osebnosti, da bi posameznik znal poskrbeti zase in za družino 

(Dewhurst in Pendergast, 2008). 
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Gospodinjstvo je edino predmetno področje, ki se osredotoča na vsakodnevno življenje 

posameznika in družbe ter njune potrebe. Pri predmetu gospodinjstvo se učenci učijo praktičnih 

veščin in znanj, ki jim pomagajo, da se soočajo z obveznostmi vsakodnevnega življenja (Smith 

in Leah de Zwart, 2010). 

 

2.2.1 Področja gospodinjstva 

Mednarodna zveza za gospodinjstvo (International Federation of Home Economics – IFHE, 

2008) opredeljuje gospodinjstvo kot področje študija in poklica različnih disciplin. Umeščena 

je v humanistične vede ter obravnava življenje posameznikov, družin in skupnosti z vidika 

doseganja trajnostnega in optimalnega razvoja. IFHE gospodinjstvo deli na naslednja področja:  

 

 Akademsko področje: ustvarjanje novega znanja in načina razmišljanja za 

strokovnjake in družbo ter vključevanje izvajanja raziskav. 

 Področje vsakodnevnega življenja: omogoča razvoj človekovih osnovnih potreb, ki 

jih je treba izpolniti, ter omogoča razvijanje osebne rasti in potencialov.   

 Šolsko področje: učencem omogoča odkrivanje in razvoj za uspešno in samostojno 

življenje na področju poklica in družinskega življenja. 

 Družbeno področje: vpeljava novih različnih strategij za posameznikovo, družinsko in 

družbeno krepitev ter delanje v dobrobit družbe.  

  

Da bi bili uspešni na vseh štirih področjih, je potreben stalen razvoj poklica in stroke. Današnja 

družba se hitro spreminja in z nastajanjem novih vprašanj in izzivov pripomore k učenju novih 

spoznanj (IFHE, 2008).  

 

2.3 OPREDELITEV GOSPODINJSKE PISMENOSTI 

 

Današnja družba mora bolj kot kadarkoli prej izboljšati družinske in družbene odnose, 

spremeniti in izboljšati znanje o prehrani in zdravju, postati bolj ozaveščen potrošnik in se 

naučiti, kako izboljšati kakovost življenja posameznikov in družin. Politične, socialne, 

ekonomske, pravne in kulturne zadeve ustvarjajo zapletene razmere, v katerih živijo današnje 

družine. Mladi pa so s svojimi omejenimi življenjskimi izkušnjami še ranljivejši (Hira, 2013; 

Pendergast, 2013). Ledward in  Hirata (2011) pravita, da je velik uspeh že to, da zna družba v 
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21. stoletju komunicirati, uporabiti znanje za reševanje zapletenih problemov, se zna prilagoditi 

novim zahtevam in spremenjenim okoliščinam ter uporabljati tehnologijo za ustvarjanje novega 

znanja.  

 

T. K. Hira (2013) navaja, da kakovostno gospodinjsko opismenjevanje omogoča razvoj 

ustrezne gospodinjske pismenosti učencev, ki lahko doprinese k spremembi vedenja in 

izboljšanju kvalitete življenja posameznika.  

 

Pismenost je sposobnost posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme 

simbolov za sprejemanje, tvorjenje, razumevanje in uporabo besedil za življenje v družini, šoli, 

družbi in na delovnem mestu. Spretnosti, pridobljena znanja in razvite sposobnosti omogočajo 

posamezniku uspešno in ustvarjalno osebnostno rast in odgovorno delovanje v poklicnem ter 

družbenem življenju (Nacionalna komisija za razvoj pismenosti, 2018). McGregor (2014) 

pravi, da za razvoj in povečanje gospodinjske pismenosti nista dovolj le znanje in spretnost. 

Pomembno je tudi razumevanje vrednot, stališč, navad, izkušenj, prepričanj in kulturnega 

okolja. Koncept gospodinjske pismenosti vključuje področja različnih pismenosti, npr. 

prehranske, zdravstvene, finančne in okoljske pismenosti (Hira, 2013).  

 

Poleg tega, da IFHE deli gospodinjstvo na štiri že omenjena področja: akademsko, družbeno, 

šolsko področje in področje vsakodnevnega življenja, poznamo še tri dimenzije gospodinjstva, 

ki so poleg področij pomembne za tvorjenje modela gospodinjske pismenosti.  

D. Pendergast (2015) navaja tri dimenzije gospodinjstva: 

 

 osnovne potrebe posameznika in družbe v vsakdanjem življenju ter pomen 

gospodinjstva za posameznika in skupnosti na ravni družbe; 

 multidisciplinarno povezovanje znanja, postopkov in prakse skozi različne discipline v 

ustrezne paradigme; 

 transformativni ukrepi, ki zajemajo sposobnost za prevzem transformacijskih/kritičnih 

in emancipatornih ukrepov za izboljšanje dobrega počutja in za zavzemanje za 

posameznike, družine in družbe na vseh področjih družbe.  
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Slika 1: Model gospodinjske pismenosti (prirejeno po Pendergast, 2015) 

 

D. Pendergast (2015) opisuje, da je med povezavo štirih področij gospodinjstva in treh dimenzij 

točka, kjer se gospodinjska praksa povezuje. Vzajemno delovanje teh funkcij predstavlja neko 

osnovo, ki med seboj tvorijo področje študija, ki ga poznamo kot gospodinjstvo. To stičišče 

predstavlja prisotnost vseh štirih področij prakse skozi tri osnovne dimenzije.  
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Preglednica 1: Primer bistvenih področij in dimenzij gospodinjstva (prirejeno po Pendergast, 

2015) 

 POTREBE 

POSAMEZNIKA 

IN DRUŽINE 

MULTIDISCIPLI-

NARNO 

POVEZOVANJE  

TRANSFORMA-

TIVNI UKREPI 

DRUŽBENO 

PODROČJE 

Dostop 

dokumentov o 

potrošnikovi 

politiki. 

Razumevanje 

zakonov, povezanih 

s potrošnjo. 

Svetovanje 

potrošniku. 

ŠOLSKO 

PODROČJE  

Odgovornosti in 

pravice 

potrošnikov kot 

jedro za učenje. 

Vključevanje pestrih 

vsebin. 

Omogočanje učencu, 

da uresničuje svoje 

pravice. 

PODROČJE 

VSAKODNEVNEGA 

ŽIVLJENJA  

Izbor 

gospodinjskih 

storitev in 

izdelkov. 

Uporaba znanstvenih 

procesov za analizo 

kakovosti izdelka. 

Pomoč 

posameznikom pri 

odločitvi o izdelku in 

izbiri storitev. 

AKADEMSKO 

PODROČJE 

Ugotovitev vrzeli v 

raziskavi o 

označevanju živil. 

Raziskovanje, 

prehranska znanja, 

grafično 

oblikovanje, 

blagovne znamke. 

Predlog o novem 

označevanju živil. 

 

2.3.1 Prehranska pismenost 

Prehransko izobraževanje je postalo čedalje večji nacionalni problem. Cilj tega je, da se 

izboljšajo prehranske navade ljudi ter njihov način in kakovost življenja. Velik korak k temu 

je, da učence o tem poučimo že v šolah (Kostanjevec, Jerman in Koch, 2011).  Raziskava 

(Kostanjevec in Koch, 2007) je pokazala, da imajo učenci pozitivna stališča do prehranskega 

izobraževanja. V raziskavi so sodelovali učenci 6. razreda osnovne šole. Preverjali so 

prehransko znanje pred začetkom izvajanja prehranskega izobraževanja in ob zaključku 

šolskega leta. Primerjava analize je pokazala, da se je prehransko znanje otrok pred in po 

izvajanju izobraževanja izboljšalo. National Council for Curriculum and Assessment, NCCA 

(2016) opisuje, da je prehranska pismenost potrebna za ohranjanje zdravega načina življenja. 
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Šole so učinkovito okolje za izobraževanje o živilih, z vidika javnega zdravja pa trdijo, da 

sposobnost kuhanja pozitivno vpliva na posameznika, saj s tem izvaja svoj nadzor nad prehrano 

in sprejema odločitve v zvezi z izbiro živil. Znanje o praktičnih in prehranskih veščinah ter 

odnos do hrane sta bistvena elementa kateregakoli programa, ki vpliva na prehransko kakovost 

in pismenost.  

 

H. A. Vidgen in D. Gallegos (2014) prehransko pismenost definirata kot povezanost spretnosti, 

znanj in vedenj, ki so potrebna za načrtovanje, zagotavljanje, izbiro, pripravo in uživanje hrane, 

za zadovoljitev prehranskih potreb posameznika ter določitev vnosa hrane. Definirali sta štiri 

osnovne komponente prehranske pismenosti: 

 

1) Načrtovanje prehrane: komponenta, ki zajema denar in čas pri načrtovanju prehranskega 

vnosa, posameznik pravilno načrtuje glede na razpoložljive vire in sprejema odločitve za 

uravnoteženost prehranskih potreb. 

 

2) Izbor živil: posameznik naj bi poznal prednosti in slabosti živila, bil sposoben ugotoviti 

sestavo, kako se živilo pravilno shranjuje in uporabi, izvor živil in bil zmožen kritično 

ovrednotiti kvaliteto hrane. 

 

3) Priprava hrane: posameznik naj bi bil sposoben branja, razumevanja, prilagajanja kuharskih 

receptov in naj bi znal pripraviti okusen obrok iz sestavin, ki jih ima na voljo. Pri tem naj bi bil 

vešč uporabe kuhinjskih pripomočkov in naj bi upošteval higienska načela.  

 

4) Prehranjevanje (uživanje hrane): komponenta, ki vključuje zavedanje vpliva hrane na 

posameznikovo zdravje. Posameznik naj bi ločil med hrano, ki ugodno vpliva na zdravje, in 

hrano, ki neugodno vpliva na zdravje. Upošteval naj bi tudi velikost posameznih obrokov in 

pogostost uživanja hrane.  

 

Prehranska pismenost obsega znanje, veščine in sposobnosti, pri tem pa otroci dobijo ustrezne 

kompetence za izbiranje, shranjevanje, pripravljanje, kuhanje in serviranje hrane (Drummond, 

2010). Neustrezne veščine priprave hrane lahko privedejo do nezdravih prehranskih odločitev 

in nezdravega prehranjevanja, kar se kaže kot uživanje obrokov v restavracijah in obratih s hitro 

prehrano, uživanje predpripravljenih jedi ter uživanje prigrizkov kot nadomestilo glavnega 

obroka (Erjavšek in Kostanjevec, 2016).  
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Glede na raziskave se kaže potreba po spremembi učnega načrta v gospodinjskem 

izobraževanju. Učenci bi z dobrim prehranskim znanjem lahko razvili način življenja, ki vodi 

k samostojnosti, odgovornosti in prispeva k razvoju družbe (Kostanjevec, Jerman in Koch, 

2011). Raziskave so pokazale, da posamezniki, ki imajo veliko prehranskega znanja, dnevno 

zaužijejo priporočene količine sadja in zelenjave. Posamezniki, ki se naučijo kuhati, verjetneje 

uporabljajo zdravo hrano. Ugotovljeno je bilo, da učni načrti iz različnih držav v izobraževanju 

o gospodinjstvu kažejo na različno znanje o hrani. Gospodinjstvo je ključna disciplina o širjenju 

znanja o hrani in je edino predmetno področje v šolskem kurikulumu, ki se osredotoča na 

vsakdanje življenjske potrebe posameznika (Worsley, Wang, Yeatman, Byrne in Wijayaratne, 

2015). 

 

Otroci in mladi preživijo veliko časa v šoli in med svojim šolskim dnevom jedo vsaj en obrok 

ali prigrizek. Znanje in izkušnje pri prehranjevanju, ki jih vključujejo v kurikulum, lahko 

okrepijo varnost hrane in prehrane (Food in Schools, b. d.). Pri prehranskem izobraževanju in 

razvoju ustrezne prehranske pismenosti otrok imajo poleg šole pomembno vlogo tudi starši in 

učitelji gospodinjstva (Vidgen in Gallegos, 2011). Šola je lahko podpora staršem, saj v času 

šolanja izvaja prehransko opismenjevanje. Otroci velikokrat niso motivirani za kuhanje, starši 

pa zaradi pomanjkanja časa ali neustreznih kompetenc in razvitih prehranskih veščin prepuščajo 

usvajanje prehranskih veščin in znanj šoli. Strokovnjaki na področju gospodinjstva poudarjajo, 

kako pomembno je učenje tega predmeta za zdravje in sprejemanje ozaveščenih odločitev, 

povezanih z njim. Učitelji gospodinjstva prispevajo s svojo angažiranostjo, zagnanostjo in 

motivacijo k boljšemu rezultatu učencev. Z ustreznim znanjem in veščinami lahko učinkovito 

vplivajo na znanje učencev in jih dodatno motivirajo (Pendergast, Garvis in Kanasa, 2011).  

 

Nesposobnost kuhanja privede do uživanja obrokov z visoko vsebnostjo sladkorja, soli in 

maščob. To pa lahko vodi do uživanja nezdravih obrokov, povečane telesne mase in debelosti 

(Erjavšek in Kostanjevec, 2016). V zadnjih dvajsetih letih Svetovna zdravstvena organizacija 

(SZO) ocenjuje, da je stopnja otroške debelosti narasla (Pendergast, Garvis in Kanasa, 2011). 

D. Pendergast in Y. Dewhurst (2012) ocenjujeta, da bi ustrezna prehranska pismenost in 

prehranske veščine pripomogle k boljšemu zdravju celotnega prebivalstva. V raziskavah je bilo 

ugotovljeno, da otroci v domačem in šolskem okolju ne kuhajo pogosto. Tako med samim 

izobraževanjem ne usvojijo ustreznih prehranskih veščin (Caraher, Baker in Burns, 2004). 

Ugotavlja se (Erjavšek in Kostanjevec, 2016), da imajo učenci usvojene osnovne prehranske 
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veščine, vendar pa se težava pojavi pri praktičnem izvajanju prehranskih veščin v domačem 

okolju, saj so učenci premalo samostojni pri pripravi zahtevnejših jedi.  

 

Praktično delo s hrano je odlična izkušnja za otroke. S tem razvijajo svoje kuharske sposobnosti, 

veščine pri pripravi hrane in znanje o zdravem načinu življenja za nadaljnjo prihodnost. 

Priprava hrane in kuhanje omogočata usklajevanje, psihomotorične spretnosti, veščine 

organizacije in vodenja, osebni razvoj, kulturno zavest ter občutek za estetiko. Zmožnost 

razumevanja in ustvarjanje dobre, zdrave hrane prineseta mladim življenjske spretnosti za 

samostojno življenje (Pendergast in Dewhurst, 2012).  

 

2.3.2 Ekološka pismenost 

V zadnjem stoletju se je kakovost naših življenj izboljšala in ljudje smo z razvojem veliko 

pridobili, vendar pa smo povzročili tudi velike spremembe v okolju. Za težave in pritiske na 

okolje sta kriva egoistično in antropocentrično vedenje do narave ter necelovito in neusklajeno 

obravnavanje pojavov, posegov v okolje (Torkar, 2014; Plut, 2002). V Rio de Janeiru je 

svetovni vrh o razvoju in okolju leta 1992 človeštvo postavil pred pomembno nalogo, in sicer 

da zmanjša vpliv človeka na okolje. Za doseganje cilja trajnostnega razvoja, ki omogoča 

zadovoljitev trenutnih potreb človeškega rodu, pri tem pa ne bi bilo ogroženo zadovoljevanje 

potreb prihodnjih generacij, je bila sprejeta Agenda 21, ki obravnava ključne razvojne in 

okoljske probleme. In prav izziv tega, kako negovati in varovati naravo za ohranjanje življenja, 

razumemo kot ekološko pismenost (Torkar, 2014).  

 

M. Bahor (2009) opredeljuje ekološko pismenost kot sposobnost razumevanja naravnih 

sistemov, razumevanja načel organizacije ekoloških skupnosti in uporabnost teh načel za 

ustvarjanje trajnostne družbe. Izraz »ekološko pismen« sta prva uporabila Fritjof Capra in David 

W. Orr leta 1990. Po njunem prepričanju je ekološko pismena družba tista, ki ne uničuje 

naravnega okolja. Ekološko pismen človek naj bi razumel povezavo med posamezniki,  družbo 

in naravnimi sistemi in bil ekološko ozaveščen človek, ki razume, da so naravni viri omejeni.  

Čisto in zdravo okolje je odvisno tudi od ekološke pismenosti ljudi. Otroci morajo razumeti, 

kako pomembno je okolje, saj bodo ravno oni v prihodnosti odločali o državi: da bojo znali 

izbrati pravo odločitev ob pravem času in da bodo vedeli za ukrepe, ki bi lahko ogrozili naše 

okolje. Pri tem pa se poraja vprašanje, ali dosedanji izobraževalni sistemi otrokom sploh nudijo 

dovolj znanja za soočanje s svetovno ekološko krizo in sprejemanje odločnih odločitev za 

tehnološko in potrošniško usmerjeno družbo (Chacko, 2000). V nekaterih izobraževalnih 
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ustanovah se že uveljavlja projekt Ekošola, ki je eden temeljnih programov, ki usmerja k 

izobraževanju, vzgoji, trajnostnemu razvoju in varovanju okolja. Pri tem se učenci ne učijo 

samo napak sedanjosti in preteklosti, za katere smo odgovorni, ampak s svojimi dejanji vodijo 

k praktičnim, spodbujajočim in dejanskim oblikam delovanja v šolskem okolju in širše (Vovk, 

2002; Žabkar, 2016).  

 

Pri izvajanju okoljskih vsebin v šoli sta pomembni oblika dela in aktivna metoda. Učenci, ki so 

sposobni oblikovati lastno poglobljeno razumevanje, smisel in vrednote, so lahko uspešnejši 

pri odgovornem ravnanju do okolja in prihodnosti. Tako bodo lažje sprejeli in razumeli svet, v 

katerem živijo, in aktivno reševali izzive današnjega časa (Vovk, 2002; Torkar, 2014).  

 

Bistvo gospodinjskih učnih ur je, da učenci poleg pridobitve znanja in veščin razmišljajo o 

okolju, v katerem živimo, kakšnega želimo pustiti naslednjim generacijam in kako to doseči. 

Danes lahko učitelj v svoj pouk vključi aktualne teme, ki se dogajajo v vsakdanjem življenju. 

S tem učencu omogoči večjo fleksibilnost na področju obravnavanih vsebin. Učencu 

kakovostna učna ura omogoča, da pridobljene spretnosti in znanja pri gospodinjstvu uporabi v 

prihodnosti, in mu tako pomaga pri boljšem življenju (Guidance for Home Economics at Key 

stage 3, b. d.). Posameznik je ekološko pismen, ko je sposoben razumeti naravne sisteme, ki 

omogočajo življenje na Zemlji, ter se zaveda tako okoljskih kot družbenih težav človeštva in 

jih skuša aktivno reševati. K izboljšani okoljski pismenosti prispeva zgodnje učenje o okolju in 

spodbujanje k odgovornejšemu ravnanju z okoljem (Bahor, 2009; Cotič in Medved Udovič, 

2011).   

 

2.3.3 Finančna pismenost 

Za uspešno delovanje v družbi, ki se sooča z globalnimi, gospodarskimi, tehnološkimi, 

družbenimi in kulturnimi spremembami, je razvoj finančne pismenosti še kako pomemben. 

Finančno pismenost opredeljujejo kot kombinacijo ozaveščenosti, znanja, veščin in vedênja, ki 

jo potrebujemo za doseganje osebne finančne blaginje ter ustrezno finančno odločanje. 

Izobraževanje na tem področju posamezniku omogoča, da bi lahko skrbel za vsakdanje finance, 

da bi lažje načrtoval in prihranil del svojega dohodka. V Sloveniji so se začele vladne in zasebne 

institucije temeljitejše ukvarjati z opismenjevanjem različnih ciljnih skupin zaradi izboljšanja 

nizke finančne pismenosti. Usposabljanje za finančno izobraževanje prinaša koristi 

posamezniku, gospodarstvu in celotni družbi. Otrokom pomaga pri razumevanju vrednosti 

denarja, nauči jih varčevanja in gospodarjenja z njim (Kočar, Trunk, Dermol in Trunk Širca, 
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2016). Finančni proizvodi in storitve so v zadnjem času zacveteli, zato se čuti potreba po 

boljšem finančnem izobraževanju, saj je upravljanje z denarjem na lestvici pomembnih 

življenjskih veščin (Mugerli, 2011). 

 

V nekaterih evropskih državah izvajajo raziskave in sprejemajo načrte za finančno 

izobraževanje državljanov. Slovenija je poleg Bolgarije, Latvije in Romunije edina, ki nima 

programov za finančno opismenjevanje. Raziskava Evropske komisije je pokazala, da kar 70 % 

Evropejcev meni, da je njihova finančna pismenost slaba, zato se omenja potreba po tem. V 

naših osnovnih šolah se finančno opismenjevanje kot tako ne omenja, vendar pa obstajajo v 

učnem načrtu nekateri cilji, ki so namenjeni temu področju. V prvem triletju se pri predmetu 

spoznavanje okolja učenci prvič načrtno srečajo s pojmi, vezanimi na denar, nato pa še v 5. 

razredu pri predmetu gospodinjstvo. Pri modulu ekonomika gospodinjstva spoznajo različne 

načine plačevanja in oblike denarja. Predmet državljanska vzgoja in etika v 8. razredu ponuja 

učencem vsebine, kot so trg in denar ter poklic in denar. Pri matematiki, tehniki in tehnologiji 

ter geografiji spoznajo tudi nekaj vsebin finančne pismenosti (Mugerli, 2011; Program osnovna 

šola. Spoznavanje okolja. Učni načrt, 2011; Program osnovna šola. Gospodinjstvo. Učni načrt, 

2011; Program osnovna šola, Državljanska vzgoja in etika. Učni načrt, 2011). 

 

B. Mugerli (2011) je v raziskavi ugotavljala finančno pismenost učencev 5. razreda ob 

zaključku šolskega leta. Rezultati so pokazali, da je teoretično znanje nizko, saj je delež 

pravilnih odgovorov doseglo samo 50,04 % učencev. Še nižje, 42,58 % učencev je doseglo 

pravilne odgovore pri preverjanju praktičnega znanja oz. pri tem, kako se znajdejo v 

vsakodnevnih situacijah.  

 

Global Money Week, ki ga pri nas imenujemo Svetovni teden izobraževanja o financah, je 

svetovna akcija osveščanja o finančnem izobraževanju in finančni pismenosti (Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo, 2018). »Sodeluj in pametno varčuj« je projekt, ki se mu je 

pridružila tudi Slovenija. V sodelovanju s šolami je Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

(ZRSŠ) pri pouku gospodinjstva izpeljal različne aktivnosti o finančnem izobraževanju, ki 

prispevajo k boljšemu ozaveščanju pomena finančnega znanja (Kočar, Trunk, Dermol in Trunk 

Širca, 2016). 

 

Možne razloge za nizko finančno pismenost lahko iščemo v učencih, učiteljih, starših ali učnem 

načrtu. Za učence 5. razreda so nekateri pojmi, vezani na denar, prezahtevni. Predmet 
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gospodinjstvo se je v osemletni osnovni šoli izvajal v 6., 7. in 8. razredu. Tako so osnove 

ekonomike oz. vsebine, povezane z denarjem, učenci obravnavali v 6. razredu pri starosti od 12 

do 13 let, sedaj v devetletki pa te vsebine obravnavajo pri starosti od 10 do 11 let. Učitelj, ki je 

usposobljen za finančno izobraževanje, lahko učencem posreduje znanje o denarju, jih 

usposablja in nudi pomoč. Razredni učitelji se v okviru študija s to temo nikoli ne srečajo, 

vendar pa v večini primerov poučujejo gospodinjstvo v 5. razredu, čeprav je tema namenjena 

izključno študiju gospodinjstva. Tudi starši prispevajo k finančni vzgoji, saj šola ne more 

nadomestiti resničnih izkušenj. Učencem torej manjkajo izkušnje in stik z resničnostjo, kar s 

spoznavanjem teorije in ustvarjenih praktičnih primerov žal ne dobijo (Mugerli, 2011). 

 

2.3.4 Zdravstvena pismenost 

Izpostavlja se tudi pomen zdravstvene pismenosti. Leta 1974 se je pojem zdravstvene 

pismenosti pojavil prvič, vendar je prvo opredelitev podala Svetovna zdravstvena organizacija 

leta 1998, in sicer »zdravstvena pismenost je skupek kognitivnih in 

socialnih spretnosti, ki determinirajo posameznikovo motivacijo za dostop do informacij, za 

razumevanje pridobljenih informacij ter kritično rabo le-teh na način, ki spodbuja in ohranja 

zdravje.« (Babnik, Štemberger Kolnik in Bratuš, 2013). WHO (2013) opisuje, da je zdravje 

ključnega pomena za izobraževanje in obratno. Zdrav posameznik, družine in skupnosti imajo 

višje ravni akademskih dosežkov in so produktivnejše v kasnejših letih. Izobraževalne ustanove 

morajo spodbujati in krepiti zdravstveno pismenost otrok.  

 

Vloga predmeta gospodinjstvo je široko zastavljena, od tega, da uči učence, kako kuhati, do 

tega, da jih pripravlja na neodvisne potrošnike v družbi, jih uči o okolju in kulturi in ne nazadnje 

tudi o zdravju. Zdravje je širok spekter, kjer so enako pomembni socialni, fizični in duševni 

vidiki. Zdravstvena pismenost omogoča posamezniku povečanje nadzora in izboljšanje 

njegovega zdravja. Šole morajo ustvariti pozitivno vzdušje in okolje, ki spodbuja zdravje. Med 

najpomembnejše zdravstvene dejavnike spadajo pozitivna samopodoba, vadba, počitek, 

prehrana, duševno zdravje, pozitivna komunikacija, varnost, higiena, spolno zdravje ter 

razumevanje lastnih in drugih čustev (Olafsdottir, Juniusdottir in Olafsdottir, 2017). 

 

Zdravstvena pismenost obravnava potrebo po tem, da znajo posamezniki dostopati in 

uporabljati kakovostne informacije ter sprejemati odločitve v zvezi z zdravjem. Pri tem pa 

morajo imeti znanje o načinu dostopa do zdravstvenih informacij in znanje o preprečevanju 

zdravstvenih ukrepov (Pacific Policy Research Center, 2010).  
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Izbira zdrave prehrane je eden izmed ključnih elementov zdravja, zato je treba v to vključiti 

tudi multidisciplinarno področje zdravstvene pismenosti. Ta v družbi ponuja veliko priložnost, 

da izboljšamo znanje o zdravju (Pendergast in Dewhurst, 2012). Nutbeam (2000) je preučeval 

koncept zdravstvene pismenosti in jo razdelil na tri stopnje. Prva, osnovna ali funkcionalna 

stopnja temelji na uporabi osnovnih spretnosti pismenosti za uspešno delovanje v vsakdanjem 

življenju. Druga, komunikativna ali interaktivna stopnja združuje informacijsko znanje z 

osebnimi in socialnimi veščinami, ki se uporabljajo za zapletenejše in nove situacije. Tretja, 

kritična stopnja temelji na razvoju kognitivnih veščin za kritično analizo, kar vodi do 

samoučinkovitosti in krepitve moči. Ti vidiki pomagajo razvrstiti zdravstveno opismenjevanje 

glede na to, kaj posameznikom omogoča in kako lahko izboljša sposobnost za družbeno 

delovanje.   

 

2. 4 GOSPODINJSKO IZOBRAŽEVANJE V ŠOLSTVU 

 

Gospodinjstvo je v svoji zgodovini stremelo k temu, da bi ljudem omogočilo večjo kontrolo 

nad življenjem ter znanjem in spretnostmi, ki se zdijo temeljne za zdravo in produktivno 

življenje (Pace, Aiello, Sibilio in Piscopo, 2015). Osnovnošolsko izobraževanje temelji na 

vzgojno-izobraževalnih procesih, ki učencem omogočajo usvajanje življenjskih veščin in znanj. 

To pa vpliva na njihov osebni in družbeni razvoj. Cilj gospodinjskega izobraževanja je, da 

učence pripravi na samostojno in praktično reševanje situacij v življenju, kar lahko pomembno 

vpliva na njihovo prihodnost (Kostanjevec, Lovšin Kozina in Erjavšek, 2017).  

 

Predmet gospodinjstvo omogoča posamezniku osebni in poklicni razvoj ter razvoj osnovnih 

življenjskih veščin, ki se jih po raziskavah sodeč otroci ne naučijo v domačem okolju. Namen 

gospodinjskega izobraževanja je opolnomočiti posameznika in družine za vseživljenjsko 

učenje. Izpostavlja se pomen usposabljanja bodočih generacij za obvladanje socialnih globalnih 

izzivov, kar ima pomembno vlogo tudi pri izobraževanju informiranega potrošnika (Erjavšek 

in Lovšin Kozina, 2015). Gospodinjsko izobraževanje omogoča razvoj učenčevih veščin na 

področju ekonomike, potrošnje, tekstila in prehrane (Pendergast, 2006).  

 

Učni načrt gospodinjstva temelji na potrebah, prizadevanju in sposobnostih učencev za 

izboljšanje posameznikovega in družinskega življenja. Čas in razvoj nove tehnologije se 

spreminjata, s tem pa tudi potrebe in želje posameznikov in družbe. Zaželeno in potrebno bi 
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bilo, da bi učni načrt in vsebine postale sprejemljivejše in izvedljive za ta današnji čas. Program, 

ki je razvit dolgo časa nazaj, ni nujno, da bo zadovoljiv in dober za vedno. Spremembe so 

odvisne glede na potrebe učencev in družbe. Treba bi bilo opraviti raziskavo in ugotoviti 

pomanjkljivosti in prednosti učnega načrta ter predlagati potrebne spremembe za izboljšanje le-

tega (Siddique, Nazir in Hussain Malik, 2002). 

 

Šolski učni načrti morajo biti usmerjeni v smer pridobivanja kompetenc in spodbujanja 

interdisciplinarnega pristopa med predmeti. K temu bi pripomoglo preoblikovanje zgodnjega 

izobraževanja učencev in zagotovitev dodatnega izobraževanja učiteljev, da bodo ti opremljeni 

s potrebnim znanjem, veščinami in kompetencami za vsakodnevno poučevanje. Po raziskavi so 

tekstilne vsebine najbolj specifične in težje za poučevanje ter niso tako pogosto obravnavane v 

medijih. Učitelji morajo imeti ideje in različne učne pripomočke za poučevanje teh vsebin, zato 

morajo gospodinjske vsebine poučevati tisti učitelji, ki so ustrezno strokovno izobraženi na 

področju didaktike in na področjih, vključenih v gospodinjsko pismenost (Kostanjevec, Lovšin 

Kozina in Erjavšek, 2018). Učence je treba pripraviti na samostojne in odgovorne osebe, željne 

znanja ter veščin za nadaljnje življenje (Pace, Aiello, Sibilio in Piscopo, 2015). 

 

Učni načrt za gospodinjstvo se razlikuje po vsem svetu, naj bo to v šoli, na fakulteti ali kateri 

drugi izobraževalni ustanovi. Učenci pridobivajo znanja in veščine z različnih področij, 

vključenih v gospodinjstvo (Pendergast, Garvis in Kanasa, 2013). IFHE (2008) je podala izjavo, 

da gospodinjstvo v 21. stoletju kot področje izobraževanja učencem omogoča, da odkrijejo in 

še naprej razvijajo sposobnosti in veščine, ki jih potrebujemo v življenju, s pomočjo učiteljev 

in strokovnjakov na tem področju.  

 

2.4.1 V Sloveniji 

V Sloveniji se predmet gospodinjstvo izvaja v 5. in 6. razredu osnovno šole in sodi med obvezne 

predmete. V 5. razredu obsega 35 ur, v 6. razredu pa 52,5 ur. S predmetom učenci usvojijo 

znanje o vlogi družine in posameznika ter gospodinjstev v družbi. Pri pouku se učence spodbuja 

k razmišljanju o problemih današnjega časa in k spodbujanju reševanja le-teh. Vključuje tudi 

reševanje vprašanj posameznika, družine in družbe. Pri predmetu pridobijo učenci pomembne 

kompetence, kot so znanja, veščine in spretnosti za trajnostni razvoj, osebne finance, o hrani, 

prehrani in zdravju, pripravi hrane, potrošniški vzgoji, družinski ekonomiki, tekstilu in 

oblačenju ter bivanju in okolju (Program osnovna šola. Gospodinjstvo. Učni načrt, 2011). 
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Gospodinjsko izobraževanje pokriva več disciplin družboslovnega in naravoslovnega področja. 

Obseg dela pri predmetu gospodinjstvo je razdeljen na štiri učne module, in sicer ekonomika 

gospodinjstva, tekstil in oblačenje, bivanje in okolje ter hrana in prehrana. Učenci se v 5. 

razredu srečajo z dvema moduloma: ekonomika gospodinjstva ter tekstil in oblačenje. V 6. 

razredu pa se obravnavata modula bivanje in okolje ter hrana in prehrana. Pri modulu 

ekonomika gospodinjstva naj bi učenci razumeli in spoznali vloge v družini, potrebe v 

skupnosti, predvsem kako ravnati z denarjem in upravljati s časom. Modul tekstil in oblačenje 

temelji na osnovnem znanju o tekstilnih surovinah in tekstilu. Pri modulu bivanje in okolje 

učenci obravnavajo vsebine o ekologiji in potrošniku. Modul hrana in prehrana pa vključuje 

vsebine zdrave prehrane, priprave hrane, prehranjevanja in higiene, označevanja živil in 

razvrščanja živil v skupine (Program osnovna šola. Gospodinjstvo. Učni načrt, 2011). 

 

2.4.2 V tujini  

V zadnjih letih je bil aktualen trend preimenovanja predmeta gospodinjstvo. Na primer iz imena 

»gospodinjstvo« (Home Economics) v Družina in potrošniške znanosti – ZDA (Familiy and 

Consumer Sciences), Potrošniške znanosti – Anglija (Consumer Sciences) in Človeška 

ekologija – Kanada (Human Ecology). Vendar je IFHE obdržala ime »Home Economics« s 

sklicevanjem na človeške znanosti v okviru opredelitve predmeta in poklica. Gospodinjstvo kot 

mednarodni predmet lahko vključuje naslednje vsebine, npr. hrana, prehrana in zdravje, tekstil 

in oblačila, oblikovanje in tehnologija, gostoljubnost in človeški razvoj (Dixon, 2016).  

 

Na Novi Zelandiji je predmet Home Economics (Gospodinjstvo) eden od treh predmetov, ki 

obsega sklop predmeta Health and Physical education – HPE (Zdravje in športna vzgoja). 

Druga dva predmeta sta Health education (Zdravstvena vzgoja) in Physical education (Športna 

vzgoja). Vsebine pri gospodinjstvu temeljijo na hrani in prehrani, ki je ključno področje sklopa 

HPE za raziskovanje dejavnikov, ki vplivajo na blaginjo posameznikov, družine in družbe. 

Praktični del predmeta ne vključuje samo izbiro, pripravo, kuhanje in serviranja hrane, temveč 

vključuje tudi ukrepe za spodbujanje in vzdrževanje zdravja ter dobrega počutja. Vsebinsko 

področje tekstila in oblačenja ni del predmeta gospodinjstvo. Tudi v Avstraliji ne zasledimo, da 

bi se predmet kot sam pojavljal v učnem načrtu. Vendar pa zaznamo nekatere podobnosti z 

Novo Zelandijo pri tem, kako je predmet gospodinjstvo obravnavan. Predmet Health and 

Physical education (Zdravje in športna vzgoja) vključuje gospodinjske vsebine. Vsebine se 

nanašajo na dobro počutje posameznikov in družine v vsakdanjem življenju ter omogočajo 

učencem, da so po končanem predmetu kritični in kreativni pri reševanju problemov, povezanih 
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z vprašanji družbe. Avstralija prav tako ne obravnava vsebinskega področja tekstil in oblačenje 

(prav tam). Obstajajo pa države, kot je na primer Italija, kjer v šoli ne izvajajo predmeta 

gospodinjstvo. Čeprav so obstajale pobude, se člani šolskega sistema še niso uspeli dogovoriti 

(Pace, Aiello, Sibilio in Piscopo, 2015). 

 

V Latviji se zadnjih dvajset let poslužujejo sprememb v sodobni družbi in gospodarstvu ter 

kakovostnem izobraževanju v izobraževalnem sistemu. Pri njih se predmet gospodinjstvo 

imenuje Home Economics and Technologies (Gospodinjstvo in tehnologija). Cilj predmeta 

gospodinjstvo in tehnologija je razviti učenčevo zavedanje in spretnosti v vsakdanjem življenju, 

izboljšati praktični del, razvijati socialne veščine in samostojnost, da zna učenec organizirati 

domače gospodinjstvo, da zna ustrezno ravnati v določenih situacijah in je tehnološko vešč. 

Vsebine učnega načrta so povezane s pridobivanjem življenjskih veščin in sposobnostjo na 

podlagi znanja in medosebnih odnosov. Pedagoški in izobraževalni procesi so povezani, zato 

je pomembna ustrezna kompetentnost učitelja, da izbere takšne naloge in oblike dela, ki so 

povezane z izdelavo uporabnih izdelkov ter izvajanjem praktičnih dejavnosti v skladu z 

učenčevimi osebnostnimi razvojnimi potrebami. Uporaba sodobnih informacijskih tehnologij 

učencem omogoča, da se bolj približajo in razumejo dogajanje okoli sebe. Interaktivna tabla 

odpira nove priložnosti za metodologijo usposabljanja, uporabo najaktualnejših informacij, 

znanj, razvoja in samoevalvacije. Omogoča dopolnjevanje pridobljenega učnega gradiva z 

zvočnimi in video učinki ter zagotavlja neposredno povezavo med učnim gradivom in zunanjim 

svetom. V interaktivnem procesu je učenec udeleženec tega procesa, kar izboljša oblikovanje 

povratnih informacij. Uporaba video materialov ne samo da učencem pomaga razumeti zadeve, 

temveč tudi ustvari zanimanje in jih motivira, da razmišljajo o posledicah in potrebah 

današnjega sveta. Učinkovitost pouka tako lahko izboljšamo z interaktivnimi tablami (Volăne, 

2012). 

 

Na Japonskem je predmet gospodinjstvo (Home Economics) obvezen na treh ravneh šolanja: 

osnovna, srednja in višja srednja šola. Cilj predmeta je vzpostaviti življenjski slog, ki bi 

upošteval in motiviral potrošnike v trajnostno življenje v družbi. Pri pouku se učenci učijo 

reševati probleme, zbirati informacije in izbrati pravo rešitev za kreativno življenje. V srednji 

šoli se učijo reševanja problemov s projektoma Home Project (Domači projekt) in School Home 

Economics Club Activities (Dejavnosti gospodinjskega kluba). V Home Project učenci 

pregledajo svoje družinsko življenje, si postavijo različna vprašanja, načrtujejo rešitve v praksi, 

zapišejo in vrednotijo rezultate ter na koncu predstavijo ugotovitve v razredu. Nekatere teme, 
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ki so jih pripravili učenci, so bile na primer: »Načrtuj prigrizek za svojega brata«, »Pomisli na 

vrsto in uporabo detergentov v vašem domu«, »Pomisli, kako ostati kul poleti«. V School Home 

Economics Club Activities učitelj učencem poda navodila za določitev teme, ki se navezuje na 

njihovo življenje v družbi; naloga učencev je, da preučijo in rešijo vprašanja, ki si jih pred tem 

postavijo, pregledajo znanstveno literaturo, načrtujejo in oblikujejo projekt ter poiščejo rešitev 

za določeno dejavnost, npr. tema z naslovom, ki si jo je zastavil eden izmed učencev, je bila: 

»Pridružite se recikliranju v svoji državi«. V osnovni šoli se učenci naučijo praktičnih veščin, 

npr. kako izbrati in kupiti blago, kako uporabljati okolju prijazne snovi v sklopu z vsebinami 

družina in družinsko življenje, dnevne jedi in osnove kuhanja ter udobna oblačila in stanovanje. 

Učenci se naučijo recikliranja, paziti na količino vode in skušajo zmanjšati količino umazane 

vode. V vsebinah stanovanje se naučijo uporabe različnih gospodinjskih naprav, vrtnarjenja. 

Pozimi se naučijo vzdrževati toploto v prostoru, uporabljati okolju prijazne ogrevalne naprave. 

Učenci se veliko učijo tudi o sami naravi ter trajnostnem razvoju. V srednji šoli se učijo 

razmišljati o vplivu, ki ga imata vsak posameznik in družba na okolje, ter stremeti k temu, da 

ohranjajo naravo. V višji srednji šoli se naučijo razumeti odnos med posameznikom in okoljem. 

Na Japonskem se zavzemajo, da učenci razvijajo znanje in prepričanje, katerega namen je 

ustvariti trajnostno družbo (Imoto, 2015). 

 

2.5 POTREBE GOSPODINJSKEGA IZOBRAŽEVANJA V 21. STOLETJU 

 

Značilnosti sodobnega časa zahtevajo spremembe tudi na področju gospodinjskega 

izobraževanja. Tudi družba se spreminja in hkrati družbene vrednote, na katerih le-ta temelji. 

Od učiteljev gospodinjstva se pričakuje, da ustvarijo učno okolje in razmere, v katerih učencem 

nudijo znanje in veščine za vsakodnevno življenje ter jim pomagajo, da odrastejo v odgovorne 

in skrbne državljane (Benn, 2009; Starček in Trunk, 2016). Pomembno je, da vsebine 

gospodinjstva poučujejo učitelji z ustrezno formalno izobrazbo, saj njihovo strokovno znanje 

in kakovost poučevanja omogočata razvijanje ustrezne gospodinjske pismenosti učencev 

(Kostanjevec, Lovšin Kozina in Erjavšek, 2018).    

 

Gospodinjstvo omogoča edinstven prispevek k izobraževanju mladih o naravi, srečuje se z 

izzivi vsakdanjega življenja v odnosu s posameznikom, družbo ter materialnimi viri. Vsebine 

gospodinjstva se povezujejo z vprašanji, kot so: kaj lahko storimo za ohranjanje zdravja, 

bivalno okolje, pridobivanje ustreznih oblačil, zagotavljanje varnosti s hrano, sprejemanje 

potrošniških odločitev ...? Predmet gospodinjstvo je edinstven pri poučevanju o hrani in 



Žabkar, N. (2018). Stališča učencev o pomenu usvajanja znanj in veščin pri gospodinjskem 

izobraževanju (Magistrsko delo). Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani. 

19 

 

prehrani, o družini in razvoju, upravljanju s financami, potrošništvu, tekstilu in oblačenju, 

stanovanju in estetiki ter vključevanju tem in odločitev v vsakdanjem življenju, o počutju 

posameznika in družbe. Mladim pomaga, da optimizirajo svoje življenje in načrtujejo odnose v 

prihodnosti. Prav tako si predmet gospodinjstvo prizadeva za povečano iznajdljivost pri ljudeh, 

da bi ti živeli trajnostno ter kakovostno življenje. Gospodinjstvo mladim omogoča, da 

razmišljajo o vsakodnevnih težavah, ki prispevajo k razvoju družbene odgovornosti. Znanje in 

praktične veščine mladim koristijo ne le v njihovem osebnem in družinskem življenju, temveč 

tudi pri zaposlitvi (Smith in Leah de Zwart, 2010). 

 

Predmet gospodinjstvo je v nekaterih državah velikokrat obravnavan kot obstranski predmet. 

Šolski sistem in zahteve družbe tako bolj dajejo prednost matematični, naravoslovni in literarni 

pismenosti. Eden izmed razlogov je ta, da se to znanje pogosto preverja na nacionalnem in 

mednarodnem nivoju, kot so npr. PISA, TIMSS, predmet gospodinjstvo pa se na nacionalnem 

preverjanju znanja ne preverja. Toda to še zdaleč ne pomeni, da so vsebine gospodinjstva 

nepomembne ali neaktualne (Pendergast in Dewhurst, 2012; Nacionalno preverjanje znanja, 

2018). 

 

Prehranska pismenost obsega znanje in veščine za izbiro, pripravo, kuhanje in serviranja hrane. 

V Avstraliji obstaja zaskrbljenost nad izginotjem kuhanja med mladimi. Pomanjkanje časa 

staršev in premalo praktičnega pouka v šoli za pripravo hrane sta lahko razlog za propad 

kuharskih veščin. Nekateri menijo, da so druge discipline in predmeti pomembnejši kot 

praktične veščine, npr. kuhanje. Zato je smiselno ozaveščati posameznike in družbo, da 

prehransko znanje vpliva na odnose in vedenje mladih ter izboljšuje načela zdravega 

prehranjevanja (Drummond, 2010). 

 

Japonci skupaj z drugimi državami, kot sta Finska in Južna Koreja, kjer otroci kažejo izjemne 

rezultate v matematiki, znanosti in jezikih, razumejo, da je poleg poučevanja teh predmetov 

prav tako pomembno tudi poučevanje predmeta gospodinjstvo zaradi praktičnih življenjskih 

veščin, ki jih predmet vsebinsko ponuja. Predmeti, kot so gospodinjstvo, tehnika, umetnost in 

glasba, so več kot le igranje inštrumentov, kuhanje ali narediti lesen okvir. Japonci učence 

usmerjajo v to, da znajo sprejemati dobre odločitve, prevzamejo pobudo, se medpredmetno 

povezujejo ter spodbujajo konkretno znanje in izkušnje. Študije kažejo, da ima Japonska 

najnižjo stopnjo debelosti otrok (Gross Loh, 2013). V nekaterih delih Japonske učenci v nižjih 

razredih porabijo približno 20 minut na dan, da očistijo učilnice. Učenci menijo, da je treba 
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počistiti in pustiti razred čist, ker so potem tudi sami zadovoljnejši. Hrano prinesejo v učilnice 

in sami pomijejo posodo. Po učilnici tudi pometajo in čistijo okna ter brišejo prah. Učiteljice 

menijo, da učenci s tem pridobijo samozavest in praktične življenjske veščine. S tem jih tudi 

pripravljajo na kasnejše življenje, da bi se znali obnašati v družbi in bili neodvisni (Herrera in 

Umewaka, 2015). 

 

Prehransko vzgojo otrok je treba zagotoviti v šolah. Izobraževanje o prehranski pismenosti s 

številnimi temami in vsebinami naj bi bilo zagotovljeno s strani šolskega sistema in učiteljev, 

pri čemer imajo ti osrednjo vlogo pri znanju in zdravju otrok. Pri predmetu gospodinjstvo 

učenci spoznajo, katere hranilne snovi so potrebne za zdravje ljudi, katera hrana to omogoča, 

naučijo se znanj, veščin in tehnik, povezanih s kuhanjem. Medtem ko se jim poraja vrsto 

vprašanj, povezanih bodisi z živili bodisi zdravim prehranjevanjem itd., jim gospodinjstvo 

omogoča, da se s temi vsebinami spoznajo. V današnjem času zaradi pomanjkanja časa ali 

neznanja veliko ljudi posega po že pripravljeni, hitri hrani. Predelana in hitro pripravljena hrana 

vsebuje veliko soli ter maščob, dodane ima razne aditive. Velika prednost za posameznika je, 

da zna pripraviti ter skuhati obrok, da ve, kaj in koliko zaužiti, saj si s tem izboljša tudi kakovost 

življenja. Znanje o hrani in praktične veščine spodbujajo neodvisnost učencev v vsakdanjem 

življenju (Suzuki, 2014). Predmetnik osnovne šole pri gospodinjstvu zajema izvajanje 

praktičnega dela. To lahko pomembno vpliva na učenčevo usvajanje potrebnih prehranskih 

veščin, kar vodi do oblikovanja zdravih prehranjevalnih navad (Erjavšek in Kostanjevec, 2016).  

 

Potrebe po gospodinjskem izobraževanju se kažejo tudi s strani zdravstvene pismenosti. 

Pomembnost se kaže v poudarku glede izbire hrane in zmanjšanja tveganj, povezanih z 

debelostjo in kroničnimi obolenji. Trenutno stanje kaže slab zdravstveni status mladih. 

Gospodinjsko izobraževanje mora spodbujati izobraževanje mladih o zdravju, vključno z 

ustreznim učnim načrtom in usposobljenimi učitelji (Slater in Hinds, 2014). 

 

Prehranske navade učencev v kasnejših letih zaznamujejo prehranske vzorce in zdravstvene 

posledice. Lahko prispevajo k razvoju nezdravega prehranjevanja, motenj hranjenja, debelosti 

in drugih bolezni. V odrasli dobi imajo debeli otroci več možnosti za razvoj zdravstvenih težav. 

Raziskave kažejo, da se otroci v Sloveniji nezdravo prehranjujejo, posegajo po nezdravih 

živilih, energijsko gostih, hranilno revnih živilih in v svoj jedilnik vključujejo premalo rib in 

zelenjave (Gregorič, 2015; WHO, 2013). Vseeno pa imajo slovenski otroci in mladostniki 

pozitiven odnos do zdravega načina prehranjevanja, saj se zavedajo, da prehrana vpliva na 
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njihovo zdravje. Izobraževanje o zdravem načinu življenja in zdravi prehrani je lahko velika 

naložba, ki jo ponuja predmet gospodinjstvo (Koch in Kavčič, 2010). Sodobna prehranska 

ponudba postaja vse bolj zapletena, zato je nujno, da so mladi opremljeni z znanjem in 

veščinami, da bodo prehransko pismeni. Izobraževanje o hrani in prehrani bi bilo treba enako 

spodbujati kot druge šolske predmete, saj je bistvenega pomena za akademsko in vseživljenjsko 

učenje (Slater, 2013).  

 

V raziskavi Šmid (2016) ugotavlja, da si osnovnošolci 9. razreda v primeru, da so v času kosila 

lačni, pripravijo nekaj enostavnega, npr. kruh, salamo, sir. Le 26,3 % učencev si sama pripravi 

kosilo. Med fanti in dekleti v tem primeru ni pomembnih razlik v pripravi jedi. 58, 9 % učencev 

sodeluje pri odločanju, kaj bo družina jedla za kosilo. Učenci so pogosto najbolj pozorni na 

dnevno količino vode, sledijo sadje, meso in mleko. Najmanj pozorni so pri dnevno zaužiti 

količini soli, količini živil z več sladkorja in uživanju ocvrte hrane. Pri znanju o sestavi in 

kakovosti živil so dosegli slabe rezultate, vendar so ti povezani z učnim uspehom učenca. Pri 

pripravi hrane učenci menijo, da znajo samostojno dobro pogreti mleko (87,4 %) in narezati 

sadje (82,1 %). Srednje dobro znajo skuhati mlečni riž (46,8 %) in zelenjavno juho (38,4 %). 

Najmanj vešči so v pripravi golaža, saj 51,6 % učencev te jedi še ni pripravljala. Učenci znajo 

skuhati enostavne jedi, zahtevnejših pa ne. Od kuhinjskih aparatov in pripomočkov 

najpogosteje uporabljajo nož (91,6 %) in štedilnik (81,6 %). Multipraktika 27,4 % učencev ni 

še nikoli uporabila.  Rezultati kažejo, da osnovnošolce (66,8 %) večinoma nauči kuhati mati. 

Do podobnih ugotovitev sta prišla tudi Erjavšek in Kostanjevec (2016), saj v raziskavi 

ugotavljata, da imajo učenci usvojene osnovne prehranske veščine, potrebne za izvajanje 

osnovnih kuharskih postopkov in pripravo enostavnih jedi. Za pripravo kompleksnih jedi pa se 

večina mladostnikov ne čuti usposobljenih, da bi jih lahko samostojno pripravili. V domačem 

in šolskem okolju je treba učence pripravljati k usvajanju prehranskih veščin, saj to vodi do 

samostojnega prehranjevanja, ki temelji na pripravi in izboru zdravih jedi.  

 

Gospodinjstvo vsebuje ekološke vsebine, ki so nujno potrebne za izobraževanje in prihodnost 

učencev. Vključevanje ekološkega razumevanja v vsakdanje življenje ima velik vpliv na 

posameznika in družbo. Učenec potrebuje znanje za prepoznavanje in ustvarjanje sedanjosti in 

prihodnosti zase in za družbo. Gospodinjsko izobraževanje zagotavlja pomemben prostor v 

šolskem sistemu, saj se s poučevanjem ekoloških vsebin učenci lahko bolj zavedajo svojega 

okolja in pridobijo znanje za reševanje okoljske problematike (Johnson, 2015). Osnovnih 

življenjskih potreb, kot so voda, hrana in življenjski pogoji, ne smemo šteti kot samoumevnih. 
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Potrošniki pogosto ne poznajo odgovornosti do trajnostnih odločitev. Predmet gospodinjstvo 

učencem omogoča, da razvijejo občutek za pametno uporabo človeških in materialnih virov 

(Smith in Leah de Zwart, 2010). 

 

V sredini prejšnjega desetletja je bila v Sloveniji izvedena prenova šolskega kurikuluma in v 

skladu z njenimi izhodišči je na vseh stopnjah izobraževanja v nacionalni kurikulum na različne 

načine vpeljana tudi okoljska vzgoja oz. študij okolja. V osnovnošolski program je vključena 

kot izbirni predmet, medpredmetno področje, v sklopu dnevov dejavnosti, v šole v naravi in 

obšolske dejavnosti, v okvir različnih projektov, npr. projekt Ekošola, Unescovih šol in projekt 

zdravih šol ter v okvir mladinsko-raziskovalne dejavnosti (Piciga, 2013). 

 

Mladi so najranljivejše družbene skupine in ena izmed najaktivnejših potrošniških skupin. Na 

ravni osnovnošolskega izobraževanja so ključne življenjske okoliščine osredotočene na 

spoznavanje in doživljanje vsakodnevnega življenja. Po finančni sposobnosti se izražajo 

ključne potrebe, in sicer razvoj osnovnih znanj in veščin za spremljanje osebnih financ, 

usklajevanje izdatkov z dohodki, finančno načrtovanje, osnovna tveganja in kje poiskati nasvet. 

Za dvig finančne pismenosti je poleg izobraževanja v šolstvu ključnega pomena prenos dobrih 

praks. V mednarodnem okolju in v Sloveniji se trudijo, da bi raznovrstni projekti in 

izobraževalni programi omogočili več znanja na področju finančnega izobraževanja. Pri nas 

poznamo FURS – projekt Davčno opismenjevanje mladih, Združenje bank Slovenije, Moje 

finance – projekt Finančno opismenjevanje mladih in NLB – projekt Osebni finančni nasvet 

(Starček in Trunk, 2016; Kočar in Trunk, 2016). 

 

Projekt PISA je dolgoročen projekt, ki primerja znanje in veščine učenk in učencev v državah 

članicah OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) in državah 

partnericah. Zaskrbljenost glede ravni finančne pismenosti se kaže v nekaterih razvitih državah, 

pa tudi v državah v razvoju. V raziskavi glede finančne pismenosti so slovenski petnajstletniki 

v povprečju dosegli 485 točk, kar je nižje od povprečja držav OECD, ki je 500 točk. Najboljši 

rezultat so dosegli na Kitajskem, za njimi pa takoj Belgija, Češka, Poljska, Estonija, Avstralija 

in Nova Zelandija (Klemenčič, 2016). 

 

K boljši finančni ozaveščenosti in pismenosti ter k boljšemu odnosu do denarja in lastnine 

pripomore izobraževanje mlajše generacije preko šolstva. Vsebine finančnega opismenjevanja 

so vključene v učne načrte pri gospodinjstvu, domovinski vzgoji in etiki, vendar lahko napačni 
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vzgojni pristopi, pomanjkljivi učni načrti in brezbrižnost posameznika vplivajo na stanje 

finančne izobraženosti prebivalstva. Za boljše finančno znanje bi starši morali poskrbeti s 

primarno socializacijo otrok, v sekundarni socializaciji pa bi z izobraževanjem moral 

nadaljevati šolski sistem. Finančna pismenost je pomembna in nas spremlja na vsakem koraku 

(Zupanc, 2013).  

 

Gospodinjsko izobraževanje mora temeljiti na učenju, pridobivanju novega znanja, spretnosti 

ter reševanju problemov, ki so povezani s posameznikom, družino in družbo. Posamezniki 

morajo biti pozorni na družbene spremembe in težave, kot je brezposelnost, in morajo biti v 

koraku s tehnološkim in znanstvenim razvojem. Učencem je treba omogočiti dovolj časa za 

demonstracije in dovolj praktičnih izvedb za dosego ustreznih kompetenc (Alabi, 2013). 

 

2.6 POTREBE DRUŽBE IN POSAMEZNIKA ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 

 

Globalizacija gospodarstva, vse bolj raznolike populacije in hitri tehnološki napredki 

predstavljajo nove izzive za posameznika in družbo. Šolski sistem ponovno razmišlja o znanju 

in veščinah, ki jih bodo učenci potrebovali za uspeh in nadaljnje življenje. Družba vse bolj 

verjame, da se znanje in spretnosti, ki jih potrebujejo učenci v današnjem svetu, razlikujejo od 

tistega, kar so potrebovali v preteklosti (Rosefsky Saavedra in Darleen Opfer, 2012). Današnji 

čas prinaša nove izzive in s tem tudi takojšnje in učinkovite odgovore družbe od 

izobraževalnega sistema. Mladi veljajo za najproduktivnejše člane družbe, toda čedalje več jih 

ne more izkoristiti svojega potenciala zaradi pomanjkanja smernic in motivacije. Zato je treba 

v šole vključiti vseživljenjsko učenje, saj se bodo tako lažje spopadali s prihodnostjo in 

preživetjem v družbi in okolici. Zaznati je, da življenjske veščine krepijo sposobnosti 

posameznika pri zadoščanju potreb in zahtev sodobne družbe (Prajapati, Sharma, B. in Sharma, 

D., 2017).  

 

V 21. stoletju je preobrazba pedagogike kot tudi opredelitev novih kompetenc, ki so potrebne 

za razvoj posameznika in družbe, ključnega pomena. Učencem manjkajo izkušnje, ki bi jih 

pripravile na zadovoljivo življenje in produktivno delo. Današnje stoletje ima potencial, da 

poudarja vlogo izobraževanja na način, kako opremiti mlade za reševanje družbenih, 

gospodarskih in okoljskih problemov. Ponovna usposobitev kompetenc bi učencem omogočila 

lažjo prilagoditev v današnjem svetu. Izvajalci izobraževanja bi morali sprejeti kurikulum, ki 

razširja razmišljanje in sklepanje, in usposobiti učeče se za reševanje izzivov 21. stoletja. Kaže 
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se tudi potreba po spremenjenih učnih načrtih, ki bi omogočali več interdisciplinarnosti in 

učinkovito formalno in neformalno učenje. Vloga šol v prihodnosti ostaja še neznanka. Vsaka 

država ima številne razloge in vizijo, zakaj bi moralo biti izobraževanje dandanes drugačno. Pri 

tem bi morali kritično ovrednotiti tradicionalno izobraževanje, da bi ugotovili, ali šole 

zagotavljajo trenutno pričakovanje družbe (Scott, 2015). 

 

Odločitev glede poklica predstavlja v 21. stoletju nove izzive. Od posameznika se pričakuje, da 

obvlada informacijsko tehnologijo, kaže se zahteva po vseživljenjskem učenju. Mladi, ki imajo 

dobro samopodobo in so pripravljeni iskati zaposlitev tudi izven svojega ozkega področja 

veščin, so lahko pri tem učinkovitejši. Pomembno je, da mladi radi opravljajo svoje delo zaradi 

povečanja konkurence in težjega prvega in ponovnega vstopa na trg. Zato se daje poudarek na 

pomembnosti pravilne poklicne odločitve. V procesu učenčevega odločanja za poklic je tako 

izjemno pomembna vloga šole, predvsem učiteljev. S svojimi stališči, poudarki in neomejenimi 

možnostmi pomembno vplivajo na poklicno odločanje vsakega učenca, in to v celotnem 

obdobju odraščanja. Obdobje od 12. do 16. leta starosti je obdobje iskanja. Okrog 12. leta se v 

času razvoja oblikujejo posameznikovi interesi in to je tudi čas, ko je mogoče oblikovati 

poklicni interes. Notranja motivacija in usklajenost poklicne izbire sta za interesno področje 

zelo pomembni (Molan, 2013).  

 

Šolski učni načrti morajo biti usmerjeni v smer pridobivanja kompetenc, spodbujanja 

interdisciplinarnosti in več praktičnih izkušenj v učilnicah. Učence je treba pripraviti, da iz 

pasivnih prejemnikov preidejo do kreatorjev lastnega znanja in veščin z uporabo prakse (Pace, 

Aiello, Sibilio in Piscopo, 2015). 

 

V zadnjem desetletju so številne študije in poročila želela ugotoviti, katere učne spretnosti so 

pomembne za posameznikovo življenje in njegovo kariero. Čeprav obstajajo razlike, kako so 

nekatere spretnosti kategorizirane, so strokovnjaki prikazali številne skupne značilnosti, ki se v 

večini vključujejo v študij. Te spretnosti in veščine so lahko učencem v pomoč pri učenju in 

medosebnih odnosih (Beers, 2011).  

 

 

 

 

 



Žabkar, N. (2018). Stališča učencev o pomenu usvajanja znanj in veščin pri gospodinjskem 

izobraževanju (Magistrsko delo). Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani. 

25 

 

Preglednica 2: Potrebne veščine in spretnosti današnje družbe (prirejeno po Beers, 2011)  

Ustvarjalnost in inovativnost Uporaba znanja in razumevanja za ustvarjanje novega 

načina razmišljanja, odkrivanje rešitev za nove težave 

ter ustvarjanje novih izdelkov in storitev. 

Kritično mišljenje in reševanje 

problemov 

Razmišljanje, analiziranje, odločanje in sprejemanje 

novih problemov z ustreznimi obrazložitvami. 

Komunikacija Uspešno komuniciranje s posamezniki, družbo. 

Sodelovanje Spoštljiv odnos, izmenjevanje znanja in rešitev z 

drugimi. 

Upravljanje informacij Dostopanje, analiziranje, sintetiziranje in ustvarjanje 

informacij iz več virov. 

Učinkovitost uporabe tehnologije Sposobnost uspešne uporabe tehnologije in dostopa 

informacij. 

Vseživljenjske veščine Samoiniciativni in neodvisni posamezniki, ki se znajo 

prilagoditi, prevzeti odgovornost in biti samostojni. 

Kulturna zavest Razvijanje kulturne kompetence pri delu z drugimi in 

spoštovanje kulturnih razlik. 

 

Komunikacija pomeni izmenjavo misli in idej z namenom posredovanja informacij. Vključuje 

interakcijo z drugimi ljudmi in predstavlja osnovo za vzpostavljanje in vzdrževanje odnosov. 

Dobre komunikacijske sposobnosti lahko zmanjšajo nesporazume, napake in frustracije ter 

vodijo k uspešnosti. Je temeljna življenjska veščina, ki jo je treba razvijati že v zgodnjih letih. 

Raziskovalci opredeljujejo komunikacijsko znanje in sodelovanje kot dejavnik, ki učencem 

omogoča izražanje idej, misli in pomoč drug drugemu. Učinkovito komuniciranje in delo skupaj 

z različnimi skupinami so ključna znanja za sodobno družbo. Sodelovalno učenje se šteje za 

bistven del poučevanja v šolah, ki se mora začeti v šolskih programih že v predšolskem času in 

nadaljevati naprej v izobraževanju. Učinkovito sodelovanje vključuje skupinsko dinamiko, 

reševanje problemov in medosebne komunikacijske spretnosti (Huang, Leon, Hodson, La 

Torre, Obregon in Rivera, 2010). 

 

Naloga šole je, da učence nauči splošnega, akademskega znanja, vendar pa obstajajo še druge 

veščine, ki se vse bolj obravnavajo kot pomembne za širši otrokov razvoj. Imenujemo jih 

bistvene življenjske veščine, kot so zaupanje, socialne veščine, samokontrola in motivacija. 
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Običajno jih vidimo kot ločene od akademskega znanja, vendar imajo pomembno vlogo pri 

učenju in prispevajo k učenčevemu razvoju, počutju in pripravljenosti za življenje izven šole 

ter v družbi. Smiselno bi bilo, da bi šole v učne programe vključile izobraževanje spretnosti in 

življenjskih veščin učencev. Programi socialnega in čustvenega učenja lahko pomagajo pri 

razvijanju spretnosti, kot so zaupanje, vrednote in zmožnost sodelovanja z drugimi. Rezultati 

analiz kažejo, da so življenjske veščine povezane s številnimi pozitivnimi rezultati v šoli in 

kasneje v življenju. Prav tako je dokazano, da imajo otroci iz revnejših družin nižjo raven teh 

veščin kot otroci iz izobraženih, bogatejših družin. Vloga staršev, šole in zunajšolskih 

dejavnosti spadajo med pomembnejše pri razvoju življenjskih spretnosti in veščin (Cullinane 

in Montacute, 2017). 

 

V raziskavi (Cullinane in Montacute, 2017) je ugotavljeno, da se učenci zavedajo pomembnosti 

življenjskih veščin. Kar 70 % jih meni, da so enako pomembne kot znanje, 73 % pa jih meni, 

da bi jim te pomagale kasneje v življenju, npr. pri zaposlitvi. Za izboljšanje razvoja teh 

spretnosti in veščin je pomemben pristop šolskega sistema; katere bo le-ta vključil v kurikulum 

skupaj z različnimi zunajšolskimi dejavnostmi in programi. 

 

Kot že rečeno, so s hitrim tehnološkim razvojem ter razvojem računalniške tehnologije nastale 

nove metode izobraževanja. Informacijske in komunikacijske tehnologije so uporabna orodja v 

procesu izobraževanja, predvsem internet, saj izboljšuje dostopnost izobraževanja, spreminja 

procese poučevanja in učenja ter procese upravljanja in vodenja izobraževalnih institucij. 

Učitelj ima nalogo, da v pouk vključuje moderne pristope, pripravi okolje in vsebinsko gradivo 

ter spremlja učenčevo delo. V ospredju se je pojavilo učenje, ki temelji na kognitivnem 

pristopu. Poučevanje temelji na reševanju problemov, znanju in procesu njegovega 

pridobivanja, raziskovanju in učenju z odkrivanjem (Kapetanović Mujkić, 2013). 

 

M. Kapetanović Mujkič (2013) predlaga kot primer dobre prakse za pridobivanje novih 

kompetenc projekt »Slovenski učni krogi«, ki deluje v sklopu mednarodnega projekta Global 

Teenager Foundation, ki je bil ustanovljen leta 1998. Vključuje teme, ki temeljijo na razvojnih 

ciljih tisočletja, šolam daje zagon pri uporabi nove informacijsko-komunikacijske tehnologije, 

dobro podlago v komunikacijskih spretnostih, vpogled v druge kulture in učencem nove metode 

pri odgovornosti za učenje. Projekt traja enajst tednov in je razdeljen v 11 faz, ki so določene s 

časovnico, v kateri so naloge, ki jih morajo izpeljati v posamezni fazi. Na primer: tema enega 

projektnega raziskovalnega dela je bila »Izzivi 21. stoletja«. Pri tem so učenci raziskovali 
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različne vsebine, kot so: onesnaževanje voda, razvoj turizma, odnos do pitne vode, kloniranje, 

pridelava hrane, glasba, narava, uresničevanje Konvencije o otrokovih pravicah … Obveščanje 

je potekalo preko VOX-konference, učenci in mentorji so se naučili uporabljati omenjeno 

storitev. Učenci so s spoznavanjem novih vsebin razširili kognitivna znanja in pridobili nova 

vedenja o svetu. Naučili so se kritično gledati na vire, napredovali na področju osebnostne rasti, 

postali samostojnejši in odgovornejši pri svojem delu. K oblikovanju njihove pozitivne 

samopodobe poleg naštetega pripomore tudi urjenje socialnih veščin v medsebojnem 

spoznavanju.  

 

2.6.1 Socialne veščine 

Predšolska vzgoja vključuje čas, ko je otrokov razvoj najhitrejši, njegova osebnost se razvija in 

takrat je najbolj odprt za vse vrste učenja. Razvoj otrokovih socialnih prilagoditev in socialnih 

veščin v zgodnjih letih predstavlja temelje njegovega kasnejšega vedenja (Günindi, 2013). 

 

V literaturi obstaja veliko definicij, povezanih s socialnimi veščinami.  

 

Socialne veščine si lahko razlagamo kot interakcijo med posameznikom in drugimi ljudmi, 

soljudmi. Pogosto se uporablja tudi kot pojem »življenjske veščine«. Posameznik z njimi 

uresničuje svoje namene, ki ga vodijo, da zadovoljuje svoje potrebe v socialnem okolju 

(Rozman, 2006). Socialne veščine bi morali podpirati že od zgodnjega otroštva, ker so le-te 

potrebne za družbene odnose. Zato lahko rečemo, da jih uporabljamo vseživljenjsko, saj nam 

povečajo kakovost življenja in nam pomagajo pri dosegu življenjskih ciljev (Ozyurek, Ozkan, 

Begde in Ferah Yavuz, 2015). H. McGraht in S. Francey (1996) pravita, da so socialne veščine 

načini vedenja, ki pomagajo otrokom med seboj komunicirati in sklepati prijateljstva. 

Posamezniku omogočajo, da se nauči sporazumevati z drugimi, da se zna v socialnem prostoru 

obnašati in da zna reševati probleme. Obvladovanje socialnih veščin posamezniku omogoča, 

da zadovoljuje lastne socialne potrebe, pri tem pa naj ne bi oškodoval drugih. U. Rozman (2006) 

poudarja, da se socialne veščine pojavljajo na treh ravneh. Prva je na osebnem nivoju, ki jo 

posameznik potrebuje za graditev samopodobe, reševanje lastnih težav in izražanje svojih 

zamisli. Druga raven temelji na nivoju odnosov, kjer se posameznik pogaja, sodeluje, sklepa 

kompromise, gradi in vzdržuje lastne socialne mreže. Tretja pa je na ravni širše družbe ali 

makrosistema, ki omogoča prispevanje za dobrobit države.  
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V obdobju, ko otrok razvija socialne veščine, so družina, šola in okolje najpomembnejši 

faktorji. Otrok začne svoje prve družbene odnose v družini, kasneje pa preide na odnose z 

vrstniki. V šoli se pojavljajo njegovi prvi pomembni odnosi z vrstniki in starejšimi (Günindi, 

2013). Šolsko življenje je po družini prvo pomembno okolje za otroka pri razširjanju družbenih 

odnosov, socialnih in izobraževalnih potreb. Šola zajema veliko vedenj in veščin za 

socializacijo otroka, saj je ta čas skupaj z vrstniki, deluje in sodeluje v skupini (Ozyurek, Ozkan, 

Begde in Ferah Yavuz, 2015). 

 

Učenje socialnih veščin je pomembno področje v mladostniškem obdobju, ker si takrat 

posameznik ustvarja možnosti za življenje v dani družbi. Socialnih veščin se mladi lahko učijo 

v družini, med vrstniki, v različnih okoljih, izven šolskih dejavnosti, vendar je tudi možno, da 

nekateri nimajo primernih okolij, kjer bi se tega učili. S pogleda preventivnega izobraževanja 

posameznikov je dobro, da je učenje socialnih veščin načrtno (Rozman, 2006). V Kazenskem 

zakoniku je v šestem poglavju definiran namen vzgojnih ukrepov za mladoletnike: »/…/ da se 

z mladoletnim storilcem kaznivih dejanj z varstvom in s pomočjo, z nadzorstvom nad njimi, 

njihovim strokovnim usposabljanjem in razvijanjem njihove osebne odgovornosti zagotavlja 

njihova vzgoja, prevzgoja in pravilen razvoj.« (Kazenski zakonik (Ur. l. RS, št. 95/2004) 

Obvladanje socialnih veščin bi lahko primerjali z učenjem branja in pisanja, saj se nekateri 

otroci mimogrede naučijo tega od starejših sester, bratov, vrstnikov, nekateri otroci pa ob vpisu 

ne poznajo abecede. Nekateri učenci imajo v svojem primarnem in socialnem okolju, v družini, 

v kateri živijo, pri vzgojiteljih, učiteljih, prijateljih, vrstnikih, priložnost in možnost videti 

katero od udejanjenih socialnih veščin, ki se je bodo naučili bolj ali manj spontano in 

nezavedno. Nekdo drug, ki takih priložnosti nima, pa potrebuje namensko in sistematično 

učenje socialnih veščin (Metelko Lisec, 2004). 

 

Zupančič in Svetina (2004) ugotavljata, da so vrstniški, predvsem prijateljski odnosi v 

mladostništvu najboljši napovednik posameznikovega prilagajanja v odraslosti. Mladostniki, ki 

jim ne uspe vzpostaviti zadovoljivih odnosov z vrstniki do obdobja odraslosti, imajo v prihodnje 

značilno več težav kot mladostniki, ki so uspeli oblikovati kakovostne vrstniške odnose. 

Raziskave so pokazale, da se primanjkljaj v socialnih veščinah pri otrocih in mladostnikih kaže 

kot faktor tveganja za delinkventno vedenje, depresijo ali socialni umik ter druge resne čustvene 

in vedenjske težave.  
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Socialno uspešen mladostnik se zaveda samega sebe, ljudi in okolice okoli sebe v širšem smislu. 

Postavljen ima osnovni sistem vrednot, ki se mu zdijo pomembne v življenju in se jih skuša 

tudi držati. Zastavlja si kratkoročne in dolgoročne cilje ter se je zanje pripravljen potruditi, zna 

pa se tudi odrekati stvarem, ki bi ga pri tem ovirale. S problemi se zna spopasti in jih reševati, 

med več rešitvami se zna odločiti za ustrezno (Metelko Lisec, 2004). 

 

2.6.2 Poučevanje socialnih veščin 

»Če samo pomislim, šolar porabi na tisoče ur za učenje matematike, na tisoče ur za učenje 

jezikov in tisoče za naravoslovne in družboslovne predmete, morda nekaj sto ur namenja 

moralnim (vzgojnim) vsebinam in niti ene same ure učenju zavesti o sebi. Kako naj ob takem 

šolanju postane osebnost?« (Ščuka, 2008)  

 

Raziskave kažejo, da pogosto antisocialno vedenje otrok in mladostnikov vzbuja precejšnjo 

zaskrbljenost (Warden in Christie, 2001). Lösel in Beelmann (2003) ugotavljata, da približno 

od 5 do 20 % mladostnikov kaže antisocialne vedenjske vzorce. Epidemiološke študije kažejo, 

da ima velik odstotek mladostnikov težave, ki so povezane z razvojnimi nalogami obdobja. Te 

pa vplivajo na njihovo socialno funkcioniranje v mladostniških letih. Treba je najti način, kako 

posredovati mladim izkušnje, s katerimi bi razvijali medosebne veščine. Furnham (1986) 

ugotavlja, da je bilo v našem okolju prepričanje, da se te veščine razvijejo same od sebe, 

spontano in da je v šolstvu zelo malo prostora za načrtno vzgojno-izobraževalno delo. Čas med 

mladostništvom in zgodnjo odraslostjo je izjemno pomemben za učenje, razvoj in vzdrževanje 

socialnih veščin. Warden in Christie (2001) pravita, da otroku in mladostniku pomagamo že s 

tem, če mu ponudimo priložnost za pogovor o medosebnih odnosih; o tem, kakšno je primerno, 

prosocialno, in kakšno neprimerno, antisocialno vedenje.  

 

Zaradi teh odkritij se kažejo potrebe po razširitvi vzgojne vloge šole, da bi le-ta vključevala 

tudi trening socialnih veščin.  

 

2.6.3 Trening socialnih veščin 

Raziskovalci so razvili treninge socialnih veščin (TSV), da bi zmanjšali primanjkljaje v socialni 

kompetentnosti pri otrocih in mladostnikih ter preprečili posledice njihovega pomanjkanja 

(Gresham, Van in Cook, 2006). Metoda TSV (prevod angleškega izraza »social skills training«) 

se v Ameriki in tudi v nekaterih evropskih državah uporablja od 60. let prejšnjega stoletja naprej 

(Rozman, 2006). Te države vpeljujejo socialne veščine v svoje sisteme, zlasti šolske. V 
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Sloveniji je TSV zaslediti v zgodnjih 90. letih znotraj osamljenih primerov pri programih 

kakšne od nevladnih organizacij (Metelko Lisec, 2004). Namen teh programov je poučevanje 

specifičnih socialnih veščin, ki znižujejo vedenjske probleme in izboljšujejo socialni razvoj 

(Gresham, Van in Cook, 2006). V tujini se TSV izvaja na najrazličnejših področjih, vsebina pa 

je odvisna od udeležencev programa in od tega, kakšni so cilji, ki jih želi program doseči. 

Namenjeni so otrokom, mladostnikom, odraslim in starejšim. Ne glede na svoje specifične 

potrebe in interese potrebuje človek v posameznem življenjskem obdobju neka splošna znanja 

in veščine, ki mu omogočajo in olajšajo kakovostnejšo socialno integracijo. V tujini šolski 

univerzitetni svetovalci ugotavljajo, da obstaja veliko mladih, ki so v sodobni družbi socialno 

neustrezno opremljeni (Metelko Lisec, 2004). 

 

U. Rozman (2006) pravi, da so cilji TSV: 

- cilji, povezani z odnosi: komunikacije, učenje v skupnosti, sprejemanje drugačnosti, 

širitev mreže, učenje tolerantnosti, sprejemanje različnih mnenj; 

- cilji, povezani s krepitvijo sebe: soočanje s seboj, samoevalvacija, prevzemanje 

odgovornosti, soočanje s krizami in drugo; 

- cilji, povezani s spoznavanjem konkretnih veščin in tem: uporaba veščin za boljše 

delovanje, pogovori o različnih temah, konstruktivno reševanje konfliktov, 

preprečevanje težav, opremljanje s konkretnimi veščinami (kuhanje, skrb zase).  

 

Obdobje mladostništva je povezano z negotovostjo,  s številnimi nejasnostmi, iskanjem lastnega 

obraza in identitete. Mladostnik se srečuje tudi s socialnimi in bivanjskimi problematikami s 

področij npr. samopodobe, odgovornosti, načrtovanja poklicne poti, odnosov, premagovanja 

stresa, prav tako pa nima veliko izkušenj pri praktičnem znanju. Življenjske veščine so potrebne 

za to, da človek odgovorno skrbi za življenje in zase. Razdeljene so na štiri temeljna področja 

(Metelko Lisec, 2004). 
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Preglednica 3: Življenjske veščine (Metelko Lisec, 2004) 

»Jaz« Veščine, ki jih potrebujem za svoje delovanje 

in osebnostni razvoj: 

 reševanje in prepoznavanje 

problemov, kako najti informacije, 

prepoznati in oblikovati svoja 

zanimanja in vrednote. 

 

»Jaz in ti« Veščine za kakovosten odnos s tabo: 

 kako dajati in sprejemati pomoč, 

kakovostno komunicirati, soočanje s 

konflikti, oddajanje in sprejemanje 

povratnih sporočil. 

 

»Jaz in drugi« Veščine, ki jih potrebujem za kakovosten 

odnos z drugimi: 

 kako vplivati na ljudi, delati v 

skupini, biti samozavesten, 

konstruktivno izražati čustva. 

 

»Jaz in specifične situacije« Veščine, ki jih potrebujem za izobrazbo, 

veščine, ki jih potrebujem pri svojem delu, 

veščine, ki jih potrebujem doma, veščine za 

prosti čas in veščine v skupnosti: 

 odkriti področja, ki me zanimajo, 

odkriti možnosti dela in zaposlitve, 

izbira načina življenja, izbira 

prostočasnih dejavnosti, ozaveščen 

potrošnik. 

  

 

T. Metelko Lisec (2004) še poudarja, da naj bi življenjske veščine mladostniku pomagale, da 

bi postal življenjsko in socialno bolje usposobljen. Pri tem pa še predlaga umestitev življenjskih 

veščin v učni načrt šole, saj gre za pomembne veščine, pri katerih bi moralo biti učenje 

zagotovljeno.   

 

2.6.4 Šola in razvoj socialnih veščin 

Raziskave so pokazale, da če otroci do šestega leta ne pridobijo socialnih veščin, imajo v 

naslednjih letih odraščanja težave. Zato je vse bolj pomembno, da že ustanove za predšolsko 

vzgojo programsko podpirajo socialni razvoj (Günindi, 2013). 
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Nekatere šole v Angliji uvajajo v svoj učni načrt program učenja socialnih in življenjskih 

veščin. Učenje teh veščin se je izkazalo za zelo dobro sredstvo celostnega razvoja tudi pri 

mladostnikih, ki so demotivirani, naveličani in apatični. Izkazalo se je, da se kljub vsaj 

navidezni demotiviranosti zanimajo zase. Iz tega pa lahko mladostniku razširimo interes tudi 

na ostala področja njegovega življenja. Učitelj ima pri učenju socialnega treninga pomembno 

vlogo (Metelko Lisec, 2004). 

 

V Sloveniji v formalnih izobraževalnih ustanovah socialnih treningov do nedavnega skoraj ne 

srečamo. Vendar pa se lahko izobražujemo in pridobimo veščine na neformalnem področju 

izobraževanja pri različnih prostočasnih dejavnostih, npr. krožki, skupine, tabori; pri 

organiziranih interesnih skupinah, npr. skupine, klubi, društva; na različnih tečajih, npr. urjenje 

določene veščine in drugo. V vrtcih, osnovnih in srednjih šolah imamo svetovalno službo, ki 

sodeluje in pomaga z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezniki v vrtcu oz. šoli in vzgojno-

izobraževalni ustanovi kot celota čim bolj uspešni (Metelko Lisec, 2004; Programske smernice 

svetovalne službe v osnovni šoli, 2008). T. Pavlič (2016) pravi, da preko aktivnega učenja v 

skupini učenci pridobijo socialne veščine, nova spoznanja o sebi in se učijo o tem, kako se 

soočiti z vsakodnevnimi izzivi, s katerimi se srečujejo v širši skupnosti in šoli.  Učenje socialnih 

veščin učencev lahko izvajamo znotraj pouka, interesnih dejavnosti, razrednih ur, taborov, 

dnevov dejavnosti, šole v naravi, v okviru svetovanja in podobno. Ni treba, da aktivnost traja 

celo uro, lahko je kot del uvoda ali zaključne ure. Za učence je zanimivejše, če učenje ne poteka 

samo v razredu, temveč tudi v različnih okoljih, npr. na hodniku, na igrišču, na šolskem vrtu, v 

učilnici na prostem.  

 

V srednjih šolah je bil pomemben korak na področju socialnega znanja storjen z uvedbo 

obveznih izbirnih vsebin. V teh izbirnih vsebinah je mladostniku predstavljenih nekaj splošno 

uporabnih spretnosti in znanj, ki lahko doprinesejo k njegovi socialni uspešnosti. Vendar če 

pogledamo prakso, na žalost ti predmeti nimajo veliko skupnega s socialnimi veščinami 

(Metelko Lisec, 2004). 

 

Obstaja več različnih TSV, ki so se jih različni raziskovalci lotili na različne načine. H. McGraht 

in S. Francey (1996) pravita, da njihov trening zajema učenje socialnih veščin in zaupanja v 

razredu. Dejstvo je, da so socialne veščine povezane z različnimi vidiki vedenja v šoli. TSV je 

namenjen razvijanju 21 socialnih veščin, ki jih avtorici povežeta v naslednje sklope: znati se 

igrati, biti pozitiven, tvegati, sodelovati, biti zanimiv in zavzeti se zase.  
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V izobraževalnih krogih se starostna meja otrok z neprimernimi vedenjskimi navadami znižuje. 

Pedagoški delavci se spopadajo iz dneva v dan s posledicami neprimerne vzgoje otrok in 

mladostnikov. Čutijo pritisk, da morajo z aktivnostmi, ki so zapisane v kurikulumu, nekako 

usklajevati pomanjkanje pomembnih socialnih izkušenj. Vendar pa zaradi doseganja čim 

boljših učnih rezultatov učencev ne morejo posvečati dovolj pozornosti njihovemu socialnemu 

in osebnostnemu razvoju (Warden in Christie, 2001).  

 

Raziskava kaže, da daje TSV pri večini otrok in mladostnikov pozitivne učinke (Cook idr., 

2008). Rotheram-Borus, Bickford in Milburn (2001) ugotavljajo, da se problem pojavi pri 

šolskem osebju, saj pogosto ni sposobno izvesti programa TSV. V članku so predstavili 

organizacijsko in zakonsko podporo, kriterije za izbor predstavnika delavnic in treninge za 

šolske svetovalce. S tem so želeli omogočiti, da se na šolah uspešno izvaja in vztraja z 

izvajanjem TSV za otroke in mladostnike. Za izvajanje programa opozarjajo na pomembnost 

dobre priprave programa, poleg tega pa je pomembno tudi, da so izvajalci socialno kompetentni. 

Sposobni morajo biti za vodenje majhnih skupin otrok ali mladostnikov, biti seznanjeni s 

teoretičnim modelom, imeti morajo pozitiven odnos do izvajanja programa in imeti priložnost 

za vajo v izvajanju programa. Avtorji opozarjajo še na to, da se bo TSV uveljavil v vzgojno-

izobraževalne ustanove, če bodo šole zanj zagotovile organizacijsko podporo in spodbujale 

izvajanje.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA 

 

Gospodinjsko izobraževanje je pomemben del šolskega predmetnika, zaradi potreb družbe in 

posameznika se kažejo potrebe po spremembah. Družba se spreminja, hkrati pa tudi družbene 

vrednote, na katerih temelji. Za kakovostno izobraževanje gospodinjskih disciplin je potrebno, 

da vsebine gospodinjstva poučujejo učitelji z ustrezno formalno izobrazbo. Njihovo strokovno 

in kakovostno znanje pomaga učencem, da razvijajo ustrezno gospodinjsko pismenost. V 

današnji družbi posega veliko ljudi zaradi pomanjkanja časa ali neznanja glede prehrane po 

hitri, že pripravljeni hrani. Zaradi tega se kaže problem v zdravstvenih težav, ki so posledica 

neustreznih prehranjevalnih navad. V sodobni družbi se kažejo problemi glede okoljskih težav, 

nekateri potrošniki nimajo odgovornosti do trajnostnih odločitev in štejejo osnovne življenjske 

potrebe, kot so voda, hrana in narava, za nekaj samoumevnega. Razumevanje vrednosti denarja, 

varčevanja in gospodarjenja z njim prinaša koristi tako posamezniku, gospodarstvu, kot tudi 

celotni družbi, je pomemben del osebne finančne blaginje in ustreznega finančnega odločanja. 

Gospodinjsko izobraževanje je pomembno v šolskem sistemu, saj spodbuja prizadevanje za 

kakovost življenja posameznika, družine in skupnosti (Benn, 2009; Kostanjevec, Lovšin 

Kozina in Erjavšek, 2018; Slater in Hinds, 2014; Erjavšek in Kostanjevec, 2016; Smith in Leah 

de Zwart, 2010). 

 

Cilj raziskave je ugotoviti, kakšna so stališča učencev o potrebah po usvajanju znanj in veščin 

pri gospodinjskem izobraževanju. Pri učnih načrtih in ciljih na področju gospodinjstva se kažejo 

potrebe po spreminjanju le-teh. Učenci so pomemben del vzgojno-izobraževalne ustanove in 

hitro zaznavajo potrebe, ki jih potrebujejo v vsakdanjem življenju. Namen magistrskega dela je 

ugotoviti, katera področja pri gospodinjstvu so po mnenju učencev pomembna in kakšna so 

njihova stališča do gospodinjskega izobraževanja. Ugotoviti želimo, katera znanja in praktične 

življenjske veščine bi moral učenec usvojiti do konca osnovne šole ter kakšno vlogo imajo pri 

tem šola in starši.  
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3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Z raziskavo želimo preveriti naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Katera znanja in praktične življenjske veščine so po mnenju učencev pomembna za 

kakovostno življenje v družini in družbi? 

- Kakšno vlogo imajo starši in šola pri usvajanju znanj in praktičnih življenjskih veščin? 

- Katera področja pri pouku gospodinjstva so po mnenju učencev pomembna? 

- Kakšna so stališča učencev do gospodinjskega izobraževanja? 

 

3.3 METODE DELA 

 

Pri raziskovanju smo uporabili deskriptivno raziskovalno metodo, raziskava je bila kvalitativna, 

uporabljena je bila tehnika intervjuja. 

 

3.3.1 Opis vzorca in merski instrument  

V raziskavi smo uporabili neslučajnostni način vzorčenja. Učence smo izbrali namensko. V 

vzorec je bilo vključenih devet učencev 9. razreda, od tega pet deklet in štirje fantje. 

 

Učence, ki so sodelovali v raziskavi, smo označili s številkami od 1 do 9, saj smo s tem želeli 

zagotoviti anonimnost učencev.  

 

Številka 1 je učenka, stara 14 let, dobrega učnega uspeha, šolanje bo nadaljevala na vzgojiteljski 

srednji šoli. Številka 2 je učenka, stara 14 let, učni uspeh ima odličen, šolanje bo nadaljevala na 

splošni gimnaziji. Tudi številki 3 in 4 sta učenki, stari 15 let, z odličnim učnim uspehom, šolanje 

pa bosta nadaljevali na splošni gimnaziji. Številka 5 je učenka, stara 14 let, učni uspeh ima 

odličen, šolanje bo nadaljevala na splošni gimnaziji. Številka 6 je učenec, star 14 let, s prav 

dobrim uspehom, šolanje bo nadaljeval na gimnaziji – športni oddelek. Številka 7 in 8 sta 

učenca, stara 15 let, z odličnim uspehom, učenec številka 7 bo šolanje nadaljeval na splošni 

gimnaziji, številka 8 pa na kemijski srednji šoli. Številka 9 je učenec, star 14 let, učni uspeh 

ima prav dober, šolanje bo nadaljeval kot medijski tehnik.  

 

Za zbiranje podatkov smo uporabili polstrukturirani intervju z enajstimi vprašanji, ki so se 

nanašala na stališča učencev do gospodinjskega izobraževanja. Zanimalo nas je, česa so se v 
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času šolanja naučili v šoli, kaj jim je bilo bolj ali manj pomembno. Ravno tako nas je zanimalo, 

katera znanja in življenjske veščine bi morali po njihovem mnenju usvojiti do konca osnovne 

šole ter kakšno vlogo imajo pri tem šola in starši. Povprašali smo jih tudi, ali menijo, da imajo 

dovolj znanja in veščin, ter kakšne ovire in težave zaznajo oz. kje vidijo razloge, da ne usvojijo 

pričakovanih znanj in veščin. Kot zadnje nas je zanimalo, katera znanja in praktične življenjske 

veščine bi morali po njihovem mnenju usvojiti pri pouku gospodinjstva ter kaj pridobi 

posameznik in kaj družba, če se usvoji znanja in veščine s področja gospodinjstva.  

 

Ugotovitev, pridobljenih na podlagi namenskega vzorca, ni mogoče posplošiti na širšo 

populacijo, ampak so omejene na proučevani vzorec. 

 

3.3.2 Opis postopka zbiranja podatkov 

Zbiranje podatkov je potekalo meseca maja 2018. Za zbiranje podatkov smo uporabili 

polstrukturirani intervju. Z vprašanji smo vsebinsko pokrili področja, na podlagi katerih smo 

ugotavljali stališča učencev do gospodinjskega izobraževanja. Vprašanja smo zastavljali ustno. 

Intervju smo snemali z diktafonom. Izvedba je potekala skupinsko, za izvedbo enega vprašanja 

so lahko učenci skupaj odgovarjali približno 15 minut, vendar intervjuji niso bili časovno 

omejeni.  

 

3.3.3 Postopki obdelave podatkov  

Intervjuje smo posneli, dobesedno prepisali in kvalitativno analizirali. Prepisi intervjujev so 

shranjeni v zasebnem arhivu. Rezultate kvalitativne analize smo predstavili po posameznih 

vsebinskih sklopih vprašanj in odgovore primerjali z ugotovitvami rezultatov že obstoječih 

raziskav na tem področju.  

 

3.4 REZULTATI Z RAZPRAVO 

 

3.4.1 Stališča učencev o tem, katera znanja in praktične življenjske veščine bi morali 

usvojiti do konca osnovne šole 

V raziskavi smo ugotovili, da so učenci v času šolanja usvojili znanja in praktične življenjske 

veščine z različnih strokovnih področij. Učenci menijo, da so se v šoli naučili splošnega znanja 

in teorije predmetov. Največ poudarka dajejo predmetom, kot sta matematika in slovenščina. 
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Učenka 5 meni, da ji bo splošno znanje pomagalo naprej v življenju: »Naučila sem se 

osnovnih/splošnih znanj, npr. računanja, pisanja, kar mi bo v življenju koristilo, tudi tujih 

jezikov in teorije predmetov.« Podobnega mnenja je tudi učenka 4, ki pravi, da je splošno znanje 

uporabno za življenje.  

 

Tudi učenec 7 se strinja, da mu bo vse, česar se je naučil v šoli do sedaj, koristilo v prihodnje 

in ob tem dodaja: »Več kot znaš, več veljaš.« Učenec 6 dodaja, da se je na začetku šolanja naučil 

splošnih znanj in veščin, kot sta pisanje in branje, skozi leta pa je to še dodatno izpopolnjeval 

in se na ta način pripravljal na kasnejše obdobje.  

 

Rezultati so pokazali tudi na pomembnost tujega predmeta, in sicer angleščine. Učenka 2 pravi: 

»Naučila sem se tujega jezika (angleščine), tako bom lažje komunicirala v tujih državah.«  S 

tem se strinja tudi učenka 4, saj se bo z uporabo angleščine bolje znašla v tujini. Učenka 5 pa 

dodaja: »Znanje angleščine mi bo prišlo prav, če bom kam potovala.«  

 

Krek in Metljak (2011) poudarjata pomembnost učenja in poučevanja tujih jezikov. 

Večjezičnost ponuja posameznikom več možnosti na trgu dela in to, da postanejo uspešni 

govorci več tujih jezikov. Zaradi delovanja sodobne družbe sta načelo in temelj večjezičnosti 

strpnost med narodi in jezikovnimi skupnostmi in pot k razumevanju in spoštovanju različnosti 

ter drugačnosti. V evropskem in slovenskem merilu se učenje tujih jezikov pomika v zgodnejše 

obdobje.  

 

Učenec 9 pravi: »Menim, da so bila za nas najpomembnejša leta razredne stopnje, saj sem se 

takrat naučil osnovnih znanj, npr. brati in pisati.« Ob tem pa dodaja in izpostavi preveč obsežni 

učni načrt: »Manj pomembna mi je višja stopnja, saj se mi zdi, da sem si pri vsakem predmetu 

zapomnil le malo zaradi prenasičenosti snovi.«  

 

Intervjuvanci so izpostavili, da v osnovni šoli pridobiš občutek za poklicno prihodnost. Učenci 

se v 9. razredu odločajo za šolanje v srednjih šolah, ki ponujajo različne programe in smeri.  

 

Učenka 3 pravi, da je osnovna šola zelo splošna izobrazba in ti ne da praktične izobrazbe. Po 

osnovni šoli se usmerijo v želeno srednjo šolo in tam poglobijo svoje znanje. Ob tem dodaja: 

»Lahko dobimo nek občutek, npr. pri gospodinjstvu – če te veseli kuhanje, se lahko usmeriš v 
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srednje šole, na fakultete, ki nudijo izobrazbo v tej smeri; šola ti da občutek, v čem si dober in 

v čem nisi.«  

 

Učenec 6 pravi: »V osnovni šoli smo se naučili predvsem osnovnih znanj, ki jih moramo znati 

za naprej. V srednji šoli, na fakulteti pa bi se osredotočili na stvari, ki bi jih delali v življenju. 

Osnovna šola je podlaga za naprej.« S tem se strinja tudi učenec 8, ki pravi, da mu je osnovna 

šola dala podlago za naprej in da je našel stvar, ki ga veseli za poklicno prihodnost.  

 

Učenka 5 meni, da se je z učenjem šolskih predmetov naučila učiti se in ob tem dodaja: »Če v 

današnjem svetu ne želiš postati brezdomec, ampak imeti poklic, moraš imeti znanje in se 

predvsem znati učiti.« Učenka 3 pravi, da se na začetku šolanja še ne zavedajo vsega; zakaj 

morajo npr. pisati domače naloge, pisati teste. Vendar zdaj po devetih letih osnovne šole in po 

vseh predmetih, ki so jih imeli, lažje vedo, kam bi se usmerili. Dodaja še: »Menim, da je poanta 

osnovne šole pridobiti znanje in ga znati uporabiti za naprej ter na tem graditi ideje. Danes 

ideje štejejo malo več kot znanje. Če imaš znanje, lahko prideš do neke točke/do svojega limita, 

idejo pa lahko gradiš naprej.«  

 

Učenec 9 pa meni, da bi jim lahko šola predstavila poklice za bodoče šolanje, saj nekateri ne 

vedo, kam bi se usmerili, in so brez poklicnih želja.  

 

Molan (2013) pravi, da bo posameznik, ki zgodaj prepozna interes za poklic in ga nadgradi s 

prepoznavanjem ter ga umesti v svoj svet vrednot, bolj motiviran pri delu. Vloga učitelja je 

pomembna, mora pa biti prilagojena specifičnosti obdobja. Učitelj je ta, ki spodbudi, predstavi 

in postavi vrednost poklicu ter delu.  

 

V raziskavi so učenci izpostavili pomembnost predmetov; kateri jim je všeč in kateri ne; 

zanimajo se za tiste predmete, za katere vedo, da so pomembni za vpis v srednje šole. Večina 

učencev je odgovorila, da jim je najmanj všeč predmet zgodovina. Večina učencev se strinja, 

da so matematika, slovenščina, angleščina in tudi gospodinjstvo enako pomembni.   

 

Učenka 2 pravi, da ji veliko predmetov ni zanimivih, npr. zgodovina ali glasba. Vendar pa doda: 

»Po eni strani pa dobro, da vemo, kaj se dogaja, oz. bi bilo težko, če ne bi imeli nekaterih 

predmetov, saj je kar nekaj stvari, ki jih moramo vedeti, vendar mogoče ne tako poglobljeno in 

podrobno. Menim, da so vsi predmeti koristni in pomembni v življenju. Odvisno od posameznika 
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pa je tudi to, kaj ga bolj zanima, kaj si želi postati v življenju, posledično ga potem določeni 

predmeti tudi bolj zanimajo.«  Učenci 6, 7 , 9 in učenka 1 pravijo, da je za vsakega posameznika 

določen predmet pomemben, odvisno od tega, kakšno poklicno pot bo izbral. Iz vsakega 

predmeta se nečesa naučijo, tudi če jih ta ne zanima, pridobijo pa splošno znanje.  

 

Učenka 3 se strinja, da si vsak posameznik ustvari svoj okvir pomembnosti predmetov. Vendar 

pravi, da slovenščina, matematika in angleščina še zmeraj veljajo za najpomembnejše predmete. 

Ob tem izpostavi šolski sistem: »Določeni predmeti so preveč poglobljeni. Na začetku šolanja 

se naučimo brati, pisati, kasneje pa morda pozabimo na pomen teh predmetov. Npr. pri biologiji 

se mi zdi, da se preveč podrobno učimo o genetiki; da se tega učiš bolj poglobljeno, so potem 

srednje šole/fakultete, za osmi in deveti razred pa je morda preveč podrobno. Menim, da bi 

lahko tehniko in gospodinjstvo obdržali, vendar bi morali imeti potem vse predmete v manjših 

količinah, manj poglobljeno. Tako bi lahko imeli nek motiv, da bi naprej raziskovali, kaj nas 

zanima, ne pa da nam v osmem in devetem razredu odstranijo nekatere predmete 

(gospodinjstvo, tehnika), sami pa se ravno v devetem razredu odločamo za poklic.« Dodaja še: 

»Zdi se mi, da če bi ostalim vrstnikom ponudila izbiro, naj se odločijo med tem, ali bi imeli 

rajši glasbo in gospodinjstvo zaključeno z oceno 2 in matematiko 5 ali pa obratno, sem 

prepričana, da bi večina izbrala to prvo. Menim, da matematike, slovenščine, tujih jezikov in 

gospodinjstva ne moremo vzeti kot enakovredne predmete, vsaj kadar gre za zaključne ocene. 

Tako mislim tudi zaradi tega, ker v osmem in devetem razredu nismo imeli več gospodinjstva 

ali tehnike.«  

 

Učenci navajajo, da v šoli pogrešajo več praktičnega pouka in si želijo pridobiti več veščin. 

Menijo, da bi pri gospodinjstvu in tehniki lahko imeli več praktičnega dela.  

 

Učenka 2 je mnenja, da se pri tehniki in gospodinjstvu učijo preveč teorije in imajo premalo 

praktičnega pouka. Še posebej pa če učitelj snovi ne razlaga zanimivo, saj ga potem ne 

poslušajo: »Pri tehniki smo na primer lani naredili dva izdelka, vse drugo pa smo se učili iz 

zvezkov. Nekaj teorije vem, da se moramo naučiti, ampak če ti npr. ne vžge avto, ti ne bo 

pomagalo, če na pamet veš vse vrste motorjev. Po drugi strani pa če znamo teorijo pri 

angleščini, se bomo znali tudi v praksi pogovarjati.«  

 

Učenec 8 pravi: »Pri gospodinjstvu smo imeli tudi premalo časa oz. ur, da bi lahko skuhali, se 

naučili kakšno jed več. Pri izbirnem predmetu smo malo več kuhali, vendar ne toliko, kot sem 
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pričakoval. Pri tehniki bi lahko več ustvarjali, v današnjem času so pomembne storitve; če 

znamo kaj narediti, lahko to potem tudi prodamo.« S tem se strinja tudi učenec 9, ki pravi, da 

bi morali imeti več ur gospodinjstva, saj se spomni, da so v 6. razredu kuhali samo trikrat.   

 

Prav tako učenec 7 pri pouku gospodinjstva in tehnike pogreša več praktičnega dela in dodaja 

primer: »Pri gospodinjstvu bi lahko več kuhali, ne preveč zapletenih jedi, ampak tudi kaj 

enostavnega. Pri tehniki se nam ne bi bilo treba učiti vsega o motorju, ampak bi nam npr. učitelj 

lahko na avtomobilu pokazal, kako se pogleda hladilno tekočino, olje.«  

 

S tem se strinja tudi učenka 3, saj meni, da so se pri gospodinjstvu preveč poglabljali v teorijo: 

»Več bi morali imeti praktičnega pouka, saj smo si vsi tega želeli; da več kuhamo, ne pa da se 

učimo tisto prehransko piramido. Ne rečem, da ni pomembna, ni pa potrebno toliko ur za 

obravnavo te snovi. Saj vsak ve, da je vrečka čipsa manj zdrava kot jabolko. Če hoče 

posameznik jesti nezdravo, bo to storil kljub obravnavi teme.«  

 

Pri predmetu biologija si želijo tudi več praktičnega pouka. Učenec 7 poda primer: »Pri 

biologiji bi lahko šli v naravo in si v živo ogledali določene rastline, živali, ne pa samo preko 

učbenikov, računalnikov.«  

 

Intervjuvanci zaznavajo pomembna znanja in življenjske veščine, ki bi jim pripomogla k 

boljšemu in kvalitetnejšemu življenju, v disciplini gospodinjstva. Poleg prehranske pismenosti, 

ki so jo učenci v raziskavi najbolj izpostavili, omenijo še finančno, okoljsko in zdravstveno 

pismenost.  

 

Cilj prehranskega izobraževanja je, da se izboljšajo prehranske navade družbe in njena kakovost 

ter način življenja. Velik korak k temu je, da učence o tem poučimo že v šolah (Kostanjevec, 

Jerman in Koch, 2011). Vidgen in Gallegos (2014) ugotavljata, da je prehransko pismen 

posameznik vešč pri uporabi kuhinjskih pripomočkov in se zaveda pomena varne hrane ter 

higienskih standardov. Sposoben naj bi bil tudi razumevanja, branja in prilagajanja različnih 

receptov. Posameznik naj bi znal pripraviti obrok iz sestavin, ki jih ima na voljo.  

 

Učenci imajo pozitivna stališča do prehranskega izobraževanja (Kostanjevec in Koch, 2007). 

Prehranska pismenost prispeva k boljšemu načinu zdravega življenja. Pri tem ima šola veliko 

vlogo, saj je ta uspešno okolje za izobraževanje o živilih, sposobnost kuhanja pa pozitivno 
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vpliva na posameznika s tem, da izvaja svoj nadzor nad prehrano in sprejema odločitve v zvezi 

z izbiro živil (NCCA, 2016).  

 

Na področju prehranske pismenosti je učencu 8 pomembno, da zna skuhati tudi kaj brez recepta. 

Učenka 5 meni, da potrebuje znanje gospodinjstva predvsem zato, da zna kaj skuhati in se ne 

prehranjuje vsak dan s hitro hrano ali v restavracijah. Ob tem pa se zaveda, da lahko prihrani 

denar. S tem se strinja tudi učenka 1, ki pravi: »Menim, da bi morali usvojiti veščine pri 

gospodinjstvu, saj če si znamo sami kaj skuhati, pride to ceneje ali si skuhamo bolj zdravo in 

po svojem okusu.«  

 

Učenci si želijo kuhati enostavne jedi, kot so juhe, testenine. Učenka 4 se spomni, da so v šoli 

bolj pripravljali sladice. Učenka 3 meni, da nimajo osnovnih veščin glede kuhanja, kaj šele da 

bi skuhali kakšno zapletenejšo jed. Ob tem doda: »Da znamo namesto juhe iz vrečk sami skuhati 

juho, ne pa da samo zavremo vodo in stresemo v njo vsebino vrečke.«  

 

Na osnovni šoli se v sklopu izbirnega predmeta izvaja predmet Načini prehranjevanja in 

Sodobna priprava hrane. Učenci, ki so ga izbrali, pravijo, da so malo več kuhali, a ne toliko, 

kot so pričakovali. Učenec 6 pa doda: »V osmem razredu sem hodil na ta izbirni predmet – ne 

zaradi zanimanja za to, ampak zgolj zaradi boljše zaključne ocene.«  

 

V raziskavi Šmid (2016) ugotavlja, da se kažejo statistično pomembne razlike pri učencih, ki 

so obiskovali izbirna predmeta Načini prehranjevanja in Sodobna priprava hrane. Delež 

učencev, ki niso nikoli pripravljali različnih jedi, je nižji v skupini učencev, ki so obiskovali 

izbirna predmeta. 

 

Prehranskih in ostalih življenjskih veščin se običajno naučimo doma. Največkrat to vlogo v 

družini prevzame mati. Šola ima vlogo prenosa znanja, ki je v večji meri obarvano teoretično. 

Praktične veščine pa učitelji in šola izvajajo po lastni presoji (Vidgen, 2014). Rezultati 

raziskave (Šmid, 2016) kažejo, da večino osnovnošolcev nauči kuhati mati, saj je tako 

odgovorilo kar 66,8 % učencev.   

 

Učenka 2 pravi, da se je kuhati naučila doma, čeprav so imeli v šoli gospodinjstvo in razne 

krožke. Pri tem kritično doda: »Je pa res, da nas preveč zavijajo v vato, npr. pri tehniki je vedno 
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vrtala učiteljica, pri gospodinjstvu je vedno dala v ponev olje učiteljica in ga segrela, kot da ne 

znamo sami speči pomfrija.« Da se je kuhati naučila doma in ne v šoli, se strinja tudi učenka 4. 

 

Na področju finančne pismenosti pravi učenec 8, da bi se v šoli morali naučiti, kako ravnati z 

denarjem. Učenka 3 navaja, da nam nič ne koristi, da vemo, kam gre denar in kako deluje 

politika, če ne znamo sami upravljati z denarjem. Ob tem učenec 8 poda primer: »Na primer, 

če nekdo zadene na lotu in ne zna ravnati z denarjem, ga hitro zapravi. Zato bi se morali naučiti, 

kako varčevati z denarjem, saj ta ne raste na drevesih.«  

 

V raziskavi Mugerli (2011) rezultati kažejo na nizko teoretično znanje učencev pri finančni 

pismenosti. Delež pravilnih odgovorov glede finančnega znanja je doseglo samo 50,04 % 

učencev. Še nižje, 42,58 % učencev je doseglo pravilne odgovore pri preverjanju praktičnega 

znanja oz. pri tem, kako se znajdejo v vsakodnevnih situacijah.  

 

Olafsdottir, Juniusdottir in Olafsdottir (2017) utemeljujejo, da je vloga predmeta gospodinjstvo 

široko zastavljena. Učenci v okviru gospodinjskega izobraževanja pridobijo znanja in veščine, 

kako kuhati, učijo se o okolju, pripravljajo se na neodvisne potrošnike v družbi in se ne nazadnje 

učijo tudi o zdravju. Šola mora posamezniku ustvariti pozitivno vzdušje in okolje, ki spodbuja 

zdravje. 

 

Glede usvojene zdravstvene pismenosti pravi učenec 8, da morajo skrbeti za svoje telo in 

zdravje. Učenka 1 omeni, da je za zdravje pomembno tudi to, da se zdravo prehranjujejo. 

Učenec 7 doda in opozarja: »Moramo se več gibati, ker je čedalje več predelane in hitre hrane.«  

 

Na področju okoljske pismenosti morajo otroci razumeti, da je okolje pomembno, saj bodo v 

prihodnosti odločali o državi, in sicer da bojo znali izbrati pravo odločitev ob pravem času in 

da bodo vedeli za ukrepe, ki bi lahko ogrozili naše okolje (Chacko, 2000). Poleg pridobitve 

znanja in spretnosti pri pouku gospodinjstva je bistveno, da učenci razmišljajo o okolju, v 

katerem živimo, kakšnega želimo pustiti naslednjim generacijam in kako to doseči (Guidance 

for Home Economics at Key stage 3, b. d.). Učenec 8 navaja: »Treba je vedeti, kaj se dogaja 

okoli nas, da bolje poznamo svoje okolje.«  
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Učenka 4 pravi: »Gospodinjstvo ni samo kuhanje, ampak vsa ta opravila, ki jih delamo doma.« 

Učenec 9 h gospodinjstvu prišteva tudi tehnične sposobnosti: »Da znamo popraviti verige na 

kolesih, kar se meni ne zdi nič težkega.«  

 

Učenka 2 meni, da je za življenje pomembno tudi znanje o tekstilu in to, da ga znamo 

vzdrževati: »Na primer, narediti kaj s šivalnim strojem ali kako lepo zlikati ali pa oprati perilo, 

kajti niti tega ne znam.« S tem se strinja tudi učenec 6, ki pravi, da ne zna oprati perila. Ob tem 

pa 9 doda: »Kuhati, likati, šivati dvomim, da zna kdo tukaj (od ostalih intervjuvanih učencev). 

Veliko nas ne zna opravljati osnovnih stvari.«  

 

Učenka 3 poudarja tudi znanje o gospodinjskih aparatih in pripomočkih: »Mene so recimo doma 

naučili, kako dam prati v pralni stroj. V šoli nismo niti toliko govorili o tem; govorili smo samo 

o tem, kako se kuha, pa še na tem nismo veliko praktičnega naredili. 3–4-krat smo kuhali in pri 

tem se je zaključilo, razen če si izbral izbirni predmet. Pa tudi tam ne vem, če se je kaj več 

naredilo.« Ob tem doda: »Ne pričakujem, da bi po šoli sesali, ampak pač nekateri verjetno še 

sesalnika ne znajo vklopiti. Saj šola v 45 min ne more iti čez sebe. Mogoče da ne bi toliko 

govorili o tem, kako moraš obrniti gumb pa ga pritisniti, ampak da bi mi šli do naprave, obrnili 

gumb, pa ga pritisnili. Morda bi potem kaj več znali narediti.«  

 

Intervjuvani učenci menijo, da imajo za osnovno šolo dovolj znanja, veščin pa ne. Učenec 8 in 

učenka 1 poudarjata, da bi se tega morali naučiti pri predmetu gospodinjstvo; na primer kako 

oprati perilo, kako speči jajca ali palačinke. Učenec 7 se s tem strinja in k temu poda primer: 

»Če bi sedaj odšli v Ljubljano, da bi živeli sami v stanovanju, si po moje ne bi znali kuhati. 

Verjetno bi jedli vsak dan isto, ker si drugega ne bi znali skuhati. Verjetno si tudi ne bi znali 

sami oprati perila. Ali če ne bi imeli pralnega stroja, pa bi si morali prati na roke ––  dvomim, 

da je kdo od nas že kdaj to delal.«  

 

Poleg pomembnih usvojenih znanj in veščin na različnih strokovnih področjih se učencem zdijo 

pomembne socialne veščine.  

 

V zgodnjih letih predstavlja razvoj otrokovih socialnih prilagoditev temelje njegovega 

kasnejšega vedenja (Günindi, 2013). Socialne veščine lahko uporabljamo vseživljenjsko, saj 

nam povečajo kakovost življenja in nam pomagajo pri dosegu življenjskih ciljev (Ozyurek, 

Ozkan, Begde in Ferah Yavuz, 2015). Otrokom pomagajo med seboj komunicirati in sklepati 
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prijateljstva. Posameznik se nauči sporazumevati z drugimi, da se zna v socialnem prostoru 

obnašati ter reševati probleme (McGraht in Francey, 1996).  

 

V mladostniškem obdobju je učenje socialnih veščin pomembno, saj si posameznik takrat 

ustvarja možnosti za življenje v dani družbi (Rozman, 2006). Metelko Lisec (2004) pravi, da je 

tisti otrok, ki pridobi socialne veščine, socialno uspešen mladostnik. Takšna oseba naj bi se 

zavedala samega sebe, ljudi okoli sebe in družbe ter imela oblikovan lastni sistem vrednot, ki 

se jih skuša držati. Tudi šola in učitelji so eden izmed učenčevih dejavnikov v prenosu znanja, 

da bi bili otroci čim bolj socialno uspešni.  

 

Učenka 3 pove, da je v šoli poleg znanja pridobila tudi izkušnje, kako se med seboj socializirati, 

in doda: »Če bi bili doma ali bi se šolali doma, se ne bi tako povezovali z ljudmi in se učili 

komunikacije kot takrat, ko smo v skupini in se moramo med seboj pogovarjati.« Učenec 9 

pravi, da je komunikacija z ljudmi pomembna za vseživljenjske veščine.  

 

Tudi učenka 4 in učenka 5 izpostavita, kako pomembne so socialne veščine, predvsem pa se 

naučiti živeti s sočlovekom in komunicirati med seboj.  

 

Učenka 2 doda: »Ko smo prestopili prag prvega razreda, smo si predstavljali, da smo neka 

glavna vloga, da se vse vrti okoli nas. Ko pa si z nekaterimi skupaj že devet let, se počasi začneš 

učiti tudi o drugih, o medsebojnih odnosih, kako funkcionirati v skupini, družbi.«  

 

Poleg pomembnosti socialnih veščin so učenci izpostavili tudi to, da so premalo samostojni in 

v določenih situacijah ne znajo odreagirati. Učenec 9 predlaga: »Lahko bi se učili še, kako ne 

zaiti v težave, npr. bi odšli v Ljubljano na ulico, spoznali ljudi, ki imajo težave z drogo, in tako 

bi na nas pustili vtis.« Učenka 3 pravi, da v šoli ni povezave med teorijo in konkretnimi 

življenjskimi situacijami: »Na primer, morali bi nas postaviti sredi mesta in reči, naj se 

znajdemo do večera. Kaj nam koristi znanje, če ne znamo reagirati v življenju. Recimo da se 

nekje izgubimo –– kaj nam potem pride prav tisti tretji koren iz ne vem česa.«  

 

Učenka 3 ob tem doda in pove konkreten primer: »Pri slovenščini je nekako samoumevno, da 

znamo brati, pisati, ampak ko nas učijo S-sestavo, odvisne stavke in stavčne člene, bi se mi 

zdelo bolje, da bi te ure zamenjali in nas peljali v trgovino, kjer bi morali prodajalko nekaj 

vprašati, saj se mi zdi, da pol razreda tega ne bi naredilo, ker bi jih bilo sram. Tudi to je del 
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slovenščine, da znamo komunicirati.« Pri tem nadaljuje: »Kaj nam koristi, da gremo na neko 

predavanje in medtem ko predavatelj govori, ugotavljamo, kateri stavčni člen je bil zdaj to, in 

jih začnemo naštevati. Ne bi bilo bolje, da se po koncu predavanj ne bi bali iti do profesorja in 

ga vprašati, če nas kaj podrobno zanima v zvezi s predavano snovjo? Kdor jezika špara, kruha 

strada.«  

 

Metelko Lisec (2004) ugotavlja, da veliko mladostnikov nima razvitih socialnih veščin in da se 

z določenimi izzivi v življenju ne znajo spopasti. Pravi, da zaradi tega, ker starši ves čas rešujejo 

probleme otrok in se posledično potem preveč zanašajo na njih.  

 

3.4.2 Stališča učencev o vlogi šole pri usvajanju znanj in praktičnih življenjskih veščin v 

osnovnošolskem izobraževanju 

Šola kot vzgojno-izobraževalna ustanova ima vlogo predati novo znanje in tudi oblikovati 

osebnost učencev, razvijati njihove učne navade in njihovo identiteto. Pomembno je, da vsak 

učenec pridobi kakovostno znanje in kakovostno splošno izobrazbo. Učenec mora zaradi 

sprememb v družbi in globaliziranih kultur in družb razvijati sposobnosti za vseživljenjsko 

učenje (Krek in Metljak, 2011).  

 

Učence smo povprašali, kakšno vlogo ima po njihovem mnenju šola pri usvajanju znanj in 

praktičnih življenjskih veščin. Učenci so izpostavili, da je naloga šole podati teoretično znanje 

splošnih strokovnih predmetov. Učenec 9 meni, da ima šola vpliv na to, da se je naučil teorije 

predmetov. Učenka 1 in učenka 2 pravita, da ima šola veliko vlogo in jih usposablja za razvoj 

in za to, kakšne bodo njihove življenjske veščine in znanje.  

 

Po mnenju nekaterih učencev naj bi imeli tudi sami vpliv, tudi sami lahko pripomorejo k 

usvajanju znanj in veščin. Učenka 4 pravi: »Če se hočeš nečesa naučiti, se boš tudi zaradi sebe. 

Če se pa nočeš, se tudi s pomočjo ostalih, ki bi te lahko naučili, ne boš, ker ti ni pomembno ali 

pa te to ne zanima.«  

 

Učenec 7 doda: »Šola ima neko vlogo, ampak smo se tudi sami doma veliko naučili. Predvsem 

tisto, kar nas zanima izven pouka oz. učnega načrta, saj se po učnem načrtu učimo vsi enako, 

vsem pa ni všeč isto.«  
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Učenka 3 in učenec 6 poudarjata, da šola ima neko vlogo ko odraščajo, ampak je pomembno 

tudi to, kako je posameznik motiviran. 

 

Kot pomemben dejavnik pri vlogi šole vidijo učenci tudi učitelje. Učenka 2 pravi: »Če so nas 

znali motivirati, spodbujati, smo tudi sami postali bolj zainteresirani, uspešnejši.« Učenka 5 

pove, da ji je predmet kemija všeč zaradi učiteljice; kako ta na zanimiv način razloži in jih 

pritegne k učenju snovi.  

 

Učiteljeva vloga poleg prenosa znanja je, da učenca opogumlja in ga pripravi za življenje. 

Učitelj mora biti odprt za različne osebnosti pri učencih in imeti sposobnost razbrati 

specifičnost posameznika ter mu dajati občutek, da ima vsak svoj cilj in poslanstvo (Gržan, 

2001).  

 

Kapetanović Mujkič (2013) navaja, da so informacijske in komunikacijske tehnologije 

uporabna orodja v procesu izobraževanja. Internet predvsem izboljšuje dostopnost 

izobraževanja, spreminja procese poučevanja in učenja. Učenka 3 pravi: »V današnjem svetu, 

ko je tehnologija na vrhuncu, si lahko, če česa ne razumemo, pogledamo na internetu in včasih 

najdemo boljšo razlago, kot da bi nam predaval učitelj.«  

 

Učenec 6 meni, da je vloga šole tudi ta, da jih nauči samostojnosti in odgovornosti v življenju. 

Učenec 9 doda: »Se mi zdi, da mi šola ni dala teh veščin, da se znajdem v življenju, postavim 

zase.«  

 

3.4.3 Vloga staršev pri usvajanju znanj in praktičnih življenjskih veščin  

Družina predstavlja otrokovo primarno okolje in nosi neko odgovornost (Krek in Metljak, 

2011). V času odraščanja razvijajo otroci v družini čustvene vezi in tesne odnose. Velikokrat 

šolski sistem ne izuri učencev v praktičnem delu, zato so starši prvo otrokovo razvojno in 

socialno okolje. Ustvarjanje mladostnikove samopodobe, vedênja in medsebojnih odnosov je 

pomemben del socializacije, pri čemer je med drugimi pomembna tudi vloga staršev (Rozman, 

2006).  

 

Intervjuvani učenci so mnenja, da so jim starši dali osnovno podlago pred vstopom v osnovno 

šolo. Učenec 6 pravi: »Starši so me naučili vsega, kar se dogaja, kar se je zgodilo v vsakdanjem 

življenju; nečesa, česar nam šola ne more dati, razložili so mi svoje izkušnje.« Učenka 5 pa 
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doda: »Že na začetku ti povedo, kaj narediš prav in česa ne, npr. če ti nekoga udariš, ti povedo, 

da to ni prav, ker drugega to boli. Dali so mi prave vrednote.«  

 

Učenka 3 pravi: »Ko sem bila mlajša, so mi brali knjigice, vpisali so me v vrtec. Če imaš 

možnost, vpišeš otroka v vrtec in mu tudi s tem pomagaš, da se socializira pred osnovno šolo. 

Na primer vpišejo te na razne aktivnosti, glasbena, plesna šola, karkoli. Probajo ti odpreti 

svet.« Po mnenju učenke 2 so ji starši pomagali oblikovati lastno mnenje, da se zna postaviti 

zase in da pove, kar si misli, vendar ne na nesramen način. 

 

Učenec 8 doda: »Starši so me po svojih najboljših močeh naučili, kako moram živeti, kako se 

obnašati do sočloveka.«  

 

L. Dunn (2004) pravi, da je vloga staršev, da otroka že kot majhnega naučijo osnov 

gospodinjskih opravil, npr. higiene, skrbi za obleke, vključevanja v skupino in izražanja svojih 

misli ter čustev. Otroci se z vključevanjem v razna opravila naučijo samostojnega življenja.   

 

Učenka 1 navaja, da so jo starši naučili spretnosti in veščin, kot sta kuhanje, pospravljanje. 

Učenka 4 se strinja, da so starši veliko pripomogli k temu, da zna kuhati in je delovna. Učenec 

7 pa izpostavi tudi tehnična znanja, ki jih je pridobil doma: »Naučili so me veliko delati okoli 

hiše, na vrtu, s kosilnico. Takšna dela, ki se jih v šoli ne naučimo.«  

 

Pomanjkanje časa, stres v službi, nekompetentnost in izobrazba staršev velikokrat vplivajo na 

to, da se otroku ne morejo posvetiti ali mu pomagati pri usvajanju znanj. Intervjuvani učenci se 

tega zavedajo, saj kot meni učenec 9, niso vsi starši učitelji, da bi vedeli vso teorijo in prakso 

predmetov. S tem se strinja učenka 5, ki pravi, da izobrazba staršev pripomore k temu, česa jih 

lahko naučijo.  

 

Učenka 3 doda: »Starši ne morejo biti vse, tako kot tudi mi ne moremo biti vse. Starši nam dajo 

tisto, kar nam lahko. Ne morejo pa biti vsi samo zdravniki, kemiki, biologi, matematiki. To, kar 

znajo, nam dajo. Za ostalo je pa tako šola, da nam razloži kar se da jasno.«  

 

Učenec 9 izpostavi, da se zaveda, da hoče vsak starš najboljše za svojega otroka, vendar mu 

mora dovoliti, da se uči tudi iz svojih napak. Učenka 1 doda: »Menim, da ni dobro, če so starši 

preveč zaščitniški, ker potem nikoli ne bomo vedeli, kako je.«  
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Učenka 3 pravi, da je vloga staršev tudi to, da jim dajo določeno samostojnost in jih ne zavijajo 

preveč v vato. Doda: »Se mi pa zdi, da takrat, ko odrastemo, mogoče pozabijo, prav tako šola, 

da zmoremo že veliko več stvari narediti sami, kot smo jih pred tremi leti. Da lahko gremo sami 

v trgovino in nas ne bo nihče ukradel s črnim kombijem. Odvisno od tega, kako svojega otroka 

pripraviš; saj sami vedo, koliko smo sposobni. Nasploh pa se moramo učiti tudi sami –– kako 

pa se bomo drugače naučili? Saj nam lahko povedo. Če se pa iz tega nismo nič naučili, se bomo 

pa pač iz lastnih napak. Nekaj pa že moramo vedeti, kaj je prav in kaj ne.«  

 

Starši morajo zaupati svojemu otrok, saj so ti radi samostojni. Otroku so prve veščine 

pomembne in tudi vplivajo na njegovo zdravje in dobro počutje (Dunn,2004).  

 

3.4.4 Stališča učencev o tem, kaj vpliva na to, da ne usvojijo splošnih znanj in veščin  

Intervjuvani otroci trdijo, da motivacija, lenoba in zunajšolske dejavnosti spadajo med 

pomembnejše stvari, da včasih ne dosežejo določenega znanja in veščin.  

 

Učenka 1 izpostavi, da je določene stvari v šolskem sistemu ne zanimajo in posledično tudi 

nima ustrezne motivacije. Pri tem doda: »Čas, ko bi se lahko učila, rajši preživim zunaj.« Prav 

tako vidi učenka 4 problem v sami motiviranosti do nečesa.   

 

Podobnega mnenja je učenka 2, ki pravi: »Če me nekaj ne zanima, se tudi ne potrudim, da bi to 

naredila. Ali če že na začetku vidim, da mi nekaj ne gre dobro, ponavadi obupam. Ali pa si 

rečem, da tega ne potrebujem v življenju, čeprav se zavedam, da bi mi mogoče kdaj v življenju 

to tudi koristilo.«  

 

Učenec 8 ugotavlja, da če mu nekaj ne uspe, je za to kriva lenoba: »Na primer, če se moram 

med vikendom naučiti dva predmeta, si zadam, da bom nekaj naredil v soboto, nekaj pa v 

nedeljo. Če pa me v soboto pokliče prijatelj, grem rajši z njim na igrišče, kot pa da bi se učil. 

Zanimivejše je biti s prijatelji in delati tisto, kar ti je dobro, kar ti je všeč.«  

 

Učenka 5 doda: »Ko mora človek kaj narediti in mu to ne paše, to vedno prelaga. Jaz sem 

mislila, kako se bom vsak dan med počitnicami česa naučila. Prvi dan je še šlo, potem pa sem 

stvari začela prelagati in nekako ni več šlo.«  
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M. Juriševič (2012) pravi, da je motivacija ključni del dinamike učnega procesa. Motivirani 

učenci se učijo in pri učenju vztrajajo, vse dokler ne dosežejo zastavljenih učnih ciljev. Z 

različnimi motivacijskimi spodbudami, ki jih učencem namenimo med poučevanjem, lahko 

motivacijo dodatno negujemo, krepimo ali spodbudimo.  

 

Učenec 6 je mnenja, da gre rajši ven s prijatelji, igra nogomet ali računalniške igrice, kot da bi 

se moral učiti za oceno 5, če pa lahko brez učenja dobi oceno 4, pa še omejitev nima na srednji 

šoli.  

 

Poleg nemotiviranosti in lenobnosti je po mnenju učenca 7 za oviro pri doseganju znanja kriva 

tudi tehnologija: »Vsa ta tehnologija nas je prevzela. Ko se učimo, razmišljamo o njej, zato si 

ne moremo tako dobro zapomniti snovi, npr. če igramo kakšno igrico ali če komaj čakamo, da 

jo bomo igrali, namesto da bi se osredotočili na učenje, na to, kar se učimo.«   

 

Težavo učenka 4 vidi v učiteljih, ki mislijo, da je njihov predmet pomembnejši od drugih: 

»Potem imamo še bolj odpor, ker nas silijo v to, in izgubljamo neko upanje, da bi se učili.«  

 

S tem se strinja tudi učenka 3, ki pravi, da včasih pritisk učiteljev in šolski sistem privedeta 

učence do preobremenjenosti: »Saj ne, da nas neke stvari ne bi zanimale, ampak poleg tega 

imamo tudi druge stvari. Včasih potem učitelji mislijo, da je njihov predmet edini na celi šoli. 

Mi pa tudi moramo imeti kdaj popoldne ali vikende zase. In potem učitelji rečejo, da saj imamo 

počitnice, da se bomo učili /…/ Mogoče tudi to potem nekako ubije motivacijo, ker je vse tako 

narejeno, ali pa samo mi tako vidimo /…/ Tako je vse »sforsirano«, da moraš dejansko 

določene popoldneve videti samo šolo.« In nadaljuje: »Ne vem, zakaj je odlična ocena tak ideal, 

da vsi hočejo doseči to odlično oceno /…/ Danes ne velja več toliko znanje –– seveda velja v 

tistem trenutku, ampak ne toliko dolgotrajno znanje, temveč samo ta ocena, ki jo dobiš. Nimam 

ideje, kako bi lahko naredili nek program, kjer bi pridobil znanje za dlje časa. V glavo dobivamo 

novo znanje in starega pozabimo, ker ga ne uporabljamo več toliko.«  

 

Težavo učenka 3 vidi v nekaterih starših, ki otroka preveč obremenjujejo s svojimi pričakovanji: 

»Obstajajo pa tudi določeni starši, ki forsirajo, da bi bil njihov otrok odličen ali prav dober. Se 

mi ne zdi nič narobe, če bi imela npr. zgodovino, matematiko 4, saj se ne bom naprej šolala za 

to in tudi neke velike luknje v znanju ne bom imela. Bi pa samo zapravila veliko časa, če bi se 

hotela naučiti za pet.«  
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3.4.5 Stališča učencev o pomenu gospodinjske pismenosti ob koncu osnovne šole  

Kakovostno gospodinjsko opismenjevanje omogoča razvoj ustrezne gospodinjske pismenosti 

učencev. Ta pa lahko doprinese k spremembi vedenja in izboljšanju kvalitete življenja 

posameznika (Hira, 2013). Znanje in spretnost nista dovolj za povečanje in razvoj gospodinjske 

pismenosti. Pomembno je tudi razumevanje vrednot, stališč, navad, izkušenj, prepričanj in 

kulturnega okolja (McGregor, 2014).  

 

Gospodinjstvo zajema razvoj učenčevih veščin na področju ekonomike, potrošnje, tekstila in 

prehrane (Pendergast, 2006). Učenci pridobijo skozi osnovnošolsko izobraževanje osnovna 

znanja pri predmetu gospodinjstvo.  

 

T. K. Hira (2013) pravi, da potrebuje današnja družba boljše družbene in družinske odnose, 

izboljšati in spremeniti mora znanje o prehrani in zdravju, postati bolj ozaveščen potrošnik in 

izboljšati kakovost življenja posameznikov in družin.  

 

Intervjuvani učenci zaznavajo različna področja iz gospodinjstva, ki se jim zdijo pomembna in 

bi jih morali usvojiti do konca osnovne šole. Učencem se zdi pomembno, da usvojijo 

gospodinjsko znanje na področjih prehranske, finančne, okoljske in zdravstvene pismenosti. 

Največ poudarka dajejo na vsebinah prehranske pismenosti.  

 

Kot pomembno pri prehranski pismenosti učenci največkrat izpostavijo kuhanje. Učencu 7 je 

pomembno, da bi usvojil veščine kuhanja, saj bo to potreboval v vsakdanjem življenju.  

 

Učenka 3 poudari, da ni dovolj, da znajo skuhati, ampak da usvojijo še ostale veščine: »Da znaš 

potem tudi za seboj pospraviti, kar si umazal.« Učenka 2 pa doda: »Da znam nekaj skuhati, 

pomiti posodo, dati posodo v pomivalni stroj.« 

 

Pri prehranski pismenosti Vidgen in Gallegos (2014) opredeljujeta štiri osnovne komponente. 

Prva komponenta, ki vključuje načrtovanje prehrane, je učencu 9 pomembna – da zna nakupiti 

zdrava živila in da ve, kaj je dobro in kaj ni.  

 

Pri tretji komponenti prehranske pismenosti, ki vključuje pripravo hrane, je učenki 3 

pomembno: »Da znamo v trgovini izbrati živila za pripravo določene jedi.« Pomembno ji je 
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tudi, da zna uporabljati kuharsko knjigo: »Da znamo pobrskati kakšno jed po kuharski knjigi 

ali da vsaj vemo, kje to najti.«   

 

Učenki 2 je pomembno: »Da poznam različna živila, njihovo hranilno vrednost, energijsko 

vrednost. Da vem približno oceniti preko recepta, koliko naj nakupim, npr. če piše 1500 g –– 

ali je to ena konzerva ali tri?«  

 

Prehranske vsebine, ki jih predvideva predmetnik osnovne šole, vključujejo izvajanje 

praktičnega dela. Učenci s praktičnim delom ustvarjajo temelje za oblikovanje zdravih 

prehranjevalnih navad. Pri usvajanju prehranskih veščin morajo biti prehranske vsebine 

učencem posredovane z ustreznimi didaktičnimi pristopi, pri tem pa jih morajo izvajati 

usposobljeni učitelji (Erjavšek in Kostanjevec, 2016).  

 

Učenci se zavedajo, da je finančna pismenost pomembna za življenje, vendar menijo, da nimajo 

dovolj izkušenj in znanja na tem področju. Učenka 2 si želi, da bi v osnovni šoli pridobila več 

znanja o financah.  

 

Učenci zaznavajo potrebo po tem, da bi znali poskrbeti za svoje okolje in bi bili čim bolj 

ekološko ozaveščeni. Učenec 9 pravi, da je pomembno reciklirati odpadke, učenec 8 pa doda: 

»Morali bi še več reciklirati odpadke, da bi se lahko čim več dalo preoblikovati v nove stvari. 

Ker vem, da plastika potrebuje veliko časa, da se razgradi.«  

 

Tudi zdravstveno pismenost učenci zaznavajo kot pomemben del gospodinjskega področja. 

Učenka 5 navaja: »Dobro bi bilo, da bi se učili tudi o prvi pomoči, ker lahko tako mimogrede 

nekomu rešiš življenje.« Učenka 2 doda: »Če pride do kakšnih poškodb, da bi znala oskrbeti 

rano.«  

 

Po mnenju učencev naj bi poznali tudi različna tehnična opravila. Učenka 2 meni, da bi morali 

v osnovni šoli pridobiti še različna tehnična znanja in veščine, ker se zaveda, da v srednji šoli 

ni predmeta, kjer bi se tega učili.  

 

Intervjuvani učenci tehnična opravila štejejo kot pozitivno delo, saj če znajo nekaj sami 

postoriti, lahko prihranijo denar. Učenec 8 meni: »Da bi znali sami popraviti pomivalni stroj. 

Da nam ni treba za vsako težavo klicati serviserja, saj bi s tem prihranili denar.«  
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Učenec 8 meni, da bi morali znati ravnati z elektriko: »Da bi znali zamenjati žarnico na luči, v 

avtu.«  

 

S področja gospodinjske pismenosti učenci poleg drugih pomembnih usvojenih znanj in veščin 

izpostavijo poznavanje tekstila in oblačenja. Pri tem jim je pomembno, da znajo prati, likati in 

šivati.  

 

Učenka 1 poda primer: »Na primer, če se ti strga majica, namesto da greš v trgovino po novo, 

jo sam zašiješ.«  

 

V sklopu vprašanja so učenci podali svoje mnenje o tem, kaj vpliva na kakovost gospodinjskega 

izobraževanja in ali je smiselno, da se predmet gospodinjstvo uvršča med obvezne predmete.  

 

Gospodinjstvo so včasih poučevale ženske in je bil namenjen samo deklicam. Učitelji menijo, 

da ima zaradi tega v šoli nizek status. Nekateri ga ne obravnavajo kot enakovrednega z ostalimi 

predmeti, to pa se kaže tudi v tem, da je gospodinjstvo v več državah v osnovni šoli obravnavan 

kot izbirni in ne kot obvezni predmet (Dewhurst in Pendergast, 2008). Velikokrat prevladuje 

mnenje, da je gospodinjstvo manj pomembno od drugih predmetov. Nekateri menijo, da ga 

lahko poučuje vsakdo, ki zna osnovne gospodinjske veščine, kar kaže na slabo razumevanje in 

poznavanje učnega načrta (Lindblom, Erixon Arreman in Hörnell, 2013).  

 

Učenec 8 je mnenja, da ima učitelj pomembno vlogo pri tem, kako poučuje predmet 

gospodinjstvo: »Če zna učitelj snov predstaviti na zanimiv način, bomo tudi mi bolj 

zainteresirani, bomo tudi sami kaj delali doma, vztrajali.« Učenka 1 pravi, da lahko učitelji s 

spodbudami pri učencih dosežejo, da se bodo ti bolj potrudili pri učenju.  

 

Ob tem učenec 7 izpostavi, da je veliko odvisno od vsakega posameznika: »Koliko nas predmet 

gospodinjstvo zanima, koliko si želimo opravljati ta dela v svojem življenju. Ali jih bomo 

opravljali sami ali pa bomo naročili komu drugemu in mu za to plačali. Zdi se mi pomembno, 

da znamo doma kaj sami postoriti.«  

 

Učenka 2 ugotavlja, da na kakovost gospodinjskega izobraževanja vpliva tudi odnos staršev do 

predmeta in njihove manire. Doda: »Odvisno od tega, kakšen odnos je doma do gospodinjstva, 

ker nekateri otroci doma nič ne delajo. Če se doma ničesar ne naučiš, je potem težko vse usvojiti 
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v šoli v dveh letih. Pomembno je, da nas doma spodbujajo pri tem. Mislim, da če znaš nekaj 

narediti, ni to neka stvar, ki bi se jo sramoval, npr. če znaš skuhati ali pomiti posodo.«  

 

Intervjuvani učenci o predmetu gospodinjstvo pravijo, da je pomemben za življenje. Učenec 9 

pravi: »Gospodinjstvo naj bo še naprej obvezni predmet. Gospodinjstvo zajema večino veščin, 

ki so nujno potrebne za življenje. Ne vidim razloga, zakaj se jih ne bi učili.« Učenka 4 se strinja, 

da je to nujno potreben predmet, kjer pridobijo izkušnje za vsakdanje življenje.  

 

Učenka 3 doda: »Menim, da je to nekaj, kar bo posameznik v življenju moral delati, kar bi 

moralo biti v šoli kot obvezno, da bi se na to pripravili za življenje. Ne pa recimo šele, ko bomo 

stari 18 ali bomo končali fakulteto, pa bi se morali tega naučiti kar čez noč.«  

 

V kontekstu vprašanja se je med učenci pojavil dvom, ali bi bilo gospodinjsko izobraževanje 

kakovostnejše, če bi ga premaknili v prvo ali tretje izobraževalno obdobje. Večina učencev je 

mnenja, da bi se lahko gospodinjstvo izvajalo v vseh treh izobraževalnih obdobjih, vendar pa 

bi bile vsebine prilagojene glede na sposobnosti učencev v tistem obdobju. 

 

Učenka 3 pravi, da je škoda, ker imajo predmet gospodinjstvo samo dve leti, v višjih razredih 

pa ga nimajo. Doda: »Mi bomo to potrebovali čez celotno življenje in bi se morali tega čim prej 

začeti učiti. Mogoče že na koncu prvega triletja. Da bi dobili občutek, da to ni samo nek 

predmet, ki ga bomo obravnavali in končali. To znanje, ki ga pridobimo pri predmetu, bomo 

dejansko potrebovali v življenju. Na primer, kako nekaj izbrati v trgovini, zlikati, oprati. To je 

stvar, ki jo bomo nujno potrebovali. Ne pa nekaj, česar bi se naučili in pozabili.«  

 

Učenec 9 izpostavi, da bi bilo smiselno, da bi se predmet gospodinjstvo izvajal tudi v tretjem 

izobraževalnem obdobju, ker so takrat učenci zrelejši in dovzetnejši do učenja in praktičnega 

znanja. S tem se strinja učenec 8, ki pravi: »Ko smo bili še manjši, se nismo bili pripravljeni 

toliko naučiti. Sedaj pa, ko smo starejši, si moramo tudi kdaj sami skuhati, oprati.«    

 

Učenka 4 je mnenja, da bi se lahko predmet gospodinjstvo izvajal čez celotno osnovno šolo, in 

doda primer: »V nižjih razredih bi nas lahko učili nekega znanja, v višjih razredih pa bi nas 

učili kuhati, likati, šivati, praktičnih del.« Učenec 7 ima drugačen predlog in vidik glede 

poučevanja praktičnih veščin pri predmetu gospodinjstvo in pravi: »V drugem bi nas nekako 
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uvedli in bi nas naučili kuhati preproste jedi, npr. speči jajca. V tretjem pa bi se učili 

zapletenejših jedi in drugih opravil, ne samo kuhanja.«   

 

Pridobljene rezultate lahko povežemo s teorijo in ugotovitvami Kostanjevec, Jerman in Koch 

(2011), ki pravijo, da so operativni cilji, ki jih določa kurikulum za gospodinjstvo pri vsebinah 

o hrani in prehrani, da morajo učenci znati analizirati človeške potrebe po hranilnih in 

energijskih vrednostih ter poznati hranilno vrednost živil po skupinah. Glede na kognitivno 

raven razvoja učencev ne moremo pričakovati, da bodo znali reševati zapletene vsebine pred 

vstopom na višjo raven osnovnošolskega izobraževanja. Iz tega razloga bi morala biti tema o 

prehrani prestavljena na kasneje, v tretjo triado (Kostanjevec, Jerman in Koch, 2011). 

 

3.4.6 Stališča učencev o pomenu gospodinjskega izobraževanja za posameznika in družbo  

Predmet gospodinjstvo omogoča učencem učne vsebine, ki se osredotočajo na vsakodnevno 

življenje posameznika in družbe ter njune potrebe. Učenci se učijo praktičnih veščin in znanj, 

ki jim pomagajo, da se soočajo z obveznostmi vsakodnevnega življenja (Smith in Leah de 

Zwart, 2010). Kostanjevec, Lovšin Kozina, Erjavšek  (2017) pravijo, da je cilj gospodinjskega 

izobraževanja ta, da učence pripravi na praktično reševanje situacij v življenju in samostojnost, 

ki hkrati pomembno vpliva na njihovo prihodnost.  

 

Intervjuvani učenci menijo, da je gospodinjsko izobraževanja nujno, saj zajemajo vsebine 

predmeta gospodinjstvo področja, ki jih bodo potrebovali v vsakdanjem življenju. Prav tako 

učenci ugotavljajo, da usvojena znanja s področja gospodinjstva predstavljajo socialne in 

psihološke veščine, ki jih pridobi posameznik.  

 

Učenka 5 meni, da morajo biti pripravljeni na svet in znati poskrbeti zase: »Pomembno je, da 

si znaš kaj sam narediti, da nisi odvisen od drugih. To je nek način samostojnosti, da si sam 

znaš pripraviti določene stvari.«  

 

Učenec 7 izpostavi, da bi mu znanje in veščine gospodinjskega izobraževanja koristile pri tem, 

da bi pomagal družini pri opravilih ali če bi bil s prijateljem sam doma, da bi ga znal pogostiti 

in kaj postoriti.  

 

Učenka 2 doda: »Zdaj se nam mogoče zdi dobro, da imamo starše, babice in dedke, ki nam 

dajejo potuho. Čez par let pa nam bo prišlo prav, da bomo znali to sami prakticirati. Takrat, 



Žabkar, N. (2018). Stališča učencev o pomenu usvajanja znanj in veščin pri gospodinjskem 

izobraževanju (Magistrsko delo). Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani. 

55 

 

ko bom imela svoje življenje, družino. Takrat ne bodo več starši skrbeli za nas; sploh če imaš 

svoje otroke, moraš znati za njih poskrbeti.«  

 

Učenci vidijo poleg socialnih in psiholoških veščin pomen gospodinjskega izobraževanja v 

prijetnosti in kakovosti življenja. Intervjuvani učenec 8 pravi: »Da bi znal sam skuhati več 

zdravih obrokov, pogostiti druge. Da bi znal likati, prati, da mi ne bi smrdele obleke. Tudi 

oskrbeti rano, da se mi rana ne bi zagnojila.« Na področju ekonomike gospodinjstva učenka 3 

zazna pomembne povezave: »Če ne bi znali narediti določenih osnovnih stvari in bi morali za 

to plačevati druge, nam denarnica ne bi bila ravno hvaležna, prav tako bančni račun. Če smo 

zmožni nekaj narediti sami, je to samo plus v življenju.«  

 

Učenka 2 meni: »Prav bi nam prišlo, če bi znali skuhati kaj več, vedeti kaj o financah, pridobiti 

tehnična znanja ... Vse temelji na denarju; kako ga bomo porabili in za katere storitve – če jih 

znamo sploh uporabljati, kaj sami narediti.«  

 

Glede področja trajnostnega vedênja učenci menijo, da znajo poskrbeti za okolje. Intervjuvani 

učenec 6 doda: »Recikliranje je pomembno za okolje, saj lahko nasprotno negativno vpliva na 

naše okolje.« Učenka 1 pravi, da je okoljska pismenost pomembna, da bi vedeli, kako ravnati z 

naravo.  

 

Drugi del vprašanja se je nanašal na to, kaj pridobi družba z gospodinjsko pismenimi 

posamezniki, učenec 9 odgovori: »Pričakuje se, da smo gospodinjsko pismeni, saj so to neke 

osnovne stvari v življenju. Brez tega bi težko funkcionirali, npr. tako kot da ne bi znali pisati.« 

Učenka 4 meni, da družba težko trpi nekoga, ki ne zna poskrbeti zase.  

 

Intervjuvani učenci so mnenja, da bi jih družba slabo sprejela, če bi bili gospodinjsko slabo 

pismeni, kar navedejo kot primere: učenec 8 (»Znamo npr. oskrbeti rano, da nimamo odprte 

rane –– zaradi bakterij, da se nam ne zagnoji.«), učenec 6 (»Mislim, da se v družbi to od nas 

pričakuje, da znamo kaj narediti, npr. hišna opravila in da znamo ravnati z denarjem. Ker če 

ne znaš, lahko bankrotiraš.«), učenka 5 (»Menim, da nas družba ne bi sprejela, če bi imel nekdo 

slabo higieno.«) in učenka 4 (»Družba nas ne bi jemala resno, če npr. ne bi znali speči jajca, 

ne bi znali zlikati majice.«).  
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Učenka 3 opozori na zavajanje in z informacijami prenasičene spletne strani, pravi, da morajo 

dobro razbrati bistvo in biti osveščen potrošnik. Doda: »V 21. stoletju se je tehnologija zelo 

dvignila. Preko spleta zadnje čase ponujajo veliko stvari in te zavedejo v to, da zapravljaš denar 

po nepotrebnem, ali te hočejo oškodovati. Dobro je, da poznamo finance.«  

 

V današnji družbi lahko povezovanje teorije s prakso služi večnamensko. Družba od šole 

pričakuje, da bo učence usposabljala za njihovo praktično delovanje v socialnem in osebnem 

življenju. Povezovanje s prakso učencu omogoča višjo kakovost znanja in vrednot. Lažje 

razumejo učno vsebino in so učno bolj motivirani, če je le-ta zraven še praktično podkovana 

(Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar in Strmčnik, 2003). 
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4 SKLEP 

 

Gospodinjsko izobraževanje ponuja posameznikom vsebine, ki so obogatene z znanjem in 

veščinami, povezanimi z vsakdanjim življenjem. Gospodinjska pismenost lahko posamezniku 

omogoči, da postane odgovoren potrošnik in sprejema premišljene odločitve, da bi ohranil 

osebno, družinsko in skupno blaginjo. Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, kakšna so 

stališča učencev o pomenu usvajanj znanj in veščin pri gospodinjskem izobraževanju. 

Ugotavljali smo, katera znanja in praktične življenjske veščine bi moral učenec usvojiti do 

konca osnovne šole in kakšno vlogo imajo pri tem starši in šola. Z raziskavo smo želeli preveriti, 

katera področja pri pouku gospodinjstva so po mnenju učencev pomembna in kakšna so njihova 

stališča do gospodinjskega izobraževanja. 

 

V navedeni raziskavi so rezultati pokazali, da se učencem zdi pomembno, da usvojijo znanja in 

praktične življenjske veščine na različnih strokovnih področjih. Zanimajo se za predmete, ki so 

pomembni za vpis na srednje šole in njihovo poklicno pot. To lahko povežemo s teorijo Molan 

(2013), ki pravi, da je posameznik, ki zgodaj prepozna interes za poklic in ga umesti v svoj svet 

vrednot, bolj motiviran pri delu. Največ poudarka dajejo predmetom, kot so matematika, 

slovenščina, naravoslovni predmeti ter jeziki. Menijo, da bi se predmeta gospodinjstvo in 

tehnika lahko izvajala tudi v tretji triadi zaradi večje pestrosti pri odločanju za poklic. Za 

nadaljnje izobraževanje velja, da so pomembnejši tisti predmeti, ki se izvajajo vseh osem let, 

npr. matematika, slovenščina, kot pa npr. gospodinjstvo, tehnika, ki se izvajata le dve leti. 

Učencem se zato zdi, da več velja, če imajo boljšo zaključno oceno pri matematiki, slovenščini 

kot pa pri gospodinjstvu. Učenci menijo, da lažje dobijo dobro oceno pri izbirnem predmetu iz 

gospodinjstva kot pri drugih izbirnih predmetih. Učenci si v šoli želijo več praktičnega pouka 

in si želijo pridobiti več veščin. Pomembna znanja in življenjske veščine, ki bi jim pomagala 

do boljšega in kvalitetnejšega življenja, vidijo v disciplini gospodinjstva. Po mnenju učencev 

naj bi bili do konca osnovne šole tudi gospodinjsko pismeni. Učenci zaznavajo, da je 

pomembno, da gospodinjska znanja in veščine usvojijo do konca osnovnošolskega 

izobraževanja. Poleg najbolj izpostavljene prehranske pismenosti so učenci izpostavili še 

okoljsko, finančno in zdravstveno pismenost.  

 

Učencem se zdi najpomembneje, da usvojijo veščine na področju prehrane. Pomembno se jim 

zdi, da bi pridobili več veščin pri kuhanju npr. enostavnih jedi, kot so testenine, juhe, in da bi 
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znali skuhati kaj tudi brez recepta. Predvsem pa to, da bi znali načrtovati in pripravljati zdravo 

prehrano. Kostanjevec, Jerman in Koch (2011) pravijo, da je šola tista, ki bi morala učence 

poučiti o tem. Prehransko izobraževanje izboljšuje prehranske navade družbe, njeno kakovost 

in način življenja. Učenci dajejo velik pomen tudi znanjem in veščinam na področju finančne 

pismenosti, saj naj bi vsak moral vedeti, kako ravnati in upravljati z denarjem. Rezultati 

raziskave Mugerli (2011) kažejo na nizko teoretično in praktično znanje učencev pri finančni 

pismenosti. Učenci velik pomen pripisujejo tudi znanjem in veščinam, povezanim z okoljsko 

pismenostjo, kjer bi moral vsak vedeti, kaj se dogaja okoli njega, in da se vsak zaveda okoljske 

problematike.  

 

Učenci so pri pomembnih usvojenih področjih s pouka gospodinjstva izpostavili tehnična 

opravila, kjer bi morali znati sami kaj popraviti in pri tem uporabiti tehnična znanja ter veščine. 

Pomembno jim je, da pridobijo znanje in veščine glede gospodinjskih aparatov in pripomočkov. 

Tudi tekstil in oblačenje učenci izpostavijo kot del pomembnih usvojenih znanj in veščin s 

področja gospodinjstva. Pri tem izpostavijo, da bi morali znati vzdrževati in prati oblačila. 

Učenci menijo, da imajo znanja za osnovno šolo dovolj, veščin pa ne.   

 

Poleg pomembnih usvojenih znanj in veščin z različnih strokovnih področij se učencem zdijo 

pomembne tudi socialne veščine. Učencem se zdi pomembno, da bi postali samostojni in bi 

znali pravilno odreagirati v določenih situacijah. To lahko povežemo z ugotovitvami H. 

McGraht in S. Francey (1996), ki pravita, da nam socialne veščine povečajo kakovost življenja 

in nam pomagajo pri doseganju življenjskih ciljev. Posamezniku pomagajo, da se nauči 

komunicirati, sklepati prijateljstva, sporazumevati z drugimi, se obnašati in reševati probleme.  

 

Zanimalo nas je, kakšno vlogo imajo šola in starši pri usvajanju znanj in praktičnih življenjskih 

veščin. Učenci izpostavijo, da je naloga šole predati znanje in veščine in to, da jih usposablja 

za razvoj naprej v življenju. Ocenjujejo, da sami veliko pripomorejo k usvojenim znanjem in 

veščinam, predvsem pa si učenci želijo, da bi pridobili socialne veščine za kakovostno življenje 

v družini in družbi. Izpostavijo, da bi želeli več samostojnosti s strani šole. Pri tem je 

pomembno, koliko so učenci motivirani.  Kot pomemben dejavnik pri vlogi šole vidijo učitelje. 

Pomembno se jim zdi, da jih učitelji znajo motivirati, spodbujati, ker so sami potem bolj 

zainteresirani in uspešnejši. Gržan (2001) pravi, da mora biti učitelj odprt za različne osebnosti 

pri učencih, imeti mora sposobnost razbrati specifičnosti posameznika in jim dajati občutek, da 

ima vsak svoj cilj in poslanstvo. Učenci menijo, da so jih starši naučili nekaj osnovnih znanj in 
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praktičnih življenjskih veščin. Pomanjkanje časa, stres v službi, nekompetentnost in izobrazba 

staršev velikokrat vplivajo na to, da se svojemu otroku ne morejo posvetiti ali mu pomagati pri 

usvajanju znanj. Pomembno se jim zdi, da jih starši razumejo in jim dajo določeno svobodo, 

ker bi se radi učili tudi iz svojih napak, saj menijo, da jim to prinaša večjo samostojnost. 

Rozman (2006) pravi, da je ustvarjanje mladostnikove samopodobe, vedênja in medsebojnih 

odnosov pomemben del socializacije, kjer je med drugimi pomembna tudi vloga staršev. 

 

V raziskavi nas je zanimalo mnenje učencev o tem, kakšne ovire in težave zaznajo oziroma kaj 

vpliva na to, da ne usvojijo ustreznih znanj in veščin. Učenci v raziskavi omenijo, da so 

motivacija, lenoba in tehnologija velikokrat razlog, da ne dosežejo določenega znanja in veščin. 

Pomembno je, da je odnos učenec učitelj pozitiven in da učitelji razumejo, da njihov predmet 

ni edini na šoli. Velikokrat privedeta pritisk učiteljev in šolski sistem učence do 

preobremenjenosti. Juriševič (2012) navaja, da je motivacija ključni del dinamike učnega 

procesa. Učenci, ki so motivirani, se učijo in pri učenju vztrajajo, dokler ne dosežejo 

zastavljenih ciljev. Z različnimi motivacijskimi spodbudami, ki jih učencem namenimo med 

poučevanjem, lahko motivacijo dodatno negujemo, krepimo ali spodbudimo.  

 

Učenci izpostavijo, da bi se predmet gospodinjstvo lahko izvajal v vseh vzgojno-izobraževalnih 

obdobjih osnovnošolskega izobraževanja. Večina učencev si želi, da bi stopnjo prehranske 

pismenosti izboljšala, saj meni, da bi morali biti bolj usposobljeni za življenje. Učenci se v 6. 

razredu, ko obravnavajo prehranske vsebine, še ne zavedajo tovrstnega znanja, zato bi bilo 

smiselno, da bi se vsebine prestavile v tretje vzgojno-izobraževalno obdobje. To lahko 

povežemo z ugotovitvijo Kostanjevec, Jerman in Koch (2011), ki pravijo, da so operativni cilji 

glede na kognitivno raven razvoja učencev prezahtevni za vsebino o prehrani, zato bi morala 

biti ta prestavljena v tretjo triado.  

 

V raziskavi smo ugotavljali, kakšna stališča imajo učenci do gospodinjskega izobraževanja. 

Intervjuvani učenci zaznavajo različna področja gospodinjstva, ki se jim zdijo pomembna in bi 

jih morali usvojiti do konca osnovne šole, ki so za dobrobit posameznika in družbe. Učenci se 

zavedajo, da je finančna pismenost pomembna za življenje, vendar menijo, da nimajo dovolj 

izkušenj in znanja na tem področju. Učenci zaznavajo potrebo po tem, da bi znali poskrbeti za 

svoje okolje in bi bili čim bolj ekološko ozaveščeni. Poudarijo, da se morajo znanja in veščin 

naučiti sedaj, ker v srednji šoli ni predmeta, pri katerem bi se tega učili. Menijo, da je 

gospodinjsko izobraževanje nujno potrebno, saj pridobijo z njim izkušnje za vsakdanje 
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življenje. Učenci se zavedajo, da pri gospodinjstvu ni pomembno samo kuhanje, ampak tudi to, 

da znajo opravljati različna dela in poskrbeti za dom. Izpostavijo, da ob koncu osnovne šole ne 

znajo poskrbeti za osnovna gospodinjska opravila, ki bi jim omogočala lažje življenje. Smith 

in Leah de Zwart (2010) pravita, da gospodinjstvo učencem omogoča učne vsebine, ki se 

osredotočajo na življenje posameznika in družbe ter njune potrebe. Praktične veščine in znanja 

jim pomagajo, da se soočajo z obveznostmi vsakodnevnega življenja.  

 

V kontekstu vprašanj nas je zanimalo, kaj po mnenju učencev pridobita posameznik in družba, 

če vsak od njih do konca osnovne šole usvoji znanja in veščine s področja gospodinjstva. Učenci 

menijo, da ima tak posameznik pozitiven odnos do trajnostnega vedênja, zna kuhati, pospraviti, 

zmožen je upravljanja s financami in ima usvojene psihološke ter socialne veščine. Družba pa 

po mnenju učencev s tem pridobi posameznika, ki zna poskrbeti sam zase in je samostojen. 

Pomen gospodinjstva učenci vidijo v tem, da se z ustreznimi znanji in veščinami živi 

kakovostno življenje. Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar in Strmčnik (2003) menijo, da družba od 

šole pričakuje, da bo učence usposabljala za njihovo praktično delovanje v socialnem in 

osebnem življenju. 

 

Na osnovi pridobljenih rezultatov v magistrskem delu ugotavljamo, da imajo učenci pozitiven 

odnos do gospodinjskih vsebin v osnovnošolskem izobraževanju. Smiselno bi bilo pregledati 

obravnavo vsebin gospodinjskega izobraževanja in se prilagoditi sodobnejšemu načinu in 

zahtevam družbe ter ritmu življenja. Učenci si želijo, da bi se predmet gospodinjstvo izvajal v 

vseh vzgojno-izobraževalnih obdobjih, saj bodo to znanje in veščine potrebovali čez celotno 

življenje. Gospodinjstvo je vseživljenjski predmet, ki bi moral biti v osnovni šoli obvezen, saj 

posameznika pripravlja za življenje.  
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