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POVZETEK 

 

Diplomsko delo predstavlja precej aktualno tematiko sodelovanja med učitelji in starši, še 

posebej je izpostavljeno sodelovanje med učitelji matematike in starši. Starši in šola so poleg 

vrstnikov najpomembnejši dejavnik v otrokovem razvoju, zato je pomembno, da se vlogi 

učiteljev in staršev v vzgojno-izobraţevalnem procesu povezujeta in dopolnjujeta, še posebej 

pri predmetu, kot je matematika, ki velja za enega izmed teţjih. V diplomskem delu je 

predstavljeno sodelovanje med učitelji in starši, od nalog in vlog učiteljev, ciljev šole, teţav, 

ki nastajajo pri sodelovanju, do različnih oblik sodelovanja in odnosov med učitelji in starši. 

Še posebej sem se osredotočila na učitelje matematike in njihovo sodelovanje s starši. Glavni 

cilj empiričnega dela je bil raziskati sodelovanje med učitelji matematike in starši, ugotoviti, 

preko katerih oblik sodelujejo, kako pogosto, iz kakšnih razlogov in kakšen je odnos med 

njimi. Ugotovitve kaţejo, da so najpogostejša oblika sodelovanja med učitelji matematike in 

starši govorilne ure in da njihovo sodelovanje temelji na partnerskem odnosu. Učitelji 

matematike pa se redkeje posluţujejo neformalnih oblik sodelovanja s starši. 

 

Ključne besede: osnovna šola, matematika, učitelji matematike, starši, učenci, sodelovanje, 

oblike odnosov sodelovanja, formalno in neformalno sodelovanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The thesis presents the currently topical issue of cooperation between teachers and parents, 

particularly the cooperation between mathematics teachers and parents. The parents and 

school are besides peers the most important factor in the child’s development, therefore it is 

important, that the roles of teachers and parents in the education process link and complement 

each other, especially at a subject like mathematics, since it is known to be one of the hardest. 

The thesis presents the cooperation between teachers and parents, from tasks and roles of 

teachers, school goals, problems, that appear from cooperation, to different forms of 

cooperation and relations between teachers and parents. I especially focused on mathematics 

teachers and their cooperation with parents. The main goal of the empirical part was to 

analyze the cooperation between mathematics teachers and parents, to find out through which 

forms they cooperate, how often, for what reasons, and what is the relationship between them. 

The findings show, that the most often used form of cooperation between mathematics 

teachers and parents are PT meetings and that their relationship is based on a partnership. 

Mathematics teachers rarely use informal forms of cooperation with parents. 

 

Keywords: primary school, mathematics, mathematics teachers, parents, pupils, cooperation, 

cooperation relationship types, formal and informal cooperation. 
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1 UVOD 

 

Sodelovanje s starši, priprava in vodenje različnih formalnih in neformalnih oblik sodelovanja 

predstavlja v učiteljevem poklicnem delu zahtevne dejavnosti, za katere se večinoma 

usposablja šele v neposredni pedagoški praksi. Za uspešno sodelovanje s starši je potrebno 

določeno znanje, ki ga je treba črpati iz pedagoške in andragoške teorije, iz naprednih 

izkušenj drugih ter iz lastne prakse. V odnosih med učitelji in starši se je v zadnjem obdobju 

marsikaj spremenilo. Danes učitelj ne velja več za vzvišenega in modrega svetovalca staršem, 

ki jih usmerja in uči, kot v preteklosti. V današnjih časih so starši postali učiteljevi sodelavci 

pri reševanju vseh temeljnih vzgojnih vprašanj. Demokratičnost in dobro delo s starši, ki ga 

odlikujeta zavzetost za otrokov in mladostnikov napredek ter posluh za starše in njihove 

teţave, je značilna odlika dobrega učitelja.  

 

Matematika je predmet, pri katerem po tradicionalnem prepričanju uspeh v prvi vrsti 

zagotavljajo dobre umske sposobnosti, in če je učenec bister, se pri njem po navadi ne 

pričakuje raznih teţav. Kljub temu pa se lahko zgodi, da se bo tudi takšen učenec znašel pred 

problemi, ki jih sam brez pomoči učitelja in staršev morda ne bo uspel razrešiti. Na učni 

uspeh, učinkovitost na posameznih področjih in s tem tudi pri matematiki lahko namreč 

vpliva več dejavnikov. Otroci se sami brez pomoči učitelja in staršev, njihovega razumevanja, 

spodbujanja, doslednosti, vztrajnosti, potrpeţljivosti in ljubezni ne morejo spopasti s takšnimi 

teţavami, kaj šele, da bi jih obvladali. Številni starši pogosto ne vedo, kako naj otroku 

pomagajo, če ima teţave pri matematiki, zato je zelo pomembno, da imajo učitelji matematike 

in starši dobre odnose in tako skupaj poiščejo način, kako pomagati učencu oziroma otroku.  

 

V teoretičnem delu diplomskega dela bom predstavila cilje in naloge osnovne šole, splošne 

cilje pouka matematike ter naloge in vloge učiteljev, še posebej specifike dela učiteljev 

matematike. Osredotočila se bom na sodelovanje med učitelji in starši nasploh in na 

sodelovanje med učitelji matematike in starši, vpliv tega na učence ter pisala o teţavah, ki jih 

imajo učitelji in starši med seboj, še posebej učitelji matematike. Predstavila bom tudi oblike 

odnosov med učitelji matematike, kot so partnerski, klientski in paternalistični odnos, ter 

opisala različne formalne in neformalne oblike sodelovanja. 
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V empiričnem delu bom proučevala sodelovanje med učitelji matematike in starši ter 

predstavila rezultate raziskave. Raziskala bom, katere oblike sodelovanja učitelji najpogosteje 

uporabljajo za sodelovanje s starši, so te formalne ali neformalne, ali so zadovoljni s 

sodelovanjem staršev, kakšni so vplivi sodelovanja na učence, na katerem odnosu temelji 

sodelovanje med učitelji in starši, je to partnerski, klientski ali paternalistični, kateri so 

najpogostejši razlogi za sodelovanje, ter ali je kakšna razlika v sodelovanju med učitelji 

matematike in starši na mestnih in primestnih šolah. 

 

Med študijem smo o temi, kot je sodelovanje med učitelji matematike in starši, pridobili le 

teoretično znanje, neposrednega sodelovanja s starši pa med študijem tako rekoč ni bilo. 

Upam, da mi bodo znanja, pridobljena med pisanjem tega diplomskega dela, v pomoč kot 

bodoči učiteljici matematike. 
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2 O OSNOVNI ŠOLI 

 

V šolski zakonodaji (1996) je šola opredeljena kot vzgojno-izobraţevalna organizacija, ki 

učencem omogoča osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi 

razvojnega obdobja, posreduje temeljna znanja in spretnosti, razvija zavest o pripadnosti 

določeni kulturni tradiciji in jim omogoča nadaljevanje šolanja. Po mnenju Pšundrove (1994) 

je šola tudi institucionalno okolje, ki zdruţuje učitelje (in druge delavce šole), učence in 

njihove starše. V svoji organizacijski strukturi, v kateri je primarna pedagoška funkcija, šola 

ni ločena od sistema druţbenih vrednot svojega časa. Šola je pravna oblika institucije in odprt 

sistem, ki je povezan s širšo druţbeno skupnostjo, od katere prejema naloge in sredstva za 

svoje delo, njej odgovarja za rezultate svojega dela in iz nje črpa vzgojne vplive. 

 

Delo v osnovni šoli poleg Zakona o osnovni šoli (1996) opredeljujejo tudi drugi pomembni 

dokumenti, kot sta predmetnik in učni načrt. Predmetnik določa letno in tedensko število ur 

poteka posameznih predmetov, učni načrt pa določa vsebino predmetov, standarde znanj in 

cilje pri posameznih predmetih. V skladu s predmetnikom in učnim načrtom se določi letni 

delovni načrt, ki ga sprejme svet šole. Določi se vsebino, obseg in razporeditev vzgojno-

izobraţevalnega dela. V letnem delovnem načrtu je treba določiti tudi oblike sodelovanja med 

učitelji in starši (Osnovna šola, 2011). 

 

2.1 Cilji in naloge OŠ 

 

Pretnarjeva (2000) je zapisala, da mora devetletna obvezna osnovna šola zagotoviti temeljno 

(osnovno) splošno izobrazbo vsakemu posamezniku. Med cilji osnovne šole je zapisano, da 

bo pri učencu spodbujala skladen spoznavni, čustveni, duhovni in socialni razvoj ter skrbela 

za take standarde znanja, ki bodo primerljivi z znanjem v razvitih drţavah. 

 

Zakon o osnovi šoli (2006) predpisuje naslednje cilje osnovnošolskega izobraţevanja: 

 zagotavljanje splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu, 

 vzpodbujanje skladnega, spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja 

posameznika, 
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 razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporočanje in izraţanje v 

slovenskem jeziku na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v 

italijanskem oziroma madţarskem jeziku, 

 vzpodbujanje zavesti o integriteti posameznika, 

 razvijanje zavesti o drţavni pripadnosti in narodni identiteti ter vedenja o zgodovini 

Slovenije in njeni kulturi, 

 vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije, 

 vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, 

spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in s tem razvijanje sposobnosti 

za ţivljenje v demokratični druţbi, 

 doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in pridobivanje znanj za 

nadaljevanje šolanja, 

 pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki omogočajo samostojno, učinkovito in 

ustvarjalno soočanje z druţbenim in naravnim okoljem ter razvijanje kritične moči 

razsojanja, 

 razvijanje in ohranjanje lastne kulturne tradicije, 

 seznanjanje z drugimi kulturami in učenje tujih jezikov, 

 omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in 

zakonitostmi razvoja, 

 razvijanje nadarjenosti in usposabljanje za doţivljanje umetniških del ter za umetniško 

izraţanje,  

 oblikovanje in spodbujanje zdravega načina ţivljenja ter odgovornega odnosa do 

naravnega okolja. 

 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraţevanju (1995) so zapisane naslednje naloge osnovne šole: 

 osnovna šola posreduje znanja z različnih področij in vzgaja v duhu človekovih pravic 

in iz njih izpeljanih vrednot, 

 omogoča doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja ob koncu osnovne 

šole, 

 spodbuja miselni razvoj, kritično mišljenje, domišljijo in sposobnost komuniciranja, 

spodbuja učenje v povezavi z okoljem in učenje kot druţbeno dejavnost, 

 spodbuja razumevanje in izraţanje v materinem jeziku in vključevanje v lastno 

kulturno tradicijo,  
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 seznanja z drugimi kulturami in civilizacijami ter omogoča učenje tujih jezikov, 

posreduje znanja o zgodovini in tradiciji drţave Slovenije, 

 razvija sposobnosti za ţivljenje v pluralni in demokratični drţavi, 

 spodbuja doţivljanje in izraţanje na področju glasbe, likovnega izraza, plesa in drugih 

umetnostnih zvrsti, 

 omogoča optimalen razvoj nadarjenih in drugih otrok s posebnimi potrebami, 

 vzgaja za zdrav način ţivljenja in spodbuja odgovornost do naravnega okolja, 

 spodbuja gibalni razvoj in odgovornost učencev in učenk za lastno zdravje. 

 

Šola je vzgojno-izobraţevalna institucija, pri čemer lahko vzgojo v najširšem kontekstu 

členimo na dve podrejeni kategoriji: vzgajanje in izobraţevanje. Vzgajanje pomeni vzgojo v 

oţjem pomenu besede, ki s svojimi vzgojnimi metodami razvija elemente osebnosti, ti pa 

sodijo na področje stališč, interesov, volje, čustev, vrednot in motivacije. Izobraţevanje pa z 

izobraţevalnimi metodami učinkuje na kognitivno in psihomotorično področje osebnosti in 

zajema pridobivanje znanja in sposobnosti (Pšunder, 1994). Šola je odprt sistem, ki je 

povezan s širšo druţbeno skupnostjo in od te prejema naloge in sredstva za svoje delo, njej 

odgovarja za rezultate svojega dela in iz nje črpa vzgojne vplive. Kot je zapisala Pšundrova 

(prav tam), šola lahko učenca pripelje do manjšega ali večjega odstopanja v obnašanju. Šola 

je zato kot svojevrstna skupnost učencev in učiteljev odgovorna, da neguje pozitivno 

motivacijo pri vzgojnem delovanju in zagotavlja avtoriteto vseh dejavnikov v vzgojno-

izobraţevalnem procesu in razvoju mladih. Šola predpisuje določene vrednote, pri čemer je 

vzgoja vrednot ţivljenjska naloga posameznega učenca in šole kot celote. 

 

2.2 Splošni cilji pouka matematike 

 

Misel Witgensteina, da je matematika nekaj, kar ljudje počnejo, mislijo in vedo (Učni načrt 

matematike, 2006), pove, da matematike kot znanosti ni enostavno opredeliti. Pri matematiki 

obravnavamo posebno vrsto v druţbi razširjenih idej in pojmov, ki pripeljejo do ponovljivih 

in od oseb neodvisnih rezultatov. V najsplošnejšem smislu je pouk matematike namenjen 

graditvi pojmovnega aparata in spoznavanju ter učenju postopkov, ki posamezniku 

omogočajo vključitev v sistem (matematičnih) idej in posledično vključitev v kulturo, v kateri 

ţivimo. Osnovnošolski pouk matematike ima še dodatne posebnosti: obravnava temeljne in za 
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vsakogar pomembne matematične pojme, in to na načine, ki so usklajeni z otrokovim 

kognitivnim razvojem, s sposobnostmi, z osebnostnimi značilnostmi in z njegovim 

ţivljenjskim okoljem, zato je matematika eden od temeljnih splošnoizobraţevalnih predmetov 

v osnovni šoli s številnimi izobraţevalno-informativnimi, funkcionalno-formativnimi in 

vzgojnimi nalogami. Pri matematičnem pouku učenci oblikujejo osnovne matematične pojme 

in strukture, razvijejo različne oblike mišljenja in miselnih procesov, sposobnosti za 

ustvarjalno dejavnost, formalna znanja in spretnosti ter spoznavajo praktično uporabnost 

matematike. Bistveni razlog za poučevanje in učenje matematike je njena pomembnost pri 

razvoju celovite osebnosti učenca (Učni načrt matematike, 2006). 

 

V učnem načrtu za matematiko (2006) so predstavljeni naslednji splošni cilji pouka 

matematike: 

 Matematika kot sredstvo komunikacije 

Z matematičnim znanjem lahko mnoge pojave in stvari opišemo ter numerično, grafično ali 

drugače predstavimo, kar je odločilnega pomena pri izmenjavanju idej in informacij ter 

njihovi interpretaciji. 

 Matematika kot orodje v vsakdanjem ţivljenju 

Pri pouku matematike učenci oblikujejo številne temeljne pojme in znanja (naravna števila in 

druga števila, operacije med števili, proporcionalnost itd.). Te pojme in znanja kasneje v 

takšni ali drugačni obliki in kontekstu uporabljajo v številnih šolskih aktivnostih in v 

vsakdanjem ţivljenju. 

 Vezi med otrokovim doţivljanjem sveta in matematičnimi strukturami 

Matematika je veda o strukturah. Učenci morajo matematiko dojeti tudi kot strukturo. Pri 

pouku matematike je treba poudariti vezi med otrokovim doţivljanjem sveta in 

matematičnimi strukturami. 

 Sistematično in kreativno delo 

Pri reševanju matematičnih problemov učenci sami iščejo poti do rešitve, ne sledijo slepo 

določenemu vzorcu. Matematika je torej kreativna dejavnost, v kateri so učenci aktivno 

udeleţeni.  

 Poglabljanje matematičnih znanj (pomembnih matematičnih vsebin, procesov in 

nadzornih znanj) 

Znanje matematike pomeni uravnoteţeno in prepleteno poznavanje matematičnih vsebin in 

procesov. Za reševanje problemov pa ne zadostuje zgolj poznavanje vsebin in procesov, treba 
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je znati načrtovati in nadzorovati potek reševanja ter upoštevati svoje znanje in sposobnosti 

pri načrtovanju in izvajanju načrta rešitve problema. 

 Razvijanje zaupanja v lastne matematične sposobnosti 

Matematika učencem zagotavlja izziv in občutek uspeha. Učenci si ob uspešnem reševanju 

matematičnih problemov pridobijo samozavest ter pristopajo k problemom brez strahu. 

Matematika mora biti učencem prijetna izkušnja. 

 Poznavanje pomembnih matematičnih tehnologij 

Učenec se seznani z dostopnimi tehnologijami, povezanimi z matematiko: ustni in pisni 

računski algoritmi, korektna uporaba računskih pripomočkov, uporaba geometrijskih orodij. 

Učenci se pri pouku matematike tudi seznanijo s sodobnimi računskimi pripomočki in jih 

omejeno uporabljajo. 

 Matematika kot univerzalna in stabilna interpretacija sveta 

Pouk matematike uči o specifičnih načinih mišljenja in specifičnih interpretacijah doţivljanja 

sveta. Interpretacije, ki si jih učenci pridobivajo pri pouku matematike, se odlikujejo po 

dokajšnji univerzalnosti in stabilnosti, kar pa ni zanemarljivo za učence, ki se oblikujejo v 

hitro spreminjajočem se svetu. 

 

V Učnem načrtu za matematiko (2006) so predstavljeni tudi specifični cilji pouka matematike 

ter operativni cilji predmeta in vsebine, specifični cilji so opredeljeni v petih kategorijah, 

operativni cilji in vsebine pa so urejeni po sklopih. Pouk matematike naj bi nasploh potekal 

tako, da se v čim večji meri uresničujejo splošni, specifični in operativni cilji pouka. 

 

3  NALOGE IN VLOGE UČITELJEV 

 

3.1 Zakonske opredelitve učiteljevega dela 

 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (1996) zakonsko opredeljuje 

obseg vzgojno-izobraţevalnega dela učiteljev. Delovna obveznost učitelja obsega pouk in 

druge oblike organiziranega dela z učenci, pripravo na pouk, popravljanje in ocenjevanje 

izdelkov in drugo delo, potrebno za uresničitev izobraţevalnega programa. Priprava na pouk 

obsega sprotno vsebinsko in metodično pripravo ter pripravo didaktičnih pripomočkov. Drugo 

delo obsega sodelovanje s starši, sodelovanje v strokovnih organih šole, opravljanje nalog 
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razrednika, organizirano strokovno izobraţevanje in izpopolnjevanje, zbiranje in obdelavo 

podatkov v zvezi z opravljanjem vzgojno-izobraţevalnega in drugega dela, mentorstvo 

učencem ter sodelovanje s šolami in visokošolskimi zavodi, ki izobraţujejo strokovne 

delavce, urejanje kabinetov, zbirk, šolskih delavnic, telovadnic, igrišč, nasadov ipd., 

organiziranje kulturnih, športnih in drugih splošno koristnih in humanitarnih akcij, pri katerih 

sodelujejo učenci, pripravo in vodstvo ekskurzij, izletov, tekmovanj, šole v naravi, letovanj, 

taborjenj, ki jih organizira šola, in opravljanje drugih nalog, določenih z letnim delovnim 

načrtom. 

 

Poloţaj in funkcija učitelja v izobraţevalno-vzgojnem procesu sta izpeljana iz poloţaja 

izobraţevalno-vzgojne dejavnosti, ki je funkcija druţbe, učitelj je uresničevalec te funkcije, 

učenci pa objekti oblikovanja. To učitelja potiska v vlogo realizatorja zakonsko predpisanih 

učno-snovno koncipiranih učnih načrtov, kar se izraţa v prevladovanju njegove funkcije 

posredovanja učnih vsebin in vzgojnih vrednot učencem (Kramar, 1990). Učiteljeva 

pozornost mora biti usmerjena k temu, da bodo učenci ob obravnavi konkretne vsebine v čim 

večji meri resnično miselno aktivni in dosegali izobraţevalno-vzgojne rezultate, ki se kaţejo 

predvsem v razvijanju učenčevih intelektualnih sposobnosti, metodološki usposobljenosti in 

razvitosti določenih spretnosti, navad in pozitivnih osebnostnih lastnosti.  

 

Kramar (1990) je zapisal, da učiteljeva vloga v izobraţevalno-vzgojnem procesu dobiva vse 

bolj strokovni značaj in pomen, zato morajo biti namesto vsebine v ospredju izobraţevalno-

vzgojni cilji, s tem pa prihaja v ospredje tudi učenec, ki ima pravico do uveljavljanja svojih 

interesov in značilnosti tudi na operativni ravni izobraţevalno-vzgojnega procesa. Učitelj 

načrtuje in pripravlja celovit izobraţevalno-vzgojni proces in učence vključuje v vse njegove 

faze.  Učitelj je predvsem izvajalec programov, na vsebino lahko vpliva v največji meri na 

operativno delovni ravni, ne pa na ravni globalnih izobraţevalno-vzgojnih programov, lahko 

torej vpliva na vsebino in cilje, ne more pa jih sam bistveno spreminjati. V fazi načrtovanja in 

priprave učitelj prouči postavljene cilje in načrtuje proces, v katerem bo v sodelovanju z 

učenci te cilje tudi dosegel. Najvaţnejše je torej dojemanje končnih smotrov, njihovo 

nadaljnje razčlenjevanje na etape in še dalje na operativne učne cilje, kar pa se povezuje z 

izbiro vsebine in sredstev, iskanjem in oblikovanjem metodoloških pristopov in izbiro ter 

prirejanjem metodičnih postopkov in organizacijskih oblik. Med operativnim načrtovanjem in 

pripravo učitelj učence seznani s postavljenimi etapnimi cilji, z vsebino, viri in jim nakaţe 
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osnovne metodološke pristope in metodične postopke, izvedbo časovno konkretizira. Takšna 

priprava zajema širši okvir, to je didaktični sklop, ki obsega širšo vsebinsko oziroma 

problemsko celoto, usmerjeno k etapnemu izobraţevalno-vzgojnemu cilju. Priprava celotnega 

didaktičnega sklopa zagotavlja jasnejšo učno-ciljno usmerjenost, večjo notranjo integracijo 

posameznih ur pouka in bolj smiselno obremenjevanje učiteljev in učencev v okviru celotnega 

sklopa. Učiteljeva priprava na posamezno učno uro pa pomeni konkretizacijo in aktualizacijo 

ţe pripravljenega dela didaktičnega sklopa. Ob vsem tem pa se morajo poleg učitelja na pouk 

pripravljati tudi učenci, kajti le ustrezno pripravljeni učenci lahko sodelujejo pri izvajanju 

pouka oziroma obravnavi novih vsebin in pridobivanju znanja. K pripravi jih spodbudi učitelj. 

 

Učitelj ni več posebna grupacija s stanovskimi značilnostmi. Po naravi svojega dela sodeluje 

v javnem ţivljenju, spremlja proces razvoja okolja, spoznava učinkovanje različnih 

dejavnikov, ki vplivajo na vzdušje, v katerem poteka vzgojno-izobraţevalni proces. Sodobno 

izobraţevanje učiteljev zajema široko splošno izobrazbo, solidno poznavanje specifičnega 

strokovnega področja in pedagoško-psihološka znanja. Učitelj mora biti pri svojem delu 

zanesljiv, prepričljiv, dosleden, objektiven, razodevati pa mora tudi človeški optimizem 

(Pšunder, 1994).  

 

Resman (1990) zapiše, da se učitelj v šoli pojavlja v treh vlogah: kot usluţbenec, strokovnjak 

ter kot oseba in osebnost (Resman, 1990). Vse tri učiteljeve vloge so redno prisotne in 

delujejo relativno usklajeno. Če med njimi ni vzpostavljenega ustreznega ravnovesja, učitelj 

postaja razdvojen. Učitelj kot usluţbenec je zavezan strukturi, ki ga je zaposlila, pri čemer 

upošteva šolske pravne akte in zakonodajo ter ima vnaprej bolj ali manj opredeljen poloţaj in 

naloge, ki jih mora opraviti. Učitelj kot strokovnjak je zavezan stroki. Učitelj pozna svojo 

stroko, jo spremlja, razvija in tudi uresničuje svoja znanja na način, ki je dostopen učencem. 

Uveljavljanje strokovno-pedagoškega vidika pri šolskem delu učitelja postavlja v specifičen 

poloţaj, na svoj način opredeli svobodo oziroma avtonomijo učitelja, njegove pravice in 

dolţnosti, pristojnosti in odgovornosti. Učitelj kot oseba in osebnost pa je človek tako s 

pozitivnimi lastnostmi kot tudi slabostmi, zato ne more biti idealiziran in se dvigovati nad 

druge, ampak je človek, ki zna ljubiti, ima dovolj človeške topline v komuniciranju z učenci 

in skrbi zanje, človek, ki lahko vpliva z odločnostjo, je human brez pretirane sentimentalnosti, 

zna hrabriti, spodbujati, podpreti, zna presojati, razumeti in razlikovati. 
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3.2 Specifike dela učiteljev matematike 

 

Matematika je eden izmed predmetov, pri katerem imajo učenci pogosto teţave, saj je to 

predmet, pri katerem je zelo pomembno razumevanje snovi in je potrebno veliko vaje za 

dosego ţelenega cilja. Tako kot pri ostalih naravoslovnih predmetih tudi pri matematiki 

najdemo veliko formul, definicij in izrazov. Prav zato je še posebej pomembno, da znamo te 

izraze med seboj povezati, da se učimo strukturirano. Snov pri matematiki se navadno 

povezuje in nadgrajuje, zato je bolj uspešno sistematično učenje z zaporednim predelovanjem 

informacij. Zelo priporočljivo je, da bi se učenci obseţnejše vsebine učili po manjših delih 

(Maretič - Poţarnik, 1969). Pouk matematike na razredni stopnji ima predvsem vzgojno-

izobraţevalno funkcijo in učence pripravlja na pouk matematike na višji stopnji. Brez 

osnovnega matematičnega znanja učenci ne morejo usvojiti matematičnih vsebin na višji 

stopnji. Zato je zelo pomembno, da starši kmalu ugotovijo, zakaj ima njihov otrok teţave pri 

matematiki, če jih ima, in mu poskušajo čim bolj pomagati. Zelo pomembno je tudi 

sodelovanje učiteljev matematike s starši in s tem tudi usklajevanje zahtev do otroka. Otrok 

mora dobiti občutek, da starši njegovega učitelja spoštujejo, mu zaupajo ter cenijo njegovo 

strokovno znanje in mnenje (Jelenc in Novljan, 2001) . 

 

Učitelj matematike mora biti pozoren na vzdušje v razredu. Učenci se ne smejo bati povedati 

svojega mnenja, pa čeprav se jim morda zdi, da nimajo prav. Učitelj mora pri pouku 

postavljati odprta vprašanja, vprašanja, ki spodbujajo razmišljanje v različni smeri. Spodbujati 

mora tudi zanimanje v učencih, da postavljajo čim več vprašanj, in učencem v razredu 

omogočiti veliko diskusije. Pomembno je tudi, da učitelji matematike spodbujajo intuitivno 

učenje, ki mora potekati kar se da naravno, torej v vsakem trenutku in na različne načine. 

Učenje matematike mora torej potekati tako vodeno kot samostojno, tako v šoli kot zunaj nje, 

tako spoznavno kot tudi čustveno in socialno, tako individualno kot tudi institucionalno, 

druţbeno in sodelovalno. Poleg tega pa mora biti učenje vseţivljenjsko in takšno, da 

predvideva novo in se prilagaja danemu. Le tako bodo namreč učenci lahko obvladali 

sprejemanje in absorbiranje mnoţice informacij in novosti, ki jih vsakodnevno obdajajo 

(Maretič - Poţarnik, 2000). 

 

V Učnem načrtu za matematiko (2006) so opisana tudi nekatera specialnodidaktična 

priporočila, ki naj bi jih učitelji matematike upoštevali pri poučevanju matematike. Učitelji 
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morajo v osnovni šoli uporabljati enotno simboliko in terminologijo, ki je v čim večji meri 

usklajena s terminologijo in simboliko, ki se uporablja v srednjih šolah. Priporočljivo je tudi, 

da učitelji v sklopu učnega načrta namenijo nekaj ur letno tudi matematičnim aktivnostim, pri 

čemer je pozornost usmerjena predvsem v problemsko in integrativno znanje. Pomembno je, 

da pri teh urah aktivnosti vsi učenci, če se le potrudijo, doţivijo uspeh. Pri tovrstnih 

aktivnostih je poudarek na delu v skupinah (dogovarjanje, razdelitev dela, koordinacija, 

komuniciranje), na klasificiranju in utemeljevanju (kot miselnima procesoma), na predstavitvi 

svojih zamisli ter na izdelavi poročila. Takšne aktivnosti naj bi bile tudi ocenjevane. Pri 

pouku matematike je pomembno tudi znanje o obdelavi podatkov, pri čemer gre za 

spoznavanje orodij, ki omogočajo ugotavljanje pravilnosti (vzorcev), ki je pomembno za 

učenje in uporabo problemskih znanj ter za povezovanje matematike z drugimi predmeti.  

 

Obdelava podatkov zajema osnovna znanja o delu s podatki. Obravnavane vsebine morajo biti 

usklajene skozi vsa tri triletja. Sposobnost uporabe matematike pa je ozko povezana tudi s 

problemskim znanjem, znanjem o uporabi obstoječega znanja v novih situacijah. Uporaba 

naučenega je bila od nekdaj pomemben cilj učenja matematike. Učitelji matematike morajo 

učencem posredovati veliko več kot rutinsko znanje, zato je učenje problemskega znanja v 

matematiki zelo pomembno. Problemsko znanje je teţko prenosljivo ţe iz enega področja 

matematike na drugega, kaj šele zunaj matematike. Učenci se problemskega znanja pri pouku 

matematike zato ne učijo zaradi samega znanja, temveč da bi bolje razumeli in drugače 

gledali na svoje znanje matematike. Problemsko znanje mora biti povezano z obravnavo 

matematičnih vsebin. Učitelji matematike morajo uvajati učenje problemskega znanja sicer 

odločno, a previdno, zmerno in postopno. Pomembno je, da se to znanje pridobiva ob 

obstoječih vsebinah in da je na razpolago dovolj časa za pridobivanje tega znanja. 

Priporočljiva sta dva načina učenja problemskih znanj v osnovni šoli. Učenje problemskega 

znanja vzporedno z obravnavo drugih snovi, kjer se obravnava določeno problemsko znanje v 

povezavi z dano snovjo in je učitelj pri obravnavi tekoče snovi pozoren tudi na problemsko 

znanje, ter učenje problemskega znanja ob urah aktivnosti.  

 

Učitelji matematike morajo učence naučiti tudi uporabe računske in geometrijske tehnologije, 

to so matematični izvedbeni postopki, vključno s pripomočki, ki so potrebni za samo izvedbo 

(pisni algoritmi, ţepno računalo, računalniške preglednice, geotrikotnik, šestilo …). Učenci 

pri pouku matematike gradijo nove pojme in se učijo novega znanja, ki ga nato bolj ali manj 
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uporabljajo tudi pri drugih predmetih. Učitelj matematike mora zato učence ustrezno 

pripraviti tudi na medpredmetno povezovanje, saj takšno povezovanje lahko pomeni za 

učenca še dodatno obremenitev in teţavo pri ţe tako zahtevnem učenju matematike oziroma 

drugega predmeta. 

 

4 SODELOVANJE OSNOVNE ŠOLE Z OKOLJEM 

 

4.1 Šola in okolje v preteklosti 

 

Šolski reformatorji so ţe v prejšnjih stoletjih predvidevali vključevanje staršev v vzgojno-

izobraţevalno delo, toda največje teţave sodelovanja so se pojavile okrog leta 1970. Šole so 

se namreč takrat usmerjale k specializacijam in starši so izgubili stik z drugačno šolo. 

Raziskave so pokazale, da sodelovanje staršev s šolo ugodno vpliva na učenčev vzgojni 

napredek in hkrati na socializacijski proces. Ker se je izboljšala tudi izobrazbena struktura 

staršev, so starši ţeleli sodelovati v demokratičnih razmerjih izobraţevalnih ustanov (Pšunder, 

1994).  

 

V 19. stoletju, ko je večina evropskih drţav uvedla splošno obvezno šolanje, je v našem 

šolskem prostoru prišlo do zbliţevanja šole in doma. Šola je zaznala pomanjkljivosti 

druţinske vzgoje, zato je prevzela njene naloge, hkrati pa si je prizadevala izobraţevati 

druţino, da bi pravilno vzgajala svoje otroke, primerno druţbeno ţeleni vzgoji. Drţava je 

preko šole uravnavala starševske dejavnosti. Učitelj je dobil zahtevno nalogo, pridobiti je 

moral druţino za sodelovanje in ji pomagati pri vzgoji otrok. S tem naj bi se povečevalo 

število šolajočih otrok. Kljub mnogim poudarkom, da morata za uspešno vzgojo otroka šola 

in dom sodelovati, je šola krivila in kritizirala starše, ker otrok niso redno pošiljali v šolo 

zaradi delovne pomoči doma in ker so imeli odklonilen odnos do šole. Očitala jim je, da s 

svojo domačo vzgojo rušijo vse tisto, za kar si v šoli močno prizadevajo. Odmev na takšno 

stanje so bili mnogi članki, v katerih so avtorji spodbujali matere z nasveti, kako naj 

motivirajo in pripravijo otroke, da bodo radi hodili v šolo. To so bili temeljni razlogi, da je 

šola začela starše vzgajati in izobraţevati. Do staršev je pričela gojiti prijaznejši odnos, takšen 
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odnos šole do staršev pa je vplival na to, da so bili tudi starši bolj naklonjeni šoli (Intihar in 

Kepec, 2002). 

 

V času pred prvo svetovno vojno, med obema vojnama in po drugi svetovni vojni so bila 

ustanovljena številna pedagoška društva, ki so za učitelje in starše pripravljala razna 

zborovanja, pedagoške tedne, roditeljske večere, tečaje, šole za starše, izdajala pa so tudi 

pedagoško literaturo. Tematika in problematika sodelovanja šole s starši je v svetu in pri nas 

povezana tudi s šolskimi reformami, ki so posledica razvoja in številnih sprememb v različnih 

izsekih druţbe. Starši so bili v šolsko-reformnih gibanjih, ki so potekala med leti 1960 in 

1970 v Ameriki in v zahodni Evropi, dokaj kritični. Nezadovoljni so bili s šolskimi programi, 

s pedagoškim delom šol (preslaba priprava za ţivljenje, poklic) in z zadrţanimi odnosi, ki so 

jih učitelji in šole gojile do njih. Prevelika distanca med šolo in domom, učitelji in starši je 

negativno vplivala na socializacijo otroka in na njegovo učno učinkovitost. Poudarjanje 

socializacijske funkcije šole je vplivalo na spreminjanje učnih vsebin, tradicionalnih oblik in 

metod, ki niso bile prilagojene potrebam otrok. V poznih 60. in na začetku 70. let so se v 

mnogih drţavah pričele kazati različne kvalitativne spremembe. Prišlo je do preobrata 

vzgojno-izobraţevalnega dela v šoli, ki izhaja iz drugačnega pojmovanja pristojnosti druţine 

in razumevanja druţine kot dejavnika socializacije otroka. Poudarjati se je začelo sodelovanje 

med šolskim in domačim vzgojno-izobraţevalnim delom. V spreminjanju funkcije in poloţaja 

šole ter poloţaja staršev je prehajala tudi politična demokracija, ki je staršem dajala formalne 

pravice vplivanja na delo šole in učiteljev, v demokratično participacijo, ki je bila opredeljena 

kot sodelovanje, v katerem se njihovi predlogi, stališča in zahteve upoštevajo. Za naše 

povojno obdobje v nekdanji Jugoslaviji je bila značilna politična demokracija, ki je staršem v 

okviru samoupravljanja dajala formalne pravice odločanja o vzgojno-izobraţevalnem delu. 

Starši niso imeli pravih moţnosti, da bi soodločali o ciljih, vsebinah in metodah pouka, da bi 

bili vključeni v načrtovanje in izvajanje učnega procesa (Intihar in Kepec, 2002). 

 

Zgodovino obveznega šolanja v zadnjih 70. letih  najmočneje  označuje  uvedba  osemletne  

enotne osnovne šole leta 1958. Čeprav je uvajanje osemletne osnovne šole spremljala zavest, 

da takšna šola ne more biti uniformirana, se je pri opredeljevanju  proţnosti  in  raznovrstnosti  

bolj poudarjalo gospodarske in kulturne razlike, medtem ko so se nekako zamolčale 

individualne, zlasti psihološke razlike med učenci. Slabosti enotne osemletke so se zato 

največkrat kazale prav v nasprotovanju kakršni koli obliki razločevanja (diferenciacije) 
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učencev. Politika je vztrajala na enotnih predmetnikih brez moţnosti izbire, na skupnih 

oddelkih brez moţnosti delitve, če izvzamemo športno vzgojo, ter na enotnih učnih načrtih 

brez razlikovanja ciljev, vsebin in standardov znanja po ravneh zahtevnosti. V 80. letih 

prejšnjega stoletja so se krepile teţnje, da bi se programska uniformiranost osemletke 

zrahljala in bi se z vsebinsko širitvijo ponudbe v šolo vneslo več moţnosti za upoštevanje 

individualnega razvoja in interesa otrok. Novo etapo v razvoju obveznega šolanja je pomenila 

reforma osemletke v devetletko v 90. letih prejšnjega stoletja. Z uvedbo devetletke so otroci 

začeli v osnovno šolo vstopati s šestim letom, šolska obveznost pa traja devet let. S 

sistemsko-razvojnega vidika je bistveno, da so bili z Zakonom o osnovni šoli (1996) preseţeni 

trije tradicionalni doktrinarni tabuji enotne šole, in sicer z rešitvami, kot so notranja 

diferenciacija pouka v celotni devetletki in pri vseh predmetih ter uvajanje prilagodljive 

diferenciacije v 6. in 7. razredu oziroma elementov zunanje diferenciacije v 8. in 9. razredu, 

uvajanje obveznih izbirnih predmetov v obveznem delu programa ter  priprava učnih načrtov 

s cilji in standardi znanja na več ravneh zahtevnosti (minimalni standardi, temeljni standardi, 

zahtevnejši standardi) (Osnovna šola, 2011). 

 

4.2 Šola in okolje danes 

 

Šole nikoli niso bile povsem zaprte in izolirane od okolja, nekatere pa so imele več in 

bogatejše vezi z okoljem, razvijale so različne načine sodelovanja in imele od tega različne 

koristi. V zadnjih letih postaja sodelovanje šol z okoljem v slovenskem in širšem evropskem 

prostoru zahteva. Šole se vedno bolj odpirajo, kar se kaţe v različnih oblikah sodelovanja s 

starši, pričakovanju skupnosti in organizacij, s katerimi šole vzpostavljajo različne, tudi nove 

oblike sodelovanja, kot so skupni projekti in uvajanje različnih inovacij v šole. Sodelovanje 

prav tako postaja nuja. Šole zaradi transparentnosti delovanja odprejo svoja vrata najširši 

javnosti. Sodelovanje z okoljem pravzaprav postaja osnova preţivetja šol, ki hkrati pomeni 

nove moţnosti in izzive (Trnavčevič in sod., 2006). 

 

Šolska organizacija v sodelovanje z okoljem vstopa, da bi uresničila svojo vizijo, poslanstvo 

in cilje šole, ki izhajajo iz potreb, interesov, zahtev ter ţelja neposrednih in posrednih 

uporabnikov njenih storitev. Sodelovanje z okoljem je v šolah tako kot pri vseh organizacijah, 

pridobitnih in nepridobitnih, del marketinga oziroma menjalnega odnosa, usmerjenega v 
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potrebe uporabnika in preostalih javnosti, če marketing razumemo kot sodobno poslovno 

filozofijo. Sodobni koncept druţbenega marketinga je najbolj sprejemljiva oblika marketinške 

filozofije za šole, saj jim zagotavlja dolgoročno uresničevanje potreb ter pričakovanj 

posameznikov in druţbe kot celote, hkrati pa šolo ščiti pred odtujenostjo od njenega 

temeljnega druţbenega poslanstva. Nanj se veţe management marketinga, ki s trţno 

usmerjenim mišljenjem in ravnanjem na vseh ravneh upravljanja in odločanja zagotavlja 

njegovo uresničevanje. V sodelovanje z okoljem na različnih ravneh je zato treba vstopiti, da 

bi z načrtovanjem, implementacijo in nadzorom skrbno načrtovanih programov, zasnovanih 

tako, da pripeljejo do prostovoljne menjave vrednot s ciljnimi trţišči, dosegli organizacijske 

cilje. Med marketingom v šolah in marketingom pridobitnih organizacij pa obstaja pomembna 

razlika, saj šole uresničujejo vnaprej določene socialne potrebe, njihova legitimnost pa izhaja 

iz druţbene vrednosti njihove dejavnosti in ne iz ustvarjenega dobička (Trnavčevič in sod., 

2006). 

 

Trnavčevič in sod. (2006) opredeljujejo naslednja področja sodelovanja šole z okoljem: 

 s starši (šola za starše, vključevanje staršev v poklicno svetovanje, vključevanje v 

proste izbirne vsebine kot izvajalec, delo v organizacijskih odborih pri projektih  

kakovost, ekošola, enkratne humanitarne akcije za učence v izrednih primerih (npr. 

poţar), sklepna prireditev za starše), 

 z delodajalci, podjetji v okolju, razvojnimi centri, zavodom za zaposlovanje (so člani 

strokovnih komisij na tekmovanjih, natečajih, člani izpitnih odborov za strokovne 

predmete na POM, ZI, skupno oblikovanje kurikuluma (20 odstotkov), izmenjava 

kadrov, tečaji in oblike funkcionalnega izobraţevanja za podjetja, programi 

usposabljanja za potrebe podjetij, vrednotenje kakovosti kadrov, ki prihajajo iz SŠ, 

skupno razvijanje poklicnih kompetenc, izvajanje praktičnega pouka v realnem  

delovnem okolju, pomoč obrtnikom in podjetnikom pri iskanju novih kadrov, pomoč 

obrtnikom in podjetnikom pri iskanju štipendistov, pomoč pri izvajanju inovacij, 

iskanju  podjetniških idej in priloţnosti), 

 z lokalno skupnostjo, občino, kulturnimi institucijami, knjiţnicami, srednjimi šolami 

(pomoč pri organizaciji interesnih dejavnosti, mentorstvo interesni dejavnosti, šola 

organizira proslave, prireditve, program ob jubilejih v podjetjih, učenci izdelajo 

izdelke za nagrade oziroma spominke pri posvetu, ki ga organizira podjetje ali občina, 

izdelki učencev okrasijo prostore in opozorijo na dejavnost, prostovoljna pomoč 
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organizacijam pri izrednih dejavnostih, ki zahtevajo veliko dela ali sredstev – izdelava 

pohištva, pomoč pri selitvi, adaptiranju …, sodelovanje pri oţivljanju mestnega jedra, 

podjetniške ideje, poslovni načrti, bolšji trg, kotički za mlade, sodelovanje pri urejanju 

javnih mestnih površin: parki, igrala za otroke, čistilne akcije, humanitarna oziroma 

prostovoljna pomoč starejšim občanom, brezplačna oddaja šolskega prostora za 

izjemno pomembne dejavnosti v občini (društvom), odprta šola – tečaji v času 

počitnic, organizacija športnih dejavnosti za starejše, teden vseţivljenjskega učenja),  

 z drugimi osnovnimi šolami (projekti svetovanja in spodbujanja mladih za poklicno 

izobraţevanje, skupni projekti ekošola, zdrava šola, e-šola, teden tehniške kulture, 

predstavitev uspešnih učencev, ki obiskujejo šolo), 

 z mednarodno javnostjo (mednarodna izmenjava učiteljev, mobilnost, sodelovanje na 

strokovni in kulturni ravni s šolami v zamejstvu, pogovor o kulturoloških, nacionalnih 

in drugih razlikah ter iskanje moţnosti za sodelovanje). 

 

4.3 Pogled na sodelovanje med učitelji in starši nekoč in danes 

 

Kot sta zapisali Intiharjeva in Kepčeva (2002), sodelovanje med šolo in domom v sodobni 

druţbi temelji na razvoju demokratične, humane in kakovostne šole. Demokratična šola, ki se 

lahko razvija le v demokratični druţbi, zahteva drugačno ureditev šole, aktivne oblike in 

metode dela ter stil dela po meri učenca in mladostnika. Na takšen način se ustvarja šolsko in 

učno ozračje, ki je prilagojeno in usmerjeno v razvoj otroka in mladostnika – skladno z 

njegovimi moţnostmi in sposobnostmi. Pomembna karakteristika demokratične šole je 

humana šola, za katero so značilni dobri odnosi, v katerih razvija medosebno zaupanje, 

spoštovanje in razumevanje na podlagi empatije (globokega vţivljanja v sočloveka). 

 

V odnosih med učitelji in starši se je od nekdaj do danes veliko spremenilo. Predvsem v prid 

aktivnosti pri sodelovanju. Čadeţ (2003) povzema, da je bil učitelj nekoč izobraţen 

svetovalec, vloga staršev pa je bila zelo pasivna. Starši niso imeli vpliva na učiteljevo delo, 

učitelj pa je bil v svojih prizadevanjih sam. Danes starši še vedno potrebujejo strokovno 

pomoč, vendar postajajo aktivni učiteljevi sodelavci pri reševanju vzgojnih vprašanj. S svojo 

aktivnostjo vplivajo na učiteljevo organizacijo ţivljenja in dela v šoli. Informacije kroţijo, 

komunikacija je dvosmerna in kot taka preprečuje konflikte, preden bi do njih lahko prišlo. 



Berloţnik, D. S. (2011). Sodelovanje med učitelji matematike in starši z vidika zagotavljanja boljše učne 

uspešnosti učencev. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

17 

Učitelj, ki dobro sodeluje s starši, pozna ţelje, potrebe in interese učencev in njihovih staršev, 

kar pozitivno vpliva na kakovost dela, saj ima učitelj pri svojih zahtevah podporo staršev. 

 

Obstaja pa tudi statistična povezava med socialno-ekonomskim statusom druţine, v kateri 

otrok ţivi, in uspehom otroka v šoli. Čeprav je res, da ekonomsko dobro stoječa druţina 

oziroma starši z visokimi dohodki in dobro izobrazbo lahko otroku nudijo več in boljše 

začetne pogoje za delo kot revni in manj izobraţeni starši, vendar pa dobrega učnega uspeha, 

kot navajajo Kalin idr. (2009), in dobrega osebnostnega razvoja otroka ne zagotovijo še tako 

dobri materialni pogoji. Henderson in Berla (po Soo-Yin Lim, 2003) sta ugotavljala, da 

najbolj natančen napovedovalec učenčevih šolskih doseţkov ni dohodek ali socialni status 

druţine, pač pa stopnja (prizadevanje), do katere je otrokova druţina sposobna oblikovati 

domače okolje, ki spodbuja učenje, in kako realistična so njihova pričakovanja glede 

otrokovih doseţkov ter stopnje vključevanja staršev v otrokovo šolsko izobraţevanje. Učenci 

za svojo rast (socializacijo) in napredovanje (učenje) bolj kot denar potrebujejo zaupljivo 

pomoč staršev, te pa ne more nadomestiti noben denar. Raziskave (po Sciarra, 2004) kaţejo, 

da starši, ki se vključujejo v izobraţevanje otrok, doma oblikujejo pozitivno učno okolje in 

imajo pozitivna izobraţevalna pričakovanja, pomembno vplivajo na otrokove doseţke. 

 

4.4 Vpliv sodelovanja med učitelji matematike in starši na učence 

 

Avtorji (Becher, 1986; Conoley, 1987; Epstein in Henderson, 1992; Vidmar, 1995; Kalin, 

Resman, Maţgon in sod., 2009) navajajo ugotovitve mnogih raziskav, ki kaţejo, da dobro 

sodelovanje med šolo (učitelji) in domom (starši) izredno pozitivno vpliva na učence, starše in 

učitelje. Pozitivni vplivi pri učencih se kaţejo v zviševanju učne uspešnosti, učenci razvijajo 

učne in delovne navade, boljše sodelujejo pri pouku, razvijajo samospoštovanje in socialne 

spretnosti, vzpostavljajo bolj kakovosten odnos do šole ter zmanjšujejo disciplinske teţave. 

Starši so pozitivno naravnani do šole in učiteljev, so v večji meri pripravljeni za vključevanje 

v šolo in medsebojno podporo, imajo boljšo samopodobo in samozaupanje, poveča se 

povezanost med starši in otroki, poveča se obseg stikov s šolo, poglobi se pozitivna vloga 

staršev, starši pa so tudi pozitivno naravnani do otrok. Dobro sodelovanje pa ima tudi 

pozitivne vplive pri učiteljih. Učitelji več časa posvečajo poučevanju, bolj so vključeni v delo, 

kaţe se premik vzgojno-izobraţevalne usmerjenosti v učni proces in v odnose ter izboljša se 
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pozitivna komunikacija med učitelji in starši. Podobne ugotovitve navaja tudi Montgomery 

(1999). Na osnovi različnih študij z naslednjimi razlogi odgovarja na vprašanje, zakaj starše 

dejavno vključevati v ţivljenje in delo šole: 

 Otroci dosegajo višje akademske doseţke, če so starši vključeni v njihovo formalno 

izobraţevanje. 

 Motivacija otrok za šolsko delo, učenje narašča. 

 Otroci postanejo bolj samozavestni, bolje obvladujejo svoje okolje. 

 Samopodoba staršev je bolj pozitivna, če dobro sodelujejo s šolo. 

 Otroci iz manjšin, socialno ogroţenih druţin in okolij imajo največ koristi. 

 Dobro načrtovani in obseţni programi sodelovanja s starši imajo trajne učinke. 

 

Dobro sodelovanje med učitelji in starši lahko ima naslednje pozitivne učinke na učence 

oziroma njihovo učenje, osebnostni razvoj in vedenje. Kot zapiše Kalin (2009), učenci teţijo, 

da bi dosegli več, ne glede na ekonomsko, socialno, kulturno poreklo ali izobrazbo staršev, 

bolj redno izdelujejo domače naloge in se pogosteje vključujejo v šolske interesne dejavnosti 

in zunajšolske organizirane dejavnosti (društva, klube) kot učenci, katerih starši se drţijo ob 

strani. Takšni učenci na splošno dosegajo boljše ocene, boljši so končni učni uspehi, na 

splošno je višja stopnja pozornosti pri pouku. Pogosteje prevzemajo odgovornosti, povezane s 

šolsko in oddelčno skupnostjo. Ti otroci imajo boljšo (jasnejšo) samopodobo, bolj so 

samodisciplinirani, kaţejo večjo motivacijo za šolsko učenje in imajo višje poklicne 

aspiracije. Taki učenci v šoli izbirajo zahtevnejše predmete in programe.  

 

Izboljšanje sodelovanja staršev pri šolskem delu otroka ima pozitivne posledice: boljše je 

šolsko prilagajanje in vedenje učencev, taki otroci imajo manj disciplinskih kazni. Učenci, 

katerih starši se vključujejo v šolsko ţivljenje, imajo manj problemov kot učenci, katerih 

starši se drţe ob strani, spol in socialni status sta manj pomembni spremenljivki. Uporaba 

alkohola, kriminal, droge in druge oblike asocialnega vedenja se med adolescenti zmanjšujejo 

skladno z zviševanjem participacije staršev in dvigom splošnega učnega uspeha ter 

napredovanje učenca. Učenci, katerih starši se povezujejo s šolo in vključujejo v šolsko delo, 

se izogibajo tveganemu in nevarnemu obnašanju. Ti učenci so manjkrat obravnavani tudi v 

centrih za socialno delo, vzgojnih posvetovalnicah ali usmerjani v institucije s posebnim 

vzgojno-izobraţevalnim programom. Tudi otroci drugačnega kulturnega ozadja (revni, 

priseljenci, Romi) ţelijo biti boljši, ko starši, učitelji in strokovni delavci delajo skupaj pri 
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postavljanju mostov med kulturo doma in kulturo šole. Sodelovanje staršev z učitelji pa 

pomaga tudi pri zbliţevanju otrok in staršev, kar je temeljni vzvod dobrega učnega dela v šoli. 

 

Vzgojna prizadevanja staršev in učiteljev se ob konstruktivnem sodelovanju močno in 

koristno dopolnjujejo. Čadeţ (2003) povzema, da otroci sodelovanje staršev s šolo jemljejo 

kot znak, da starši cenijo izobraţevanje, da staršem ni vseeno, kaj se dogaja v šoli, in da se 

zanimajo za njihovo delo. Tudi starši veliko pridobijo s tem sodelovanjem. Lahko spoznajo 

otroka iz več zornih kotov, učitelji in svetovalni delavci jim lahko pomagajo pri reševanju 

teţav in vzgojnih prijemih, lahko izmenjajo izkušnje z drugimi starši, pridobijo tudi novo 

znanje in pri vzgoji postanejo bolj samozavestni. 

 

Kalin (2003) izpostavlja naslednja načela, ki jim je treba slediti za doseganje učinkovitega 

sodelovanja med učitelji in starši: 

 temeljno je medsebojno spoštovanje in sodelovanje, 

 učitelji morajo upoštevati in spoštovati osebnost staršev (starši imajo zelo različno 

stopnjo doseţene izobrazbe, raznolike poklice, obveznosti in skrbi, svoje dobre in 

slabe lastnosti) ter individualne razlike med starši (starši imajo raznolike izkušnje s 

šolanjem, nekateri znajo svojim otrokom bolje pomagati, so bolj realni, drugi se ne 

znajdejo najbolje, lahko preveč ali premalo zahtevajo od svojih otrok …), 

 zavedati se je treba, da so starši in učitelji partnerji v skrbi za otroka, 

 upoštevati je treba tudi interese in potrebe staršev, 

 zagotoviti je treba vzvode za aktivno sodelovanje staršev. 

 

Spoštovanje ne pomeni le vljudne komunikacije s sogovornikom, temveč da ga resno 

vzamemo in upoštevamo njegova mnenja, skrbi ne glede na izobrazbo, poklic, spol, etično in 

kulturno pripadnost ter druge značilnosti, ki ga določajo. Pri sodelovanju je v prvih korakih 

treba razjasniti, kakšna pričakovanja imajo učitelji in starši eni do drugih ter kakšne so 

njihove preference do različnih oblik sodelovanja. Sodelovanje je še posebej pomembno pri 

matematiki, saj se velikokrat zgodi, da ravno starši otrok, ki imajo teţave pri pouku, zavračajo 

sodelovanje z učitelji matematike, bodisi ker se sramujejo otrokovega učnega uspeha, bodisi, 

ker imajo sami slabe izkušnje z matematiko in se čutijo nemočne pri teţavah, ki jih ima 

njihov otrok z matematiko. 
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5 SODELOVANJE MED UČITELJI IN STARŠI 

 

5.1 Oblike odnosov sodelovanja 

 

Pšundrova (1994) glede na vrsto šole, njeno orientacijo, zastavljene cilje in glede na učence 

ter njihove starše loči tri vrste odnosov, ki lahko potekajo med učitelji in starši. Lahko 

govorimo o partnerskem, klientskem in paternalističnem odnosu, pri čemer Devjak in Berčnik 

(2009) navajata, da gre pri partnerskem odnosu za sodelujoč odnos med dvema 

enakopravnima partnerskima stranema: učitelji in starši. Starši dobijo vpogled v otrokovo 

šolsko delo, učitelj pa lahko bolje spozna otrokove osebnostne značilnosti in interese. Pri 

partnerskem odnosu gre največkrat za odnos, ki vključuje deljenje odgovornosti, moči, 

izkazovanje naklonjenosti, postavljanje skupnih ciljev ter skupno delovanje, partnerstvo 

implicira enakovreden prispevek nečesa vrednega na poti do skupnega cilja. Bistveno je 

ugotavljanje pravega razmerja moči med obema akterjema. Kadar govorimo o klientskem 

odnosu, je ena stran podrejena drugi, ki je dominantna. Kot izpostavi tudi Pšunder (2004), gre 

pri tem za korekcijsko razmerje, kjer učitelj nadomesti druţinske vzgojne primanjkljaje, starši 

pa otroku pomagajo pri šolskem delu. Pri paternalističnem odnosu pa gre po eni strani za 

odnos staršev in učitelja do učenca. Odnos je na videz zaščitniški do otroka. Namesto da bi 

otroku pomagali, ga strogo nadzorujejo in ga zagovarjajo drug pred drugim. Spet drugi avtorji 

pa zagovarjajo definicijo, da je paternalistični odnos odnos, kjer strokovnjaki »poučujejo« 

starše – na primer v mešanih šolskih telesih, kjer sedijo skupaj starši in strokovnjaki, se 

velikokrat izgublja čas, ko morajo strokovnjaki svoja stališča utemeljevati in starše 

prepričevati o pomembnosti sprejemanja odločitev, do katerih so prišli po strokovni poti. Tak 

odnos staršev ne postavlja v enakopraven poloţaj in starši se ne morejo enakovredno 

vključevati v razpravljanje in odločanje v situacijah, kjer je treba uporabiti strokovno znanje. 

 

V nadaljevanju je izpostavljen partnerski odnos, ker je to sodelujoč odnos, na katerem bi 

moralo še posebej temeljiti sodelovanje med učitelji matematike in starši, saj je matematika 

predmet, kjer imajo učenci velikokrat teţave z razumevanjem snovi in jim je sodelujoč odnos 

med starši in učitelji matematike lahko v veliko pomoč. 
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Partnerski odnos 

Po mnenju Intiharjeve in Kepčeve (2002) je partnerstvo tisti odnos med učitelji in straši, v 

katerem: 

 si učitelji in starši enakopravno delijo informacije, cilje in obveznosti, vezane na 

vzgojno-izobraţevalno delo, 

 oboji imajo aktivno vlogo pri vzpodbujanju otrokovega razvoja,  

 oboji so odgovorni za otrokov učno-vzgojni uspeh,  

 oboji imajo določene pravice in tudi dolţnosti. 

 

Ličen (1999) navaja, da razlog za poudarjanje pomembnosti ni le v zapisani pravici staršev, 

da odločajo o izobraţevanju svojih otrok, ampak je predvsem v ţelji, da bi s skladnostjo 

institucionalne in druţinske vzgoje gradili kontinuiteto vplivov in s tem moţnost za čim bolj 

učinkovito razvojno pot otrok. Partnerstvo s starši ponuja večje moţnosti za individualne 

pristope k otroku, ker učitelj pozna specifičnosti druţine, in s tem tudi za bolj kakovostno 

delo. Burden (1995) navaja naslednje razloge za partnerski odnos: 

 oblikovanje odprte dvostranske komunikacije, 

 razumevanje učenčevih domačih razmer in reakcij v skladu z njimi, 

 informiranje staršev o šolskih pričakovanjih in dogodkih ter o učenčevem vedenju, 

 vključevanje staršev v pomoč pri šolskem delu, 

 informiranje staršev o pričakovanjih glede discipline in dogajanju v zvezi z njo, 

 spodbujanje staršev k pomoči pri delu z njihovimi otroki. 

 

Med naštetimi razlogi jih je kar nekaj, ki so v tesni povezanosti s poukom in otrokovim učnim 

delom nasploh. Temeljni namen sodelovanja, partnerstva med učitelji in starši je namreč 

omogočiti čim bolj optimalen razvoj otroka in zagotavljati njegovo uspešnost na različnih 

ravneh in področjih. Od tega je v prihodnosti odvisna tudi otrokova ţivljenjska in poklicna 

kariera (Kalin in sod., 2009). Sodobna šolska politika usmerja razvoj odnosov med druţino in 

šolo v smeri partnerstva in ne večvrednostne vloge šole. Tudi sodobna pedagoška znanost 

spodbuja partnerski odnos med šolo in domom, v katerem si šola in dom delita odgovornost 

za razvoj in napredek učenca. Šola in dom, učitelji in starši vzpostavljajo most zaupanja in 

spoštovanja z odprtim dialogom, z medsebojno podporo, z upoštevanjem interesov, idej in 

pobud na eni in na drugi strani (Intihar in Kepec, 2002). Intiharjeva in Kepčeva (2002) menita 

tudi, da skladnost druţinskih in institucionalnih vzgojnih prizadevanj bistveno vpliva na  
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učinkovitost in celovitost otrokovega razvoja. Velika prednost partnerstva je prav v tem, da 

izredno poudarja vzajemno sodelovanje. Partnersko sodelovanje med domom in šolo daje 

veliko več priloţnosti za individualno obravnavo otroka, ker učitelj bolje pozna druţino, starši 

pa šolo. Ličen (1999) zatrjuje, da je za grajenje sozvočnosti vzgojnih vplivov potrebno 

medsebojno poznavanje sistema vrednot z njihovo etično komponento, ki velja doma oziroma 

v šoli. Poznavanje razlik med domom in šolo vodi v iskanje skupnih točk, ki oklepajo polje 

delovanja. Vse to pa se lahko uresničuje, če se učitelji in starši pogovarjajo odprto, če šola s 

svojo kulturo starše spoštuje in vzpodbuja k sodelovanju, da postanejo enakovredni 

soustvarjalci ţivljenja in dela na šoli. Šola in starši naj bi v skrbi za otroka gradili partnerski 

odnos, saj je njihova skupna vez in skupni interes posameznik, ki ga spremljajo starši doma in 

učitelji v šoli. 

 

Kako graditi partnerstvo 

V članku Pogovorne ure – nadloga ali priloţnost za oblikovanje partnerstva med učitelji in 

starši je Ličen (1999) zapisala, da koncept partnerstva uresničujemo različno, zmeraj pa izhaja 

iz kulture sodelovanja med šolo in drugimi socialnimi mreţami, ki jim otrok pripada. Če se je 

v preteklosti predvsem poudarjalo, da mora šola popravljati napačno domačo vzgojo, se 

dandanes poudarja pomen iniciativ posameznih staršev in se iščejo prednosti za grajenje 

mreţe odnosov šola : učenci : dom. Razlike naj ne bi bile ovire, ampak priloţnost, da se 

učimo drug od drugega. To se lahko uresničuje le, če so dobri medsebojni odnosi pomembni 

za obe strani in če sta obe strani pripravljeni in usposobljeni za odprt pogovor, če sta šola in 

dom dejavnika sistema odprte komunikacije. Tako na primer naj bi starši imeli svoje predloge 

pri oblikovanju načrta šole, ne da ga njihovi predstavniki le potrdijo, zato da bi se v 

dejanskem delu srečevale potrebe druţine in šole kot druţbene institucije. Celotna atmosfera 

šole naj bi razvijala navade, ki podpirajo sodelovanje staršev. V naši šolski praksi pa bi se 

včasih lahko tudi vprašali, kdo se pravzaprav boji staršev, saj se namreč dogaja, da učitelji 

zavračajo tesnejše sodelovanje, ker nočejo, da se bi starši vtikali v njihov način poučevanja 

oziroma da bi brskali po njihovem delu. Starši so pogosto vabljeni v šolo šele tedaj, ko 

njihovemu otroku krepko zaškriplje. Mogoče so ponekod slabe izkušnje privedle do takega 

stališča, ki pa učitelja omeji v delitvi odgovornosti. Če šola sodeluje z druţino, si delita delo 

in odgovornost. Partnerstvo med domom in šolo ne nastaja samo, uresničujejo ga ljudje, to so 

učitelji in starši. Njihova najpogostejša srečanja so na roditeljskih sestankih in pogovornih 

urah, zato je zelo pomembno, kako se odvija pogovor med njimi. 
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Razvijanje partnerskega sodelovanja je po mnenju Kalinove in sod. (2009) odvisno od vrste, 

stopnje in ciljev šole, od orientacije šole (večje usmerjenosti v socializacijo ali večje skrbi za 

učenje in učne uspehe) ter pričakovanj. Pričakovanja šol, učiteljev in staršev niso nikoli 

enaka, lahko pa so bolj ali manj usklajena. Gre za številne objektivne in subjektivne 

okoliščine, ki sodelovanje spodbujajo ali pa ga ovirajo. Z vsemi starši ni moţno razviti 

partnerskega odnosa, v posameznih situacijah je to zelo teţko. Nekateri učitelji in nekateri 

starši si namreč tega sploh ne ţelijo oziroma ga teţko vzpostavijo zaradi osebnostnih 

značilnosti, narave svojega dela, obveznosti in drugih objektivnih in subjektivnih razlogov. 

Od širine različnosti pričakovanj staršev, učiteljev, učencev in vodstva šole, ki s seboj nosijo 

napetosti, nasprotja in celo konflikte, in od tega, kako je moţno to različnost uskladiti, je 

odvisno tudi sodelovanje. Bolj kot so pričakovanja in cilji usklajeni, večja je učinkovitost 

sodelovanja in prednosti tega. Novak (1998) izpeljuje moţnosti razvoja partnerstva med starši 

in šolo pri nas iz hipoteze, da socialno partnerstvo med učitelji in starši kot alternativa 

storilnostni šoli uspešno deluje le, če: 

 se socialni partnerji drug od drugega učijo za demokracijo, 

 presegajo civilizacijske in kulturne dvojnosti (leva in desna polovica moţganov, 

ţenske – moški) 

 razvijajo skupni občutek za vrednote in cilje sodelovanja med udeleţenci vzgojno-

izobraţevalnega procesa, 

 so usmerjeni k pozitivnemu cilju in ne le h kurativnemu preprečevanju negativnih 

pojavov, 

 so usmerjeni k celotnemu, osmišljenemu znanju in učenju (interpretiranju pojavov iz 

različnih zornih kotov), 

 razvijajo občutek za pozitivno samopodobo učenca, 

 razvijajo občutek za medsebojno povezanost in pripadnost na osnovi interakcije med 

sodelujočimi, 

 delovanje staršev in učiteljev po modelu samonadzora spremeni vlogo obeh strani pri 

(samo)vzgoji otroka/učenca. 

 

Karakteristike storilnostno naravnane šole se po nekaterih naših šolah še občuti. Če učitelji in 

starši razvijajo partnerske odnose, so prav gotovo na hitrejši poti kakovostnih sprememb. 

Partnersko sodelovanje pa je treba gojiti in razvijati tudi na drugih ravneh znotraj šole in 

zunaj nje, zlasti s šolsko politiko (Intihar in Kepec, 2002). Kot je v članku zapisala Ličenova 
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(1999), partnerstvo med domom in šolo uresničujejo učitelji in starši. Del sodelovanja v tem 

partnerskem odnosu so pogovorne ure, ki naj ne bi bile govorilne ure, kjer govorijo starši in 

učitelji drug mimo drugega, ampak pogovorne ure, kjer se pogovarjajo. Pogovorne ure so 

situacija, kjer je bistveno osebno odzivanje za razliko plenarnega predavanja ali pa morda 

roditeljskega sestanka. Če šola sodeluje z druţino, si delita delo in odgovornost. Interakcija 

med starši in šolo vpliva na način razumevanja otrokovega obnašanja in tudi na način, kako se 

do njega obnašajo odrasli, posledično je vzgoja v obeh sistemih učinkovitejša. Medsebojno 

sodelovanje se začne s pogovorom o ciljih. Pričakovanja staršev so različna, prav tako njihova 

stališča do šole in izobraţevanja. Pri pogovorih s starši upoštevamo njihova merila in 

vrednote ter tudi navade. 

 

6 TEŽAVE PRI SODELOVANJU 

 

6.1 Teţave, ki jih imajo učitelji in starši med seboj 

 

Starši in učitelji so nekakšni »naravni« zavezniki, kot jih imenujejo Kalinova in sod. (2009), 

ki jih povezuje otrok in skupni cilj, to je hotenje, da otrok razvije svoje potenciale, kolikor je 

le mogoče. Toda kljub tej povezanosti učitelji in starši ne najdejo vedno dobrih poti za 

sodelovanje in uresničevanje skupnega cilja. Starši in učitelji morajo torej za uspešno 

sodelovanje poskušati vedno na novo odstraniti ovire in poiskati poti drug do drugega. 

Nekatere ovire ţe stoletja obremenjujejo sodelovanje (avtoritarnost ter paternalizem šole in 

učiteljev, stereotipi) in se ponavljajo iz generacije v generacijo, ker jih generirata močna 

tradicija in dejstvo, da je šola drţavna institucija, učitelj pa njen usluţbenec. Poleg tega pa 

nove probleme prinašajo tudi današnje civilizacijske spremembe, kot so sprememba druţine, 

globalizacija, migracije in delitev bogastva. Te pa imajo pomemben vpliv na ţivljenje in 

učenje otrok, staršev, druţin ter delo šol in učiteljev. 

 

Pričakovanja, stališča, interesi potrebe in ţelje med učitelji in starši so neusklajene, 

posledično pa so starši pogosto razočarani nad šolo in učitelji, pa tudi učitelji so razočarani 

nad starši. Na seminarjih, ki jih je organizirala Intiharjeva (2002), na katerih je raziskovala 
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teţave, ki jih imajo učitelji in starši pri medosebnem sodelovanju, so starši in učitelji zapisali 

naslednje najpogostejše probleme in teţave: 

 Učitelji so mnenja, da starši precenjujejo sposobnosti svojih otrok, nimajo nadzora nad 

delom otrok, ne obiskujejo govorilnih ur in roditeljskih sestankov, zagovarjajo svoje 

otroke, vzgoja doma je neenotna, ne zanimajo se za šolsko delo, z otroki se ne 

pogovarjajo, dovolijo gledanje neprimernih oddaj pozno v noč, otrokom ne privzgojijo 

delovnih navad, odgovornost prelagajo na šolo, ne drţijo se dogovorov, so preveč 

občutljivi v komunikaciji z učiteljem, podcenjujejo vzgojne predmete, neustrezno 

ukrepajo ob otrokovem neuspehu, poskušajo vplivati na dvigovanje ocen, so nesramni 

– nizka kulturna raven, otroke prepuščajo samim sebi, nekateri ne zanjo slovenskega 

jezika in imajo teţave pri financiranju šolskih obveznosti. 

 Starši pa so mnenja, da imajo učitelji predavateljski način poučevanja, premalo 

utrjujejo snov pred preverjanjem in ocenjevanjem, imajo neosebni odnos, roditeljski 

sestanki so predolgi in nezanimivi, domače naloge so preobseţne in preteţke, ne 

pregledujejo redno domačih nalog, nekateri učitelji so popustljivi, prestrogo 

ocenjujejo, ni vrnitvenih sporočil o pisnih izdelkih, imajo neustrezen govor 

(preglasno, pretiho, nerazločno), zamujajo k pouku, rešujejo konflikte na račun učne 

snovi, so ozko usmerjeni samo v svoj predmet, vidijo samo slabe lastnosti, prelagajo 

šolsko delo na dom, so nedosledni, ovirajo razvijanje otrokove pozitivne samopodobe, 

ne preprečujejo nasilja, na njihovih govorilnih urah je dolga čakalna doba, ne 

posvetijo dovolj časa posameznim staršem na govorilnih urah, niso ves čas prisotni na 

govorilnih urah, znajo povedati samo ocene. 

 

Starši in učitelji so torej zelo kritični drug do drugega, zlasti glede vzgojno-izobraţevalnega 

dela. O teh teţavah bi se morali učitelji in starši skupaj pogovoriti in jih reševati na 

roditeljskih sestankih (s problemsko in izobraţevalno vsebino), v raznih interesnih skupinah, 

študijskih kroţkih pa tudi v šoli za starše. Bistveno je, da se šola in dom drug drugemu 

»odpreta«, se med seboj dobro predstavita, da laţje stečejo skupni pogovori, dogovori in 

konkretne aktivnosti. To vpliva na boljše sodelovanje, na večje zaupanje. Manj problemov bi 

bilo, ker bi se učitelji in starši bolje poznali in spoznali ţivljenje otroka v domačem in 

šolskem okolju. 
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6.2 Teţave pri matematiki 

 

Za učence, ki imajo teţave pri matematiki, se še vedno najprej pomisli, da niso dovolj bistri. 

Dejansko pa je vzrokov za te teţave precej več, le da se številnih dejavnikov pogosto ne 

povezuje z uspešnostjo pri matematiki. Poleg intelektualnih sposobnosti je za uspešno delo pri 

matematiki prav tako pomembna pozornost otroka, njegovo razumevanje jezika in izraţanje, 

sposobnost poslušanja, do teţav privedejo primanjkljaji na področju učenja matematike, 

številni čustveni dejavniki, šibka prostorska orientacija in podobno (Jelenc in Novljan, 2001).  

Jelenc in Novljan (2001) razdelita razloge, da učenci niso uspešni pri matematiki, v dve 

skupini: 

 subjektivni razlogi, to so niţje sposobnosti, motnje pozornosti, poslušanja, prostorske 

orientacije, teţave pri izraţanju in branju, strah, slabe delovne navade, slabo 

predhodno znanje ter drugi razvojni zaostanki, 

 objektivni razlogi, kamor spadajo neusklajene zahteve v učnih načrtih z razvojnimi 

moţnostmi učencev, neustrezni učbeniki, metode in oblike dela, didaktični 

pripomočki. 

 

Nekateri otroci imajo teţave le na začetku, kasneje pa teţave izzvenijo in otroci uspešno 

napredujejo. So pa tudi taki, pri katerih teţave ne minejo kljub pomoči, ampak se celo 

poglabljajo in stopnjujejo ter vse bolj ovirajo napredovanje. Strah in stiske ob neuspehu 

učenca potiskajo v vse večjo negotovost in odpor do šole. Matematična znanja se 

nadgrajujejo, zato je zelo pomembno, kakšna so osnovna znanja ter njihova uporaba v 

različnih situacijah in v kolikšni meri so posamezne računske dejavnosti avtomatizirane. 

Vsakršna pomoč učencu v višjih razredih je neučinkovita, če učenec utrjuje le tekočo snov, ni 

pa usvojil osnovnih znanj, npr. pri pisnem deljenju, če učenec ne zna dobro poštevanke in 

predhodnih računskih operacij, mu samo urjenje tehnik deljenja ne koristi. Zato usvajanje 

matematičnih znanj v prvih letih šolanja predstavlja temelj za usvajanje matematičnih znanj 

na višji stopnji in ni naključje, da je matematika na razredni stopnji tako povezana z vsemi 

ostalimi vzgojno-izobraţevalnimi predmeti, zlasti z vsebinami s področja naravoslovja in 

druţboslovja (Jelenc in Novljan, 2001). 
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6.3 Ovire in prednosti, ki vplivajo na motivacijo za partnersko sodelovanje med 

učitelji matematike in starši 

 

Kot razloge, ki pozitivno oziroma negativno vplivajo na motivacijo za partnersko sodelovanje 

med učitelji in starši, Resman (1992c) navaja, da se nekateri starši lahko ţe vnaprej 

postavljajo v podrejen poloţaj, ker vedo, da so učitelji strokovnjaki in jim zato tudi zaupajo in 

prepuščajo nekatere naloge, ki bi jih morda skupaj opravili bolje. Nekateri starši pa tudi 

odklanjajo sodelovanje s šolo zaradi skromnosti in občutka manjvrednosti z bolj izobraţenimi 

starši. Dogaja se tudi, da se starši, ki imajo po formalni plati sicer višjo izobrazbo od učiteljev, 

postavijo v klientski, podrejen poloţaj, ker se zavedajo, da imajo učitelji nad otrokom moč 

(učni uspeh, napredovanje …), zato ţelijo z učiteljem ohranjati dobre medsebojne odnose. 

 

Strojin (1992) navaja naslednje dejavnike, ki zavirajo dobre odnose med učitelji in starši: 

 izogibanje komunikaciji, 

 nespremenljiva mnenja o otroku/učencu, 

 konflikti, ki prizadenejo tako učitelje kot starše, 

 kompliciranje, filozofiranje, psihologiranje, 

 neomajnost šolskih zadev, 

 nepoznavanje domačih razmer, v katerih otrok ţivi. 

 

Učitelji se pogosto sprašujejo, kako starše pridobiti za plodnejše sodelovanje, kako jih 

motivirati za bolj intenzivno vključevanje v ţivljenje in delo šole. Pomembno je, da so starši 

zadovoljni s svojim pedagoškim poslanstvom, ki je pomembno povezano s pedagoškim 

poslanstvom učiteljev in šole. Starši bodo zadovoljni, če bodo dobili občutek in osebno 

izkustvo, da so prispevali pomemben in učinkovit deleţ k ciljem, ki vodijo k zdravemu, 

uspešnemu razvoju in napredku otroka in mladostnika ter tako spoznali, v čem je smisel 

njihovega sodelovanja z učitelji. Intiharjeva in Kepčeva (2002) navajata naslednje ovire in 

prednosti, ki vplivajo na motivacijo za partnersko sodelovanje med učitelji in starši: 

 

Tradicija in lastne izkušnje staršev. Drugačne možnosti sodelovanja v odpri šoli. 

Tradicija in lastne izkušnje staršev imajo zelo velik vpliv na motivacijo in vrsto sodelovanja. 

Nekateri starši šolo še vedno dojemajo kot dokaj zaprt sistem, uradno institucijo, ki se do 

staršev obnaša kot do strank in jih je teţko prepričati o drugačnih moţnostih sodelovanja, ki 
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jih nudi odprta šola. Odprta šola učiteljem in staršem omogoča, da vzpostavijo komunikacijo 

partnerskih odnosov z namenom, da starši razvijejo pozitiven odnos do šole in se usposabljajo 

za odgovorno starševstvo na področju vzgojno-izobraţevalnih potreb otroka. Z dobro 

predstavitvijo jim omogoči vpogled v ţivljenje in delo šole. 

 

Učiteljev odnos do staršev 

Učiteljev odnos do staršev sodi med najpomembnejše dejavnike, ki vzpodbujajo starše k 

sodelovanju. Učitelj komunicira s starši na dveh ravneh, na osebni ravni kot učitelj in na 

institucionalni ravni kot predstavnik šole. Starši si hkrati z mnenjem, ki ga ustvarijo o učitelju, 

ustvarijo tudi mnenje o šoli, saj učitelj predstavlja podobo šole. Ličen (1999) meni, da je od 

učiteljev odvisno, ali se bodo starši v šoli počutili kot partnerji ali pa bodo šolo doţivljali kot 

neprijetno izkustvo. 

 

Subjektivna mnenja, stališča in prepričanja staršev in učiteljev 

Na kakovostno sodelovanje med učitelji in starši vplivajo tudi subjektivna mnenja in 

zakoreninjena stališča staršev in učiteljev, ki jih je teţko preseči, dokler se sami ne odločijo za 

spremembe. Veliko staršev ţivi v prepričanju, da učiteljev ne zanimajo njihovi otroci in oni 

kot starši, učitelji prav tako menijo, da starši ne poznajo njihovega dela in truda, ki ga vlagajo 

v njihovega otroka. Takšna subjektivna prepričanja onemogočajo plodno sodelovanje in slabo 

vplivajo na uspeh vzgojno-izobraţevalnih prizadevanj z otroki, na osebnostni in profesionalni 

razvoj učiteljev, na počutje in zaupanje staršev. Samo pozitivna naravnanost učiteljev do 

staršev in pozitivna stališča staršev do pedagoškega dela učiteljev spodbujajo uspešno 

partnersko sodelovanje. 

 

Starši so obremenjeni s službo, z dodatnim zaslužkom, z brezposelnostjo 

Starši, ki so obremenjeni s sluţbo, dodatnim zasluţkom, z brezposelnostjo in podobnim, 

nimajo časa za otroke in sodelovanje s šolo. Učitelj mora takšne starše poskušati razumeti v 

njihovih teţavah in stiskah in se jim skušati, kolikor je le mogoče, časovno prilagoditi, če gre 

za individualno pogovor o otroku. Prav tako pa jih je treba ozavestiti, da je otrok kljub 

teţavam in stiskam, ki jih doţivljajo, na prvem mestu. Prav je, da učitelj poskuša starše 

prepričati, naj si vzamejo čas za otroke, saj so otrokove stiske in teţave pogosto povezane tudi 

s problemi staršev, kar pa vpliva na njihovo učno-vzgojno uspešnost. 

 



Berloţnik, D. S. (2011). Sodelovanje med učitelji matematike in starši z vidika zagotavljanja boljše učne 

uspešnosti učencev. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

29 

Preambiciozni starši 

Obstajajo pa tudi starši, ki se zaradi svojih egocentričnih interesov z lahkoto vključujejo v 

delo oddelka, učitelja, šole, kar pa lahko ima negativne posledice za druge starše pa tudi za 

učitelje in učence. Takšne starše je treba obvladati na spodoben način in pridobiti za 

sodelovanje večino staršev, ne samo posameznikov. 

 

Starši manj uspešnih otrok imajo manj zaupanja v šolo in učitelja; prikriti spori med 

učitelji in starši zaradi manj uspešnih otrok 

Neuspešni učenci, ki imajo učne ali vzgojne teţave, mnogokrat pa kar oboje, so pogosto tudi 

vzrok sporov med učitelji in starši. Ti učenci potrebujejo še posebno skrb in pozornost, zato je 

sodelovanje med učitelji in starši nujno potrebno. Starši učno in vzgojno neuspešnih otrok pa 

so manj motivirani za sodelovanje s šolo. Neuspeh otroka vpliva na njihovo nezaupanje v šolo 

in učitelje. Mnogi starši svojemu otroku ne znajo in ne morejo pomagati, ne glede na njihovo 

izobrazbo. Negativne izkušnje nemoči in razočaranja pa starše potiskajo v podrejen poloţaj in 

se zato izogibajo sodelovanju z učiteljem, ker tega vidijo kot strokovnjaka, ki ima moč nad 

otrokovo »usodo«. Učitelji in starši mečejo krivdo za otrokov neuspeh drug na drugega. Ovire 

medsebojnega obtoţevanja vplivajo, da se dialog med njimi prekine, kar pa ne omogoča, da bi 

otroku konstruktivno pomagali. Strojin (1992) meni, da nelagodni občutki, da so kot starši in 

učitelji odpovedali, slabo deluje na njihove medosebne odnose. 

 

Starši mislijo, da je njihov otrok najslabši. Bojijo se za njegovo prihodnost, smili se jim, 

hkrati pa so nanj jezni, ker mu ne znajo in ne morejo pomagati. V takšnem poloţaju postanejo 

do otroka in učitelja negativno naravnani. Podobno pa se dogaja tudi učiteljem, ki se slabo 

počutijo, ker pri otroku ne doţivljajo pravega uspeha. Skrbi jih glede napredovanja učencev, 

teţavni in problematični otroci pa v učitelju vzbujajo občutke jeze, odpora in sovraštva. 

Neprijetna čustva odpora in jeze pa učitelj usmeri v učence in starše. 

 

Šele ko se učitelj razbremeni mita o idealnem učitelju, ko preprosto postane človek, se 

spremeni njegov odnos do staršev. Z učenci in starši navezuje pristnejši odnos. Starše pridobi 

za sodelovanje le, če jih bolje spozna. Tako se laţje poglobi v njihove stiske in teţave, jih 

razume in jim pokaţe, da ima tudi sam kot učitelj podobne teţave. 
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Razlike med pričakovanji med učitelji in starši: starši želijo sodelovati s šolo predvsem 

zaradi svojega otroka, manj pa jih zanima skupnost učencev, celotno življenje v šoli 

Razlike pričakovanj učiteljev in staršev so zelo velike. Starši in učitelji imajo sicer skupen 

cilj, uspeh otroka v šoli, vendar pa starše zanima predvsem njihov otrok, učitelji pa se 

zavzemajo za vse učence. Pričakovanja staršev so preteţno čustveno obarvana, pričakovanja 

učiteljev pa se odvijajo na ravni profesionalnega mišljenja. Šola se staršem pribliţa in jih 

motivira za sodelovanje, če v ospredje postavlja njihove otroke in jih sprejema kot 

enakovredne partnerje pri načrtovanju in izvajanju vzgojno-izobraţevalnega procesa. Starši so 

veliko bolj motivirani za sodelovanje, če dobijo občutek, da z zavzetim sodelovanjem s šolo 

prispevajo k otrokovem učnem napredku in celovitem razvoju, zato so se pripravljeni vključiti 

v šolsko delo na različne načine glede na svoje zmoţnosti. 

 

Domače naloge pogosto porušijo klimo doma in v šoli 

Domače naloge so koristne glede na vzgojno-izobraţevalne naloge, vendar pa so lahko 

domače naloge prezahtevne, prelahke, dolgočasne, nesmiselne … Nekateri otroci potrebujejo 

pri nalogi stalno pomoč in obveznosti so na nek način naloţene tudi na starše, druţino, kar 

lahko poruši ugodno klimo v druţini. Smiselno je, da se učitelj o domačih nalogah (namen, 

cilj, vsebine) s starši pogovori na roditeljskem sestanku, pa tudi individualno na govorilni 

oziroma pogovorni uri, ko svetuje in pomaga, kako se lotiti domačih nalog doma. Pomembno 

pa je tudi, da učitelj domače naloge pregleda in da učencu vrnitveno sporočilo, kako uspešno 

je nalogo opravil. Tako učenci kot starši so uţaljeni in nemotivirani za reševanje domačih 

nalog, če ne dobijo povratne informacije. 

 

Starši imajo premalo možnosti vplivati na program in izvajanje programa šole 

Prav je, da pedagoški delavci v osnovni šoli v razvojnih načrtih in v letnih pripravah na pouk 

razmišljajo, kje in kako bodo starše vključili v vzgojno-izobraţevalno delo, ter jih povabijo k 

sodelovanju.  

 

Argumenti aktivnega vključevanja staršev v pedagoško prakso 

Nekateri zagovarjajo aktivno vključevanje staršev v pedagoško prakso, ker v tem vidijo 

prednosti, da starši lahko prevzamejo nekatere dejavnosti z otroki in s tem pomagajo 

preobremenjenemu učitelju, starši tudi izkustveno spoznajo in bolje razumejo delo in vlogo 

učitelja, kar pripomore, da se učitelji in starši bolj poveţejo med seboj, da cenijo delo drug 
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drugega, si medsebojno zaupajo. Tisti, ki pa so proti prevelikemu vključevanju staršev v pouk 

in drugo delo na šoli, navajajo, da imajo učitelji s tem dodatno delo, ker starši potrebujejo 

pomoč in vodenje, glede na to, da niso pedagogi. 

 

Vpis na izbrano šolo po željah staršev ni vedno možen 

Prosta izbira šole za otroke je eden izmed pomembnih dejavnikov motivacije staršev za 

sodelovanje s šolo. Ţal pa vpis na izbrano šolo ni vedno moţen zaradi razlogov, kot so 

prenapolnjeni oddelki, slab socialni status druţine … 

 

Organizacije staršev – vpliv na šolo in šolsko politiko 

Starši lahko postanejo enakovredni partnerji šoli in učitelju, tako da se organizirajo neodvisno 

od šole in šolske politike. Tako lahko bolj vplivajo na šolsko politiko šole in na delo 

konkretne šole. Na nekaterih naših šolah delujejo klubi staršev za boljšo šolo, v katerih se 

zdruţujejo starši, učitelji in sod. strokovnjaki z namenom, da bi prispevali k izboljšanju 

ţivljenja in dela na konkretni šoli. 

 

Izobraževanje staršev za učenje različnih spretnosti vzgajanja 

Starši so bolj motivirani za sodelovanje s šolo, če jim ta ponudi kakovostne izobraţevalne 

programe, v katerih se upoštevajo njihovi interesi in potrebe. Ko starši dobijo izkušnjo, da 

ţelijo učitelji z njimi sodelovati tudi pri njihovem učenju in napredovanju z namenom, da bi 

bili uspešnejši vzgojitelji, da bi njihov otrok in skupnost otrok, v kateri ţivijo, bolje 

napredovali, so bolj pripravljeni sodelovati. 

 

Skupno izobraževanje učiteljev in staršev 

Učinkovito izobraţevanje za partnersko sodelovanje prisega na skupno izobraţevanje 

učiteljev in staršev. Tako se učitelji in starši skupaj učijo, kako sodelovati, kako obravnavati 

razlike v mnenjih, kako se pogajati, kako razumeti vlogo drugega, ne da izgubijo zaupanje v 

svojo vlogo. 

 

Komunikacija med učitelji in starši 

Kot je ţe pred leti zapisala Avguštinova (1997), je temelj sodelovanja med učiteljem in starši 

dobra komunikacija. Komunikacija je informacija o stvareh in pojavih drugim osebam. Ni 

interakcije brez komunikacije. Interakcija je odnos med dvema ali več osebami, kjer ena 



Berloţnik, D. S. (2011). Sodelovanje med učitelji matematike in starši z vidika zagotavljanja boljše učne 

uspešnosti učencev. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

32 

oseba vpliva na obnašanje druge in nasprotno. Pšundrova (2006) je pedagoško komunikacijo 

opredelila kot komunikacijo, ki je usmerjena v razvoj učenca in jo lahko opredelimo kot 

razvojno-interakcijski proces med učencem, starši, drugimi učitelji in sodelavci in razredniki. 

Ustrezna pedagoška komunikacija je takrat, ko je izpostavljeno enakopravno partnerstvo med 

vsemi akterji vzgojno-izobraţevalne delavnosti. Komunikacija med učitelji in starši je 

pomemben dejavnik, ki lahko spodbuja dobre odnose ali pa jih zavre. Večina staršev meni, da 

ima učiteljeva beseda neko teţo, saj jih smatrajo za strokovnjake. Obstajajo pa tudi starši, ki 

podvomijo v učiteljevo presojo (Pirc, 2007). 

 

Komunikacijski proces, ki poteka med dvema osebama, ima svoje zakonitosti in temelji na 

naslednjih fazah (Intihar in Kepec, 2002): 

 pošiljateljeve namere, misli, čustva, ki jih ţeli poslati, 

 pošiljateljevo prevajanje misli in čustev v sporočilo, ki je primerno za poslušanje, 

 pošiljanje sporočila po kanalu (z besedo, intonacijo, gesto …), 

 prejemnik si razlaga pomen sporočila, razlagi sledi prejemnikov odziv. 

 

Za dobro komunikacijo je zelo pomembno zaupanje. Ko doseţemo medsebojno naklonjenost, 

lahko vplivamo na drugo osebo. Kot je zapisala Avguštinova (1997), pa mora dober odnos 

biti: 

 odkrit, kar pomeni, da vsak lahko tvega, je lahko neposreden in pošten, 

 vsak mora biti prepričan, da ga drugi ceni, 

 oba se morata zavedati medsebojne odvisnosti, 

 vsak zase lahko raste in razvija svojo ustvarjalnost in individualnost, 

 oba skupaj lahko uresničita svoje cilje (ne eden na račun drugega). 

 

Uspešna komunikacija med starši in učitelji mora biti kongruentna, kar pomeni usklajenost 

verbalne in neverbalne komunikacije. Za komunikacijo je predvsem pomembno učinkovito 

pošiljanje sporočil, učinkovito poslušanje in učinkovite povratne informacije (Lepičnik 

Vodopivec, 1996). Najpogosteje se pri pogovoru učitelja s starši razvije posredni odnos, ko 

ima učitelj nadrejen poloţaj in staršem pove svoje zahteve, daje navodila, ocenjuje, presoja. 

Šele v neposrednem odnosu, kjer gre za medsebojno odzivanje in sprejemanje razlage, 

obojestransko spreminjanje predlogov, obojestransko kritiziranje in sprejemanje kritike, steče 

dialog kot interakcijska komunikacija. Učitelj in starši skupaj ugotovijo, kaj je treba pri delu z 
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otrokom spremeniti in kaj ohraniti. V pravem dialogu so nujne povratne informacije 

(Avguštin, 1997). Če učitelji komunicirajo s starši s pozicije moči, jih s tem odvračajo od 

sodelovanja (Pušnik, 2000). Učitelj mora starše sprejemati kot osebe, ki imajo ogromno 

informacij o otroku in lahko pomembno pripomorejo k otrokovemu napredku in uspehu. Kot 

je mnenja tudi Avguštinova (1997), bi moral učitelj v odnos do staršev vnesti več topline in 

spoštovanja do sočloveka. Tega je največkrat premalo zlasti v odnosu do staršev otrok, ki 

imajo teţave. Vse preveč je kritiziranja, grajanja ali celo poniţevanja otrok in staršev. 

 

Dogaja se, da komunikacija ni najbolj učinkovita. Mnogi nesporazumi v komunikaciji so 

lahko čustvene narave in pogosto izhajajo iz nezaupanja med sogovornikoma, kar lahko 

privede tudi do dvomov o sporočilu. O učinkoviti komunikaciji govorimo, ko si prejemnik 

razlaga in razume sporočilo tako, kot je pošiljatelj ţelel oziroma nameraval. To pomeni, da 

pošiljatelj jasno in nedvoumno ubesedi misli, občutja, doţivetja, ki jih ţeli sporočiti. To pa 

lahko uspešno opravi le, če dobro pozna jezik, besedni zaklad in jezikovne zakonitosti. Vedeti 

mora, kaj ţeli povedati, kaj čuti in kaj misli (Intihar in Kepec, 2002). Pri komunikaciji je treba 

pozorno spremljati sogovornikovo obrazno mimiko, govorico telesa, višino in barvo glasu ter 

pozorno poslušati sogovornikove besede. Takšna komunikacija je bolj učinkovita, uspešna in 

prijetna. Za učitelja je zelo pomembno, da se tega zaveda in tako tudi ravna. 

 

Po mnenji Intiharjeve (2002) razgovor med učiteljem in staršem lahko poteka takole: 

 Učitelj začne razgovor na osnovi teme, teţave, ki je za starše aktualna. 

 Pozoren je na ritem komunikacije: govorjenje – poslušanje – razmišljanje. 

 Pogovor poteka z izmenjavo različnih opisov, pojasnil, razlag ter oblikovanja novih 

opisov in razlag (brez uporabljanja trditev in diagnoz). 

 Učitelj v pogovoru staršem kot sogovornikom stalno prilagaja svoj »pritisk« (premalo 

»pritiska« ne omogoča sprememb, preveč zavira spremembe, prava mera pa spodbuja 

spremembe). 

 Uporablja »jaz stavke«, »jaz sporočila« (Mislim … Moje videnje …). 

 Izogiba se negativnih nasvetov (To ste napačno naredili. Tega ne bi smeli.). 

 Enakomerna poraba časa v govorjenju in poslušanju obeh sogovornikov (izogibanje 

monologov). 

 Učitelj uporablja jasen besednjak. 
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Učitelj mora pri pogovoru s starši najprej izhajati iz dobrih plati učenca, kaj dela dobro, kje je 

napredoval, šele nato naj steče pogovor o tem, česa ne dela dobro. Prav tako je treba razgovor 

tudi končati v pozitivnem tonu.  

 

7 FORMALNE IN NEFORMALNE OBLIKE SODELOVANJA MED 

ŠOLO (UČITELJI) IN DOMOM (STARŠI) 

 

Glede na zakonodajo (Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraţevanja, 1996) pri nas obstajajo formalne in neformalne oblike sodelovanja s starši, 

katerih globalni cilji so spoznavanje ţivljenja in dela šole, kakovostna medsebojna 

informacija o učno-vzgojnem delu učenca, vključevanje staršev v različne dejavnosti šole, 

skupno reševanje učno-vzgojnih problemov – viri pomoči in izobraţevanje staršev na 

prostovoljni podlagi (Intihar in Kepec, 2002). Starši se preko formalnih oblik sodelovanja 

informirajo o delu in napredovanju otroka v njegovem učnem in osebnostnem razvoju. Praksa 

pa kaţe, kot zapiše Resman (1992), da so manj učinkovite formalne oblike sodelovanja med 

domom in šolo (z izjemo pogovornih ur), ker so paternalistične po namenu in predstavljajo 

nekakšno vertikalo. Tako starši ne morejo nastopiti kot enakopraven partner šoli. Bolj 

učinkovite so neformalne oblike sodelovanja, ki bolj povezujejo starše in učitelje. Prek 

individualnih oblik se vzpostavlja in krepi zaupanje, predvsem pa zaupanje staršev v učitelje. 

Tu starši bolj odkrito spregovorijo o svojem otroku, o njihovih stiskah in ţeljah za otrokovo 

prihodnost. 

 

Formalne oblike sodelovanja med učitelji in starši 

Formalne oblike sodelovanja šole s starši so tiste oblike, ki so predpisane in jih opredeljuje 

zakonodaja: svet staršev, roditeljskih sestanki, govorilne oziroma pogovorne ure in pisna 

sporočila (Lenassi - Pahor, 2006).  

 

Svet staršev 

V svetu staršev so predstavniki staršev, ki zastopajo njihove interese. V svetu staršev ima 

vsak oddelek enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na roditeljskem sestanku oddelka. Svet 

staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o 

nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem 
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delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraţevalni problematiki, 

obravnava pritoţbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraţevalnim delom, voli predstavnike v svet 

šole in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi (Šolska zakonodaja, 

1996). 

 

Svet zavoda 

Svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev zavoda in 

trije predstavniki staršev. Predstavniki delavcev so štirje predstavniki strokovnih delavcev 

zavoda (trije iz šole, eden iz vrtca) in en predstavnik izmed upravno-administrativnih in 

tehničnih delavcev. Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed občanov 

posameznih naselij šolskega okoliša. Predstavnike staršev pa volijo starši na svetu staršev. 

Naloge sveta zavoda so, da imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program dela in  razvoja 

zavoda, sprejema letni delovni načrt in  poročilo o njegovi uresničitvi, sprejema letno poročilo 

o samoevalvaciji šole, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava 

poročila o izobraţevalni in vzgojni problematiki, odloča o pritoţbah staršev v zvezi z 

vzgojnim in izobraţevalnim delom v šoli, obravnava zadeve, ki mu jih predloţijo učiteljski 

zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev ali skupnost učencev, 

sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, sprejme finančni načrt, realizacijo finančnega 

načrta in letno poročilo. Ustanovitelju predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti, 

ustanovitelju in ravnatelju zavoda daje predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, razpisuje 

volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda, sprejema program razreševanja preseţnih 

delavcev, imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah, odloča o pritoţbah v zvezi s 

statusom učenca, odloča o pritoţbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi 

delavcev iz delovnega razmerja, odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v 

skupnosti zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in 

opravljanje drugih skupnih del in opravlja druge naloge, določene z zakonom in Odlokom o 

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda posamezne osnovne šole (Šolska 

zakonodaja, 1996). 
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Roditeljski sestanki 

Roditeljski sestanki so namenjeni skupinam staršev, po navadi staršem določenega razreda 

oziroma oddelka. Poznamo pa tudi mnoţične roditeljske sestanke za več oddelkov in razredov 

hkrati. Na oddelčnih roditeljskih sestankih se razredniki in starši pogovarjajo o učno-vzgojni 

problematiki oddelka na splošno, starše informirajo o aktualnih vprašanjih na ravni oddelka 

oziroma razreda, sprejemajo dogovore in sklepe, dogovarjajo se o skupnih akcijah in 

dejavnostih, namenjeni pa so tudi izobraţevanju staršev za kakovostno vzgojo otrok. 

Roditeljski sestanek je mesto, kjer razrednik skupaj s starši načrtuje vsebine, oblike in metode 

medsebojnega sodelovanja – skupaj z njimi in z drugimi sodelavci konkretno izvaja, spremlja, 

analizira in vrednoti vse oblike dela in sodelovanja (Intihar in Kepec, 2002). 

 

Javna pohvala ali kritika posameznih učencev ne sodita na roditeljski sestanek in tudi stroga 

pavšalna kritika vseh učencev ne. Debeljakova (1996) je ţe pred leti pisala o tem, zakaj starši 

ne prihajajo na roditeljske sestanke. Ker se bojijo izpostavljanja in posledic za svoje otroke. 

Starši se v teh primerih identificirajo z učenci, kritiko pa doţivljajo osebno. Počutijo se 

prizadete, motivacija za sodelovanje pa pade na niţjo raven (Intihar in Kepec, 2002). 

Pomembno je vzpostaviti pogoje za naraščanje medsebojnega zaupanja. Še posebej je treba 

pritegniti starše tistih otrok, ki so manj uspešni. 

 

Mnoţični roditeljski sestanki imajo predvsem informativno in manifestativno vlogo, kjer se 

obravnava tematika, ki je aktualna za paralelke razredov, za razredno oziroma predmetno 

stopnjo, za prvo, drugo, tretje triletje (predstavitve in informacije, npr.: o šoli v naravi, 

projektih, taborih, sodelovanju na raznih delovnih in zbiralnih akcijah). Po navadi se 

mnoţični roditeljski sestanki, kjer gre za splošne informacije in napotke, zaključijo z 

oddelčnimi sestanki, na katerih se razredniki s starši dogovarjajo za konkretne akcije v 

oddelku (Intihar in Kepec, 2002). Velja pa, da se je treba na roditeljske sestanke temeljito 

pripraviti. Kot zapisuje Intihar (2002), načrt sestanka zajema naslednje andragoško- 

didaktične elemente: 

 cilje, 

 vsebine, 

 metode in oblike dela, 

 organizacijo (čas, vabila, ureditev prostora, pisalni pribor, izbor izvajalcev in 

sodelavcev, zapisnik), 



Berloţnik, D. S. (2011). Sodelovanje med učitelji matematike in starši z vidika zagotavljanja boljše učne 

uspešnosti učencev. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

37 

 izobraţevalno tehnologijo (AV-sredstva, knjige, strokovna gradiva …). 

K naštetim elementom sodijo še klima, medosebni odnosi, stil vodenja – vodja (razrednik), 

udeleţenci (starši). 

 

Govorilne oziroma pogovorne ure 

Med različnimi oblikami sodelovanja je najbolj priljubljena t. i. govorilna ura, kjer se starši 

lahko bolj sproščeno pogovarjajo o otrokovem delu in vedenju z razrednikom ali predmetnim 

učiteljem (Vehovec, 2001). Na govorilnih urah, kjer je teţišče na informativnem razgovoru, 

razrednik seznani starše in se z njimi pogovarja o učno-vzgojnem uspehu, o lastnostih in 

posebnostih učenca. Poleg poglobljenih informacij pa starši pričakujejo tudi izmenjavo 

informacij in mnenj ter strokovni nasvet, kako ravnati ob učnih in vzgojnih teţavah, pa tudi 

ob posebnostih (npr. nadarjenost, interesi …) (Intihar in Kepec, 2002) 

 

V praksi se pogosto dogaja, da se govorilne ure sprevrţejo zgolj na informativno raven ocen, 

kar nezavedno in nenamerno sproţijo učitelji sami, ker prehitro odprejo redovalnico. Starše 

potiskajo v poloţaj, v katerem jih zanimajo samo ocene, pogovor o učencu kot celoviti 

osebnosti pa zamre. Res, da so mnogim staršem ocene pomembne, zlasti v višjih razredih, ko 

deloma vplivajo tudi na moţnost vpisa na ţeleno srednjo šolo. Če bodo staršem otroka in 

mladostnika predstavili kot celovito, ne samo intelektualno bitje, pa ga bodo v bogastvu te 

celovitosti tudi gledali, spoštovali in bolje razumeli. Takšen vpogled v otrokov in 

mladostnikov telesni, duševni in duhovni razvoj bo prispeval, da mu bodo pomagali postaviti 

tisti nivo aspiracij, ki jih bo še zmogel doseči.  

 

Tudi učitelji pričakujejo in ţelijo, da jim bodo starši dali pomembne informacije o otroku in 

predstavili njegova interesna področja, kakšno posebnost, osvetlili ozadje njegovega načina 

razmišljanja in obnašanja. Tako bodo prek staršev dojeli učence v novih razseţnostih in ta 

spoznanja vključili v načrtovanje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje učno-vzgojnega 

procesa (Intihar in Kepec, 2002). Kot meni Bratanič (1991), bi moral vsak informativni 

razgovor o učencu zajemati realizacijo določenih pedagoških nalog. Temeljil naj bi na 

vzajemni komunikaciji in ne na enosmernem informiranju. Svetovalne razgovore, katerih cilj 

je razčlenjevanje in poglobljeno strokovno pretehtano razreševanje učno-vzgojnih problemov, 

pogrešamo v šolski praksi na govorilnih urah.  
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Govorilne ure bodo kakovostno izvedene le, če se bo učitelj nanje temeljito pripravil in 

poskrbel za ustrezno organizacijo. Obisk na govorilnih urah ne sme biti prepuščen naključju, 

če učitelj ţeli vplivati na odnos staršev do učenčevih obveznostih v šoli. Zelo dobro je, če 

učitelj v dogovoru s starši določi uro, ko lahko starši pridejo na govorilne ure. Na ta način se 

namreč starši izognejo dolgotrajnemu čakanju pred razredi. 

 

Pisna sporočila 

Pisna sporočila so posredna individualna oblika komuniciranja med šolo in domom, med 

starši in učitelji (Intihar, 2002). Vsebina sporočil so razna vabila, obvestila, uradna obvestila 

in pisma. Učitelji starše z vabili vabijo v šolo s posebnim namenov, obvestila pa se nanašajo 

na organizacijsko-finančno in učno-vzgojno področje.  

 

Obvestila z vzgojno vsebino so na ţalost še vedno bolj povezana s kakšnim prekrškom ali 

nesprejemljivim načinom obnašanja. Bolj vzpodbudno za učence bi bilo, če bi razredniki ali 

drugi učitelji staršem poslali sporočilo ob posebnih doseţkih učenca, v katerih so se še 

posebej izkazali, in v njem izrazili veselje nad izrednim, posebnim uspehom. Takšno 

sporočilo bi pomenilo vzpodbudno potrditev za učence in njihove starše (Intihar in Kepec, 

2002). Nekateri učitelji v obliki podpisov obveščajo starše o raznih neprimernih oblikah 

vedenja, ki se nanašajo na pozabljene šolske potrebščine, domače naloge, klepetanje, ţvečenje 

gumija … Takšna obvestila mnoge starše vznemirijo in razjezijo in zaradi takega neljubega 

obvestila pogosto pride do medsebojnih trenj in sporov v druţini. Tako so učenci najprej 

kaznovani v šoli, nato pa še doma. Veliko večjo vzgojno vrednost in teţo ima učiteljev 

pogovor z učencem, in če problema ne moreta razrešiti sama, se je treba pogovoriti skupaj s 

starši na govorilnih oziroma pogovornih urah (Intihar in Kepec, 2002). 

 

Ob konferenčnih obdobjih razredniki staršem pošiljajo obvestilo o negativnih ocenah učenca, 

zapisano na formularjih. Med uradna obvestila sodijo tudi izrečeni vzgojni ukrepi. Kot 

zapisuje Intiharjeva (2002), so takšna obvestila učencem, ki jih morajo odnesti staršem v 

podpis, veliko breme krivde, strahu in samoobtoţevanja. Hudo jim je, ker so neuspešni, ţal 

jim je, da bodo razočarali in razţalostili starše. Učitelj lahko te teţave omili, če se s starši in 

učenci pogovori, še preden domov prinesejo obvestilo. Prav je, da učitelj kljub slabim ocenam 

in morda ne najboljšemu vedenju, pove tudi kaj dobrega o učencu. Skupaj se dogovorijo, 

kako mu bodo pomagali, da bo popravil ocene in izboljšal način vedenja. Pisno obveščanje 
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staršev o otrokovem delu in napredku je koristno za starše, ker lahko spremljajo otrokovo 

delo in mu pomagajo. Prav tako so dragocena sporočila staršev učitelju, še posebej, ko 

obveščajo o otrokovem delu doma in o njegovem napredovanju (Intihar in Kepec, 2002). 

 

Neformalne oblike sodelovanja med učitelji in starši 

Neformalne oblike sodelovanja šole s starši se razvijajo predvsem v zadnjih letih kot 

posledica večje odprtosti šole do staršev (Kepec, 2002). Te oblike dela s starši so načrtovane 

bolj sproščeno in staršem nudijo priloţnost, da aktivno, neposredno doţivijo različne 

dejavnosti in vzdušje v šoli, se med seboj spoznajo, poveţejo, si nudijo medsebojno podporo 

in pomoč ter se znebijo strahov pred partnerskim sodelovanjem (Intihar, 1998). Pot do 

sproščenega partnerskega odnosa med domom ter šolo je postopna in počasna in se laţje utira 

z različnimi oblikami neformalnega sodelovanja. Neformalno sodelovanje pa ne pomeni, da 

nima natančno opredeljenih namenov in ciljev. Vsako, še tako neformalno sodelovanje s starši 

ima cilje, ki od vseh udeleţencev v procesu sodelovanja zahtevajo neko dejavnost (Kepec, 

2002). 

 

Kot najpogostejše oblike neformalnega sodelovanja staršev s šolo v naših šolah je Kepčeva 

(2002) zapisala naslednje: 

 dan odprtih vrat (odprte učne ure, odprta vrata šole, starši predstavljajo …), 

 sodelovanje staršev na razstavah in šolskih prireditvah, 

 vključevanje staršev v projekte, 

 sodelovanje in pomoč staršev v delovnih in zbiralnih akcijah na šoli, 

 obisk staršev pri pouku, 

 dnevi dejavnosti skupaj s starši, 

 starši vodijo interesne dejavnosti, 

 svetovanje staršev za kakovostnejšo pomoč otrokom. 

 

Vsaka od naštetih oblik neformalnega sodelovanja s starši se lahko pripravi na različnih 

ravneh: na ravni šole, na ravni posamezne stopnje šolanja (predmetna ali razredna), na ravni 

paralelk istega razreda ali na ravni posameznega oddelka. 
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8 EMPIRIČNI DEL 

 

8.1 Opredelitev problema 

 

Raziskave (Epstein in Henderson, 1992; Vidmar, 1995; Kalin, Resman, Maţgon in sod., 

2009) so pokazale, da pot do dobrega učnega uspeha pelje prek dobrega sodelovanja z 

druţino in obratno, da je slab učni uspeh in slab osebnostni razvoj med drugim pogosto tudi 

posledica nesodelovanja med starši in učitelji/šolo. Sodelovanje je še posebej pomembno med 

starši in učitelji matematike, saj je matematika eden izmed predmetov, pri katerem imajo 

učenci pogosto teţave. Za otroke, ki imajo teţave pri matematiki, se še vedno najprej pomisli, 

da niso dovolj bistri. Dejansko pa je vzrokov za te teţave precej več in niso vsi povezani samo 

z intelektualnimi sposobnostmi. Da lahko poiščemo te vzroke in jih poskušamo odpraviti, pa 

je zelo pomembno sodelovanje učiteljev matematike s starši (Jelenc in Novljan, 2001). 

 

Glede na zakonodajo (Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraţevanja, 1996) pri nas obstajajo formalne in neformalne oblike sodelovanja s starši, 

katerih globalni cilji so spoznavanje ţivljenja in dela šole, kakovostna medsebojna 

informacija o učno-vzgojnem delu učenca, vključevanje staršev v različne dejavnosti šole, 

skupno reševanje učno-vzgojnih problemov, viri pomoči in izobraţevanje staršev na 

prostovoljni podlagi (Intihar in Kepec, 2002). Starši se preko formalnih oblik sodelovanja 

informirajo o delu in napredovanju otroka v njegovem učnem in osebnostnem razvoju. Ker pa 

učenci, kot zapišejo Kalin idr. (2009), za svojo rast in napredovanje potrebujejo tudi zaupljivo 

pomoč staršev, je pomembno, da se ti vključujejo v izobraţevanje otrok ter doma oblikujejo 

pozitivno učno okolje s pozitivnimi izobraţevalnimi pričakovanji, ki pomembno vplivajo na 

otrokove doseţke. Glede na vrsto šole, njeno orientacijo, zastavljene cilje in glede na učence 

ter njihove starše lahko govorimo še o partnerskem, klientskem in paternalističnem odnosu 

med šolo in starši.  

 

V diplomskem delu sem preučevala sodelovanje med učitelji matematike v osnovni šoli in 

starši otrok ter poskušala ugotoviti, na katerem od odnosov (partnerskem, klientskem ali 

paternalističnem) temelji njihovo sodelovanje. Osredotočila sem se predvsem na to, kakšne 



Berloţnik, D. S. (2011). Sodelovanje med učitelji matematike in starši z vidika zagotavljanja boljše učne 

uspešnosti učencev. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

41 

oblike sodelovanja s starši uporabljajo učitelji matematike, kako poteka to sodelovanje, kako 

redno starši obiskujejo različne oblike sodelovanja, kako dobro sodelovanje vpliva na učenčev 

učni uspeh, ter ugotavljala razliko v sodelovanju na mestnih in primestnih šolah. 

 

8.2 Cilji raziskovanja 

  

Glavni cilj diplomske naloge je bil proučiti sodelovanje med učitelji matematike v osnovni 

šoli in starši otrok. Raziskovala bom, ali učitelji matematike poznajo oblike sodelovanja s 

starši, kako učitelji matematike in starši najpogosteje sodelujejo (preko formalnih ali preko 

neformalnih oblik), kako pogosto se starši udeleţujejo različnih oblik sodelovanja, ali dobro 

sodelovanje med učitelji matematike in starši pripelje do boljše učne uspešnosti učencev pri 

matematiki ter ali obstaja kakšna razlika v sodelovanju med starši in učitelji matematike na 

mestnih in primestnih šolah. 

 

8.3 Raziskovalna vprašanja  

 

 Katere oblike sodelovanja učitelji matematike najpogosteje uporabljajo za sodelovanje 

s starši? 

 Kako pogosto se starši udeleţujejo posameznih oblik sodelovanja z učitelji 

matematike?  

 Ali učitelji matematike menijo, da njihovo sodelovanje s starši prispeva k uspešnosti 

učenca?  

 V čem učitelji matematike vidijo pomen sodelovanja s starši? 

 Iz katerih razlogov starši sami poiščejo učitelja matematike?  

 Iz katerih razlogov učitelji matematike poiščejo starše?  

 Kako so učitelji matematike zadovoljni s sodelovanjem pri različnih oblikah stikov s 

starši? 
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8.4 Raziskovalna metoda 

 

Empirična raziskava je zasnovana na kvantitativnem pedagoškem raziskovanju, osnovni 

raziskovalni metodi sta deskriptivna in kavzalna – neeksperimentalna. Z deskriptivno metodo 

sem spoznavala pedagoško polje na nivoju ugotavljanja stanja, s kavzalno – 

neeksperimentalno metodo pa sem poskušala vzročno pojasnjevati pojave.  

 

Kot instrument raziskovanja sem uporabila anketni vprašalnik (glej prilogo 12.2), ki ga poleg 

vprašanj splošnega značaja o spolu, okolju šole, v kateri učitelji matematike poučujejo, in 

razredih, ki jih poučujejo, sestavljajo še vprašanja zaprtega tipa in ocenjevalne lestvice. V 

raziskavo je bilo vključenih 12 osnovnih šol, 6 mestnih in 6 primestnih. Anketo je rešilo 30 

učiteljev matematike, 15 učiteljev iz mestnih osnovnih šol in 15 iz primestnih osnovnih šol. 

 

8.5 Postopek zbiranja podatkov 

 

Zbiranje podatkov je potekalo v mesecu juniju na različnih osnovnih šolah po Sloveniji v 

mestnih in primestnih okoljih. Po predhodnem dogovoru z ravnatelji in učitelji matematike 

sem razdelila ankete. Učitelji matematike so ankete reševali pisno in preko elektronske pošte. 

 

8.6 Postopek obdelave podatkov 

 

Dobljene podatke sem za vsako vprašanje obdelala z razvrščanjem odgovorov v kategorije in 

s prikazom pogostosti odgovorov. Dobljene podatke sem grafično in v tabelah predstavila s 

pomočjo računalniškega programa Microsoft Office Excel. Interpretirala sem odstotke, 

frekvence in range. 
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9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

9.1 Oblike sodelovanja med učitelji matematike in starši 

 

V raziskavi me je zanimalo, katere oblike sodelovanja učitelji matematike najpogosteje 

uporabljajo za sodelovanje s starši, so to formalne ali neformalne oblike, ter ali so učitelji 

matematike zadovoljni z udeleţbo staršev pri posameznih oblikah sodelovanja. V tabeli so v 

odstotkih skupaj prikazani odgovori učiteljev matematike mestnih in primestnih šol.  
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Tabela 1: Pogostost izvajanja posameznih oblik sodelovanja med učitelji matematike in starši 

 

 

Iz tabele 1 je razvidno, da nihče izmed anketirancev naštetih oblik sodelovanja s starši ne 

uporablja tako pogosto, kot je enkrat na dan, kar je razumljivo, saj bi učitelji teţko vsak dan 

vključevali in sodelovali s starši. Slabe tri četrtine učiteljev matematike (73,4 %) govorilne 

ure organizira vsaj enkrat na teden. Pribliţno polovica anketiranih učiteljev (53,4 %) se 

posluţuje telefonskih pogovorov s starši vsaj enkrat na mesec ali vsaj enkrat na semester 

Št. 
Oblike 

sodelovanja 

Enkrat na 

leto 

Vsaj enkrat 

na semester 

Vsaj enkrat 

na mesec 

Vsaj enkrat 

na teden 

Vsaj 

enkrat na 

dan 

Šola te 

oblike ne 

nudi 

  f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1 Govorilne ure / / 1 3,3 7 23,3 22 73,4 / / / / 

2 Pisna sporočila 8 26,7 3 10,0 8 26,6 11 36,7 / / / / 

3 
Sporočila po e-

pošti 
1 3,3 / / 5 16,7 11 36,7 / / 13 43,3 

4 
Telefonski 

pogovori 
1 3,3 13 43,3 16 53,4 / / / / / / 

5 
Dan odprtih 

vrat 
13 43,3 / / / / / / / / 17 56,7 

6 

Sodelovanje 

staršev na 

razstavah in 

šolskih 

prireditvah 

12 36,7 1 3,3 / / / / / / 18 60,0 

7 

Vključevanje 

staršev v 

projekte 

8 26,7 2 6,6 / / / / / / 20 66,7 

8 

Sodelovanje in 

pomoč staršev 

v delovnih in 

zbiralnih 

akcijah na šoli 

10 33,3 11 36,7 9 30,0 / / / / / / 

9 

Obisk staršev 

pri pouku, 

razredni piknik 

7 23,3 / / / / / / / / 23 76,7 

10 
Razredne 

delavnice 
8 26,7 4 13,3 / / / / / / 18 60,0 

11 

Starši vodijo 

interesne 

dejavnosti 

/ / / / / / / / / / 30 100 

12 

Svetovanje 

staršev za 

kvalitetnejšo 

pomoč otrokom 

15 50,0 7 23,3 6 20,0 2 6,7 / / / / 



Berloţnik, D. S. (2011). Sodelovanje med učitelji matematike in starši z vidika zagotavljanja boljše učne 

uspešnosti učencev. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

45 

(43,3 %). Dobra tretjina anketiranih učiteljev (36,7 %) s starši sodeluje preko pisnih sporočil 

vsaj enkrat na teden, pribliţno četrtina učiteljev (26,6 %) pa to obliko uporablja vsaj enkrat na 

mesec oziroma enkrat na leto (26,7 %). Manj učitelji matematike s starši komunicirajo preko 

e-pošte, saj je skoraj polovica anketiranih učiteljev (43,4 %) odgovorila, da te oblike 

sodelovanja ne uporablja oziroma da šola te oblike komuniciranja ne nudi. Pribliţno tretjina 

učiteljev (36,6 %) pa na takšen način sodeluje s starši vsaj enkrat tedensko. 

 

Izmed formalnih oblik sodelovanja s starši (govorilne ure, pisna sporočila, sporočila po  

e-pošti, telefonski pogovori) učitelji matematike največ uporabljajo govorilne ure. Da je ta 

oblika sodelovanja najpogostejša, je pričakovano, saj so govorilne ure individualni razgovori, 

kjer je središče informativnega in svetovalnega razgovora točno določen otrok, zato se jih tudi 

starši dokaj redno udeleţujejo. Na govorilnih urah učitelj seznani starše in se z njimi 

pogovarja o učno-vzgojnem uspehu, o lastnostih in posebnostih učenca. Poleg poglobljenih 

informacij o učencu pa si starši in učitelji matematike izmenjajo tudi informacije in mnenja 

ter strokovne nasvete, kako ravnati ob učnih in vzgojnih teţavah, pa tudi ob posebnostih, kot 

so npr. nadarjenost, interesi.  

 

Učitelji matematike veliko uporabljajo tudi telefonske pogovore za komuniciranje s starši. Te 

oblike sodelovanja se posluţujejo predvsem takrat, ko ţelijo starše povabiti na razgovor 

oziroma govorilno uro oziroma jim sporočiti kakšno novico o otroku. Obseţnejših razgovorov 

o učencu ne opravljajo preko telefona, saj je, kot zapiše Ličen (1999), osebni stik veliko 

ustreznejši za takšne pogovore in govorilne ure veliko primernejša oblika, saj so pogovorne 

ure situacija, kjer je bistveno osebno odzivanje. Pisna sporočila pa so posredna oblika 

komuniciranja med učitelji in starši. Učitelji matematike jih uporabljajo predvsem kot vabila, 

s katerimi starše vabijo v šolo s posebnim namenom, ali kot obvestila, ki se nanašajo na 

organizacijsko-finančno in učno-vzgojno področje. Obvestila z vzgojno vsebino so večinoma 

povezana s kakšnim prekrškom ali neprimernimi oblikami vedenja učenca v šoli. Takšna 

obvestila mnoge starše vznemirijo in razjezijo in veliko bolje bi bilo, da bi se učitelji s starši o 

takšnih stvareh raje pogovorili na govorilnih urah, vendar učitelji še vedno kar precej 

uporabljajo pisna sporočila (Intihar in Kepec, 2002). Manj pa so med učitelji matematike 

razširjena sporočila po e-pošti, kar je razumljivo, saj takšna oblika sodelovanja ni primerna za 

pogovore o otroku, za povabilo starša na razgovor pa učitelji matematike bolj pogosto 

uporabljajo telefonske pogovore in pisna sporočila. 
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Učitelji matematike se redkeje posluţujejo neformalnih oblik sodelovanja s starši (dan odprtih 

vrat, sodelovanje staršev na razstavah in šolskih prireditvah, vključevanje staršev v projekte, 

sodelovanje in pomoč staršev v delovnih in zbiralnih akcijah, obisk staršev pri pouku, 

razrednih piknikih, razredne delavnice, starši vodijo interesne dejavnosti, svetovanje staršev 

za kakovostnejšo pomoč otrokom), saj večino uporabljajo samo enkrat letno ali pa teh oblik 

sodelovanja sploh ne uporabljajo, saj so zapisali, da jih šola ne nudi. Slaba polovica 

anketiranih učiteljev matematike (43,3 %) organizira dan odprtih vrat enkrat letno, ostali 

anketirani (56,7 %) pa ne uporabljajo te oblike neformalnega sodelovanja. Za sodelovanje 

staršev na razstavah in šolskih prireditvah poskrbi slaba tretjina anketiranih učiteljev 

matematike (36,7 %), ostali (60,0 %) pa ne organizirajo takšnega sodelovanja, pribliţno 

četrtina učiteljev (26,7 %) starše vključuje v različne projekte pri matematiki, medtem ko več 

kot polovica anketiranih (60,0 %) nima moţnosti za vključevanje staršev v projekte.  

 

Zelo slaba je tudi organizacija obiskov staršev pri pouku oz. razrednih piknikov in razrednih 

delavnic, saj se jih posluţuje le pribliţno četrtina anketiranih učiteljev (23,3 % in 26,7 %), 

ostali anketirani (76,7 % in 60,0 %) pa te oblike sodelovanja večinoma ne uporabljajo ali je 

nimajo moţnosti izvajati. Sodelovanja, kjer starši vodijo interesne dejavnosti, pa ne izvaja 

nihče od anketiranih učiteljev matematike. Pogostejše pa so neformalne oblike sodelovanja 

učiteljev matematike s starši, kot so sodelovanje in pomoč staršev v delovnih in zbiralnih 

akcijah na šoli in svetovanje staršev za kakovostnejšo pomoč otrokom. Učitelji matematike 

starše v delovne in zbiralne akcije vključujejo enkrat letno (33,3 %), vsaj enkrat na semester 

(36,7 %) ali vsaj enkrat na mesec (30,0 %). Polovica anketiranih učiteljev matematike  

(50,0 %) organizira svetovanja staršev za kakovostnejšo pomoč otrokom enkrat letno, 

medtem ko jih slaba četrtina (23,3 %) organizira enkrat na semester ali vsaj enkrat na mesec 

(20,0 %). Kot je zapisala Kepčeva (2002), izkušnje kaţejo, da so starši zelo pripravljeni 

sodelovati s šolo predvsem na začetku šolanja otrok, saj jih takrat skrbi, kako se bodo otroci 

vključili v šolsko ţivljenje in delo. V naslednjih letih, ko proces izobraţevanja steče, se ţelja 

po sodelovanju zmanjša in so neformalni obiski staršev v šoli redkejši, zato učitelji 

matematike na predmetni stopnji ne uporabljajo toliko neformalnih oblik sodelovanja. Za 

organizacijo neformalnih oblik sodelovanja med učitelji matematike in starši pa je potrebnih 

veliko priprav in veliko časa, saj ima vsako neformalno sodelovanje tudi cilje, ki od vseh 

udeleţencev v procesu sodelovanja zahtevajo neko dejavnost, zato jih veliko učiteljev 
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matematike ne organizira tudi zato, ker nimajo časa ali pa jim šola ne nudi moţnosti za 

organizacijo.   

 

Neformalne oblike sodelovanja med šolo in domom so zelo učinkovite, saj starši v 

sodelovanju z učiteljem lahko nastopijo kot enakovredni partnerji in zato bolj povezujejo 

starše in učitelje. Preko teh oblik sodelovanja se vzpostavlja in krepi zaupanje med učitelji in 

starši, predvsem pa zaupanje staršev v učitelje, saj staršem nudijo priloţnost, da aktivno, 

neposredno doţivijo različne dejavnosti in vzdušje v šoli, se med seboj spoznajo, poveţejo, si 

nudijo medsebojno podporo in pomoč ter se znebijo strahov pred partnerskim sodelovanjem z 

učitelji matematike. Pot do sproščenega partnerskega odnosa med učitelji matematike in starši 

je postopna in počasna ter se laţje utira z različnimi oblikami neformalnega sodelovanja. 

 

Raziskava ni pokazala večjih razlik v odgovorih anketiranih učiteljev matematike na šolah v 

mestnih in primestnih okoljih (glej graf 12). Razlike so opazne samo pri sporočilih po e-pošti 

in pisnih sporočilih. Na šolah v mestnih okoljih veliko več uporabljajo sporočila po e-pošti, 

medtem ko na šolah v primestnih okoljih več uporabljajo pisna sporočila. Razlike verjetno 

nastanejo zaradi različne opremljenosti šol z računalniki. 

 

Graf 1: Zadovoljstvo učiteljev matematike z udeležbo staršev pri posameznih formalnih 

oblikah sodelovanja  
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Učitelji so z udeleţbo staršev pri posameznih formalnih oblikah večinoma zadovoljni. Z 

udeleţbo staršev na govorilnih urah so zadovoljne pribliţno tri četrtine anketiranih učiteljev 

matematike (73,3 %) in prav tako s sodelovanjem staršev preko e-pošte. Dobri dve tretjini 

anketiranih učiteljev (70,0 %) sta zadovoljni s sodelovanjem staršev preko pisnih sporočil, s 

sodelovanjem staršev preko telefonskih pogovorov pa so zadovoljni skoraj vsi anketirani 

učitelji matematike (93,3 %).  Vsi starši pa z učitelji ne sodelujejo tako redno, kot bi morali, ti 

so po navadi ravno starši učencev, ki imajo probleme pri pouku matematike. Ena izmed 

učiteljic je na anketo pripisala opombo, da se ravno starši otrok, ki imajo teţave z ocenami ali 

pa vedenjske teţave, ne udeleţujejo govorilnih ur in ne odgovarjajo na različna sporočila. S 

tem pa otroku samo škodujejo. Spodbuden podatek pa je, da prevladujejo starši, ki se redno 

udeleţujejo različnih oblik sodelovanja. 

 

Graf 2: Zadovoljstvo učiteljev matematike z udeležbo staršev pri posameznih neformalnih 

oblikah sodelovanja  
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Skoraj vsi anketirani učitelji matematike (v povprečju nad 90,0 %) so z udeleţbo staršev zelo 

zadovoljni pri vseh neformalnih oblikah sodelovanja, razen s sodelovanjem staršev pri 

delovnih in zbiralnih akcijah, kjer so zadovoljne le dobre tri četrtine učiteljev (76,7 %). Še 

posebej bi izpostavila zadovoljstvo učiteljev z obiskom staršev pri pouku (100 %) in 

razrednih delavnicah (96,7 %). Torej starši, če le imajo moţnost, radi spremljajo delo svojih 

otrok in spoznavajo njihovo ţivljenje v šoli in pri pouku. To pomeni, da starši radi sodelujejo 
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s šolo tudi neformalno, saj so le te oblike sodelovanja načrtovane bolj sproščeno in staršem 

nudijo priloţnost, da aktivno, neposredno doţivijo različne dejavnosti in vzdušje v šoli. Zato 

bi neformalne oblike sodelovanja s starši morali izvajati pogosteje oziroma jih sploh 

omogočiti na šolah, kjer učitelji matematike sedaj te moţnosti nimajo. Takšne oblike 

sodelovanja pripomorejo k večji povezanosti med učitelji matematike, starši in učenci, kar 

izboljša odnos med učiteljem in staršem ter ima pozitivne učinke pri učencu. 

 

V rezultatih raziskave ni bilo opaziti večjih razlik v odgovorih učiteljev matematike, ki 

poučujejo v mestnem oziroma primestnem okolju (glej graf 13). 

 

9.2 Pogostost sodelovanja učiteljev matematike s starši 

 

Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo, kako pogosto učitelji matematike sodelujejo s 

starši. 

 

Graf 3: Pogostost sodelovanja učiteljev matematike s starši 
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Iz grafa 3 je razvidno, da anketirani učitelji matematike kar pogosto sodelujejo s starši. Dve 

petini anketiranih (40,0 %) sodelujeta s starši enkrat tedensko ali enkrat mesečno (40,0 %). Le 

ena petina učiteljev matematike (20,0 %) pa je odgovorila, da s starši sodelujejo le enkrat v 

ocenjevalnem obdobju. Redni mesečni oziroma tedenski stiki omogočajo dobro podlago za 

sodelovanje med učitelji matematike in starši, saj staršem pomagajo spoznati zahtevnost 

učiteljevega dela in razumeti učitelje kot ljudi. Dokler starši ob stikih ne doţivijo tovrstne 

osebne izkušnje, toliko časa bodo o učitelju in njegovem delu govorili v obliki splošnih 

polresnic ali stereotipov, ki so si jih oblikovali v preteklosti ali se širijo med ljudmi. Dobro in 

redno sodelovanje, poznavanje učitelja in njegovega dela pa imata za posledico tudi dobro 

delo in razvoj otroka (Kalin idr., 2009). Zanimivo bi bilo še preveriti, kako uspešna so takšna 

srečanja med učitelji matematike in starši, ki potekajo le enkrat v ocenjevalnem obdobju. 

 

Rezultati raziskave so pokazali razliko v odgovorih med anketiranimi učitelji matematike na 

šolah v mestnem in primestnem okolju (glej graf 14). Učitelji v šolah iz mestnega okolja 

večinoma sodelujejo s starši enkrat tedensko (80,0 %), medtem ko učitelji matematike na 

šolah iz primestnih okolij s starši večinoma sodelujejo enkrat na mesec (66,7 %). Razlog za 

razliko v okolju bi lahko bil v številu učencev na šolah. Na mestnih šolah je več oddelkov in 

več učencev in zato morajo učitelji pogosteje sodelovati s starši, da se lahko pogovorijo s 

starši vseh otrok.  

 

9.3 Pogledi učiteljev matematike o kakovosti sodelovanja s starši 

 

V raziskavi me je zanimalo tudi, ali se učitelji matematike posebej pripravljajo na srečanja in 

sodelovanja s starši, saj je zelo pomembno, da se učitelj pred srečanjem s starši temeljito 

pripravi in si zastavi cilje, ki jih ţeli doseči s srečanjem, saj je lahko srečanje drugače 

neuspešno. Učiteljeva pripravljenost na sodelovanje s starši pa je tudi eden bistvenih pogojev 

partnerskega sodelovanja. 

 



Berloţnik, D. S. (2011). Sodelovanje med učitelji matematike in starši z vidika zagotavljanja boljše učne 

uspešnosti učencev. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

51 

Graf 4: Pripravljenost učiteljev matematike ob sodelovanju s starši 
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Iz analize odgovorov je razvidno, da učitelji matematike večinoma nimajo posebej izdelanega 

načrta za srečanje s starši (73,4 %), si pa vnaprej zastavijo cilje, ki jih ţelijo s srečanjem 

doseči. Slaba četrtina anketiranih učiteljev matematike (23,3 %) pa je odgovorila, da si pred 

srečanjem s starši izdelajo načrt in si zastavijo cilje srečanja. Kot bodoča učiteljica 

matematike menim, da bi si učitelji morali vnaprej izdelati načrt, kako bo potekalo srečanje s 

starši. Načrtovati morajo cilje, ki jih ţelijo s srečanjem doseči, vsebine srečanja, metode in 

oblike dela ter organizacijo (čas srečanja, zapisnik, ureditev prostora …). Vsi ti elementi se 

med seboj prepletajo in so deloma soodvisni, zato so pomembni kazalci kakovostnega 

sodelovanja med učitelji matematike in starši. Najpomembnejši pa so cilji, ki jih učitelj 

matematike ţeli doseči med sodelovanjem s starši, in če jih doseţe, je sodelovanje uspešno.  

Eden izmed anketiranih učiteljev matematike je odgovoril, da se na srečanja s starši sploh ne 

pripravlja. Takšen učitelj verjetno nima partnerskega odnosa s starši. Večjih razlik med 

šolami v mestnih in šolami v primestnih okoljih ni opaziti (glej graf 15). 
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9.4 Prednosti sodelovanja učiteljev matematike s starši 

 

Učitelji so se morali v raziskavi opredeliti, kateri so tisti pozitivni vplivi na učence, na katere 

sodelovanje med učitelji matematike in starši najbolj vpliva, in tisti, na katere sodelovanje ne 

vpliva. Naštete pozitivne vplive so razvrstili s števili od 1 do 6, pri čemer 1 pomeni, da 

sodelovanje zelo vpliva, 6 pa, da sodelovanje ne vpliva. Števila v tabeli so razvrščeni 

odgovori učiteljev matematike. 

 

Tabela 3: Razvrstitev pozitivnih vplivov sodelovanja med učitelji matematike in starši na 

učence, od tistih, na katere sodelovanje zelo vpliva, do tistih, na katere sodelovanje ne vpliva 

 

 Rangirani odgovori učiteljev matematike 

 

1 

Zelo 

vpliva 

2 3 4 5 

6 

Ne 

vpliva 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Zviševanje učne uspešnosti učencev 20 66,7 4 13,3 1 3,3 2 6,7 3 10,0 / / 

Razvoj učnih in delovnih navad pri 

učencih 
17 56,7 6 20,0 3 10,0 1 3,3 2 6,7 1 3,3 

Boljše sodelovanje učencev pri pouku 2 6,7 11 36,7 12 40,0 3 10,0 1 3,3 1 3,3 

Razvoj samospoštovanja in socialnih 

spretnosti pri učencih 
1 3,3 3 10,0 6 20,0 1 3,3 17 56,7 2 6,7 

Učenčeva vzpostavitev bolj 

kakovostnega odnosa do šole 
2 6,7 2 6,7 5 16,6 18 60,0 3 10,0 / / 

Zmanjševanje disciplinskih teţav pri 

učencih 
3 10,0 14 46,7 11 36,7 1 3,3 1 3,3 / / 

 

Večina anketiranih učiteljev matematike meni, da sodelovanje med njimi in starši zelo vpliva 

na zviševanje učne uspešnosti učencev (66,7 %) in na razvoj učnih in delovnih navad pri 

učencih (56,7 %). Skoraj polovica anketiranih učiteljev matematike je z rangom 2 označila 

zmanjševanje disciplinskih teţav pri učencih (46,7 %), z rangom 3 boljše sodelovanje 

učencev pri pouku (40,0 %), z rangom 4 učenčevo vzpostavitev bolj kakovostnega odnosa do 
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šole (60,0 %) in z rangom 5 razvoj samospoštovanja in socialnih spretnosti pri učencih  

(56,7 %).  

 

Zelo malo učiteljev je posamezne vplive označilo s številko 6, kar pomeni, da so učitelji 

matematike na splošno mnenja, da ima sodelovanje med njim in starši same pozitivne vplive 

in je zelo dobro za učence. Učenci namreč sodelovanje s šolo jemljejo kot znak, da starši 

cenijo izobraţevanje, da jim ni vseeno, kaj se dogaja v šoli, ter da se zanimajo za njihovo 

delo, zato so tudi otroci pripravljeni vloţiti več truda v šolanje. Interakcija med starši in 

učitelji matematike vpliva tudi na način razumevanja otrokovega obnašanja in na način, kako 

se do njega obnašajo odrasli, posledično je vzgoja v obeh sistemih učinkovitejša (Ličen, 

1999). 

 

Odgovori učiteljev matematike iz primestnih in mestnih šol so zelo podobni (glej graf 16). 

Anketirani učitelji matematike iz mestnih šol so z rangom dva označili boljše sodelovanje 

učencev pri pouku, z rangom 3 pa zmanjševanje disciplinskih teţav pri učencih. Učitelji 

matematike na primestnih šolah pa z rangom 2 zmanjševanje disciplinskih teţav pri učencih 

in z rangom 3 boljše sodelovanje učencev pri pouku. 

 

9.5 Vzroki za sodelovanje med učitelji matematike in starši  

 

V naslednjih dveh vprašanjih me je zanimalo, kateri je bistveni razlog, zaradi katerega starši 

sami poiščejo učitelja matematike, in kateri je tisti, zaradi katerega učitelji matematike 

najpogosteje sodelujejo s starši. 
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Graf 5: Bistveni razlog, zaradi katerega starši sami poiščejo učitelja matematike 
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Slabe tri četrtine anketiranih učiteljev matematike (70,0 %) so kot bistveni vzrok, da starši 

sami poiščejo učitelja matematike, obkroţili zanimanje staršev za učni uspeh njihovih otrok. 

Iz tega razloga sledijo tudi ostali, kot je recimo zanimanje o tem, kako otroku pomagati pri 

učenju in razumevanju matematike (30,0 %) v primeru slabega učnega uspeha, kakšno je 

obnašanje otroka pri pouku matematike, kako sodeluje pri pouku, ali izpolnjuje vse 

obveznosti, ki mu jih učitelj zada … Dialog med starši in učitelji matematike naj ne bi bil 

samo o ocenah, pogovor se mora razširiti, tako da je teţišče pogovora celostni razvoj in 

napredek otroka in ne samo ocena. Starši se morajo kot partnerji poleg neposredne pomoči 

otroku bolj aktivno vključiti tudi v dejavnost učenja in dela oddelka in šole (Intihar in Kepec, 

2002).  Ličnova (1999) je zapisala, da se medsebojno sodelovanje med učitelji in starši ne 

sme začeti s pogovorom o ocenah, ampak s pogovorom o ciljih. Pričakovanja staršev so 

namreč različna in prav tako njihova stališča do šole in izobraţevanja. Učitelji matematike 

morajo upoštevati njihova merila in vrednote ter tudi navade. 
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Graf 6: Bistveni razlog, zaradi katerega učitelji matematike najpogosteje sodelujejo s starši 

 

23,3

70

6,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Učni uspeh Posebne potrebe Vedenjske težave Pomoč pri učenju Drugo 

D
e
le

ž
 o

d
g

o
v
o

ro
v
 v

 p
ro

c
e
n

ti
h

 (
%

)

 

  

Učitelji matematike najpogosteje sodelujejo s starši zaradi pomoči pri učenju (70,0 %). S 

starši se pogovorijo, kako bi lahko njihovemu otroku pomagali pri učenju in razumevanju 

matematike v primeru teţav pri tem predmetu. Pribliţno četrtina anketiranih učiteljev 

matematike (23,3 %) je kot glavni razlog sodelovanja s starši navedla tudi učni uspeh. 

Verjetno je v večini primerov vzrok slab učni uspeh, zato se posledično pogovorijo tudi, kako 

pomagati učencu, da bo izboljšal ocene, torej pomoč pri učenju. Dva učitelja pa sta kot glavni 

razlog za sodelovanje navedla privzgajanje delovnih navad, saj nekateri učenci nimajo 

delovnih navad, ne delajo domačih nalog in imajo posledično slabe ocene. 

 

Bistvenih razlik v odgovorih anketiranih učiteljev matematike, ki poučujejo v mestnem in 

primestnem okolju, ni bilo (glej graf 17 in graf 18). 

 

9.6 Pogledi učiteljev matematike na različne oblike sodelovanja s starši 

 

V diplomski nalogi sem raziskovala tudi, na kakšnem odnosu temelji sodelovanje med učitelji 

matematike in starši – ali je ta odnos partnerski, klientski ali paternalistični. Učiteljem 

matematike sem zastavila vprašanje o odnosu med njimi in starši. 
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Graf 7: Odnos učiteljev matematike do staršev  
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Pri partnerskem odnosu je bistveno, da učitelj in starš gledata drug na drugega kot na 

enakovrednega partnerja. Temeljno je medsebojno spoštovanje in sodelovanje, učitelj mora 

upoštevati različne osebnosti staršev in individualne razlike med njimi, saj se starši med sabo 

zelo razlikujejo (imajo različno stopnjo izobrazbe, različne poklice, dobre in slabe lastnosti, 

raznolike izkušnje s šolanjem …). Učitelji se morajo zavedati, da so v oskrbi za otroka tako 

učitelji in starši ter morajo zagotoviti vzvode za aktivno sodelovanje staršev. V partnerskem 

odnosu si šola in dom delita odgovornost za razvoj in napredek učenca. Namen partnerskega 

sodelovanja med učitelji in starši je namreč omogočiti čim bolj optimalen razvoj otroka in 

zagotavljati njegovo uspešnost na različnih ravneh in področjih (Kalin idr., 2009). Večina 

anketiranih učiteljev matematike (90,0 %) tako v mestnih kot v primestnih okoljih (glej graf 

19) starše dojema kot enakovredne partnerje, kar kaţe na to, da so pripravljeni sprejeti starše 

kot partnerje in z njimi vzpostaviti sodelujoč partnerski odnos. Le nekaj učiteljev meni  

(10,0 %), da so oni strokovnjaki, ki najbolje vedo, kaj je dobro za učenca. V tem primeru gre 

za paternalistični odnos med učitelji matematike in starši, kjer so učitelji mnenja, da so oni 

strokovnjaki in morajo starše poučiti o pomembnosti sprejemanja odločitev, do katerih so po 

strokovni poti prišli učitelji sami, brez upoštevanja mnenja staršev. Tak odnos staršev ne 

postavlja v enakopraven poloţaj in starši se ne morejo enakovredno vključiti v razpravljanje 

in odločanje v situacijah, kjer je potrebno strokovno znanje (Devjak in Berčnik, 2009). 

Paternalistični odnos ni sodelujoč in posledično velikokrat nastajajo konflikti med učitelji in 

starši. Nihče izmed učiteljev matematike pa se ne počuti v podrejenem poloţaju, kar je 

pozitivno za partnerski odnos, kjer so starši in učitelji matematike enakovredni partnerji. 
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Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo, ali v odnosu med učitelji matematike in starši 

prihaja tudi do konfliktov ter kako jih učitelji rešujejo. 

 

Graf 8: Konflikti pri odnosu med učitelji matematike in starši po mnenju učiteljev matematike 
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Več kot tri četrtine anketiranih učiteljev matematike (76,7 %) so odgovorile, da pri 

sodelovanju s starši ne prihaja do konfliktov, če do teh pride (23,3 %), pa jih vedno rešujejo s 

pogovorom, in sicer tako, da starša povabijo v šolo na pogovor. Pri odgovorih anketiranih ni 

opaznih razlik glede na okolje šole (glej graf 20). 

 

Graf 9: Reševanje konfliktov pri odnosu med učitelji matematike in starši  
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Graf 9 potrjuje odgovore prejšnjega vprašanja, saj so vsi anketirani učitelji matematike 

odgovorili, da konflikte rešujejo tako, da starše povabijo na razgovor. Starši in učitelji lahko 

imajo različna pričakovanja do učenca/otroka, zato lahko prihaja do konfliktov med njimi. 

Učitelji od staršev pričakujejo, da imajo le ti realistična pričakovanja do svojih otrok, da so 

odkriti z njimi glede otrokovih osebnih potreb in zdravstvenih teţav, da jim povedo o 

domačih razmerah, ki bi lahko vplivale na učenčevo delo v šoli, da tudi doma podpirajo 

upoštevanje šolskih pravil vedenja, da spremljajo domače delo otroka. Starši pa od učiteljev 

pričakujejo, da se v večji meri z njimi posvetujejo in prisluhnejo njihovemu pogledu, da so 

odprti za poglede in stališča drugih, da so pripravljeni priznati, če česa ne vedo, da učitelji vse 

otroke obravnavajo s spoštovanjem, da upoštevajo individualne razlike med učenci, da učitelji 

redno popravljajo naloge, ki jih dajejo učencem. Če tako učitelji kot starši upoštevajo 

pričakovanja drug drugega in imajo spoštujoč in enakovreden odnos med sabo, potem pri 

sodelovanju ne prihaja do konfliktov in lahko s pogovorom rešijo marsikatero teţavo (Kalin 

idr., 2009). 

 

Učitelje matematike sem povprašala tudi o njihovem mnenju o sodelovanju med njimi in 

starši. 

 

Graf 10: Mnenje učiteljev matematike o sodelovanju med njimi in starši  
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Kar štiri petine anketiranih učiteljev matematike (80,0 %) je odgovorilo, da zelo radi 

sodelujejo s starši o vsem, kar je povezano s poukom matematike. To pomeni, da imajo dobre 

odnose s starši in da si z njimi ţelijo čim več sodelovanja, kar pa je zelo dobro za učence. 
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Samo manjšina anketiranih učiteljev matematike (20,0 %) meni, da bi se starši morali 

vključevati le v dejavnosti, ki se jih neposredno tičejo in se ne bi smeli vmešavati v delo 

učiteljev. Takšni učitelji verjetno nimajo dobrih izkušenj s sodelovanjem s starši in s takšnim 

mišljenjem se to sodelovanje ne more izboljšati, kar pa ni koristno za učenca. Pozitivno pa je, 

da nihče izmed anketiranih učiteljev matematike ni odgovoril, da je sodelovanje s starši 

nepotrebno. Anketirani učitelji matematike mestnih in primestnih šol so odgovorili zelo 

podobno (glej graf 21). Sodelovanje med učitelji matematike in starši je namenjeno boljšemu 

delu in razvoju učencev/otrok, saj pot do dobrega učnega uspeha pelje prek dobrega 

sodelovanja učiteljev matematike s starši in obratno, slabi učni uspehi in slab osebnostni 

razvoj so med drugimi posledica nesodelovanja med učitelji in starši. Učitelju matematike 

sodelovanje s starši pomeni primarni vir spoznavanja ţivljenja otroka, kot ga ta ţivi zunaj 

razreda in šole. Spoznavanje druţinskih okoliščin ţivljenja, otrokovih interesov in 

osebnostnih lastnosti učitelju pomaga razumeti otroka in vse to upoštevati pri vodenju pouka 

matematike ter učenju, s čimer zvišuje uspehe njegovega dela. Ne glede na to, kako visoko 

učitelji uvrščajo pomen sodelovanja s starši, je dejstvo, da poznavanje perspektive staršev 

glede njihovega dela bogati učiteljevo delo (Kalin idr., 2009). Ko učitelji spoznavajo starše, s 

tem spoznavajo njihove otroke in zato tudi laţje obvladujejo situacijo v razredu. 

 

Zadnje vprašanje, ki sem ga zastavila učiteljem matematike, je, ali menijo, da je dobro, da se s 

starši pogovarjajo o njihovi druţini (posebnosti, teţave, dobre plati, pomanjkljivosti). 

 

Graf 11: Mnenje učiteljev matematike o pogovarjanju s starši glede njihovih družin  
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Domače okolje učenca zelo pomembno vpliva tudi na njegovo delo v šoli. Če doma nima 

pogojev za učenje in domače delo ter ga starši ne podpirajo, potem tudi v šoli ne bo uspešen. 

Učitelji morajo biti seznanjeni o morebitnih otrokovih zdravstvenih teţavah in otrokovih 

osebnih potrebah ter o domačih razmerah, ki lahko vplivajo na učenčevo delo v šoli in 

njegovo učno uspešnost. Učitelji lahko zato zelo prispevajo k napredku učenca, če poznajo 

tudi druţinske razmere otroka. Največ anketiranih učiteljev matematike (60,0 %) je na 

zastavljeno vprašanje odgovorilo, da je dobro, če se s starši pogovarjajo o njihovi druţini, 

vendar bolj stvari o otroku, kar pa je tudi bistveno, saj je otrok glavna tema pogovora. Dobra 

četrtina anketiranih (26,7 %) je odgovorila, da s pogovorom s starši glede njihovih druţin 

prispevajo k napredku otroka, ostali (13,3 %) pa menijo, da imajo starši pravico do zasebnosti 

in da se jih stvari o njihovih druţinah ne tičejo. Večjih razlik glede na okolje šole ni opaziti 

(glej graf 22). 
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10 ZAKLJUČEK 

 

Intiharjeva in Kepčeva (2002) sta zapisali, da je vzgoja umetnost, ki se je ne da samo naučiti, 

temveč jo je treba doţiveti in zaţiveti z učenci, starši in poklicnimi kolegi v okolju in z 

okoljem, v druţbi in z druţbo, v kateri ţivimo. To je odgovorno in najlepše poslanstvo nas 

odraslih do mladih ljudi, da bodo z zaupanjem v ţivljenje lahko jutri snovali smisel 

prihodnosti. 

 

Med prebiranjem literature sem velikokrat zasledila, kako pomembno je, da učitelji dobro 

sodelujejo s starši svojih učencev. Otroci in mladostniki se namreč izoblikujejo v krogu 

druţine, šole in širšega druţbenega okolja ter ob interakcijah, ki potekajo med njimi in temi 

dejavniki. Šola, ki se ne bi povezovala s starši, bi zato ostala osamljena v svojih 

prizadevanjih. Učitelj, ki se ne povezuje s starši učencev, ostaja največkrat znotraj ozkega 

kolovoza, ki ga omejuje zgolj izobraţevalna vsebina, in ne seţe globlje v oblikovanje mlade 

osebnosti. Starši so lahko učiteljevi zavzeti sodelavci in mu pomagajo spoznati celoten razvoj 

mlade osebnosti. Dobro sodelovanje je še posebej pomembno med učitelji matematike in 

starši, saj je matematika zahteven predmet in za uspešno delo pri tem predmetu niso dovolj le 

intelektualne sposobnosti, temveč tudi pozornost učenca, njegovo razumevanje jezika in 

izraţanje, sposobnost poslušanja … Do teţav pa privedejo tudi primanjkljaji na področju 

učenja matematike, številni čustveni dejavniki, šibka prostorska orientacija, slaba osnovna 

znanja in podobno. Kot menijo strokovnjaki, sodelovanje med učitelji matematike in starši 

zato zelo vpliva na učenčevo uspešnost pri tem predmetu, saj učenci za svojo rast in 

napredovanje potrebujejo zaupljivo pomoč staršev. Starši, ki se vključujejo v izobraţevanje 

otrok, doma oblikujejo pozitivno učno okolje in imajo pozitivna izobraţevalna pričakovanja, 

zato pomembno vplivajo na otrokove doseţke. 

 

Dobro sodelovanje pa temelji na partnerskem odnosu med učitelji in starši, kjer so starši in 

učitelji med seboj enakovredni partnerji in si enakovredno delijo informacije, cilje in 

obveznosti, vezane na vzgojno-izobraţevalno delo v korist učenca oziroma otroka. Takšen 

odnos poudarja vzajemno sodelovanje in le tako si lahko starši in učitelji med seboj zaupajo, 

spoštujejo drug drugega in si nudijo medsebojno podporo. Takšno sodelovanje pa pomeni 

dobro sodelovanje. 



Berloţnik, D. S. (2011). Sodelovanje med učitelji matematike in starši z vidika zagotavljanja boljše učne 

uspešnosti učencev. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

62 

V empiričnem delu naloge sem ugotovila, da kljub bogatemu spektru neformalnih oblik 

sodelovanja, preko katerih lahko učitelji matematike sodelujejo s starši, prevladujejo 

govorilne ure kot osnovna oblika sodelovanja, ki jo učitelji najpogosteje uporabljajo kot 

obliko sodelovanja s starši in so precej zadovoljni tudi z udeleţbo staršev na govorilnih urah. 

Poleg govorilnih ur so med učitelji matematike kot sredstvo komunikacije s starši priljubljena 

tudi pisna sporočila in sporočila po e-pošti, ki se jih učitelji pogosto posluţujejo. Učitelji 

matematike pa redkeje uporabljajo neformalne oblike sodelovanja s starši, čeprav je raziskava 

pokazala, da se jih starši, če imajo moţnost, zelo redno udeleţujejo in lahko iz tega sklepamo, 

da bi si ţeleli več neformalnega sodelovanja z učitelji matematike. Res pa je, da je za 

organiziranje neformalnih oblik sodelovanja potrebnih veliko priprav, kar učiteljem vzame 

veliko časa, zato jih učitelji matematike organizirajo le redko, če jim šola to sploh omogoča. 

Nekateri učitelji matematike pa so tudi mnenja, da so neformalne oblike sodelovanja s starši 

bolj stvar razrednikov kot pa predmetnih učiteljev. Moje mnenje je, da bi morali učitelji 

matematike večkrat organizirati neformalne oblike sodelovanja, saj je neformalno sodelovanje 

sproščeno in starši se počutijo kot enakovredni partnerji učiteljem, kar pa vodi do 

partnerskega odnosa. Da bi si učitelji olajšali organizacijo, bi se lahko povezali z ostalimi 

učitelji matematike ali pa z drugimi pedagoškimi delavci na šoli. 

 

Učitelji matematike, ki so bili vključeni v raziskavo, večinoma sodelujejo s starši enkrat 

tedensko ali enkrat mesečno, preko različnih oblik sodelovanja. Nekateri učitelji, ki pa so v 

manjšini, pa s starši sodelujejo enkrat v ocenjevalnem obdobju. Matematika je eden izmed 

predmetov, kjer imajo učitelji lahko večkrat teţave s sodelovanjem s starši. Velikokrat se 

zgodi, da ravno tisti starši, katerih otroci imajo teţave pri tem predmetu, zavračajo 

sodelovanje. Kot bodoča učiteljica matematike menim, da bi morali takšnim staršem 

posvečati več pozornosti in jih poskušati čim bolj motivirati za sodelovanje ter jih poskušati 

prepričati, da vsako pozitivno sodelovanje med starši in šolo dobro vpliva na otroka. Ko bodo 

starši spoznali, da so s sodelovanjem prispevali k napredku in razvoju svojega otroka, bodo 

zelo zadovoljni. Vedno bodo obstajali starši, ki zavračajo medsebojno sodelovanje in s 

katerimi ni mogoče dobro sodelovati. S tem se je treba sprijazniti in otrokom takšnih staršev 

nuditi čim več pomoči in razumevanja, saj niso oni krivi za prepričanja svojih staršev. 

Spodbuden podatek pa je, da je raziskava pokazala, da nihče izmed anketiranih učiteljev 

matematike ni mnenja, da je sodelovanje s starši nepotrebno in večina učiteljev zelo rada 

sodeluje s starši o vsem, kar je povezano s poukom matematike. 
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Rezultati empiričnega dela naloge so me pripeljali tudi do podatka, da učitelji matematike na 

splošno menijo, da ima sodelovanje med njimi in starši pozitivne posledice in zelo dobro 

vpliva na učence. Še posebej vpliva na zviševanje učne uspešnosti učencev pri pouku. Dober 

odnos med učitelji matematike in starši pa ne vpliva pozitivno samo na učence, ampak tudi na 

starše in same učitelje. Starši so zaradi dobrega sodelovanja pozitivno naravnani do šole, 

učiteljev in otrok ter so se pripravljeni še v večji meri vključevati v šolo in izobraţevanje 

svojih otrok, učitelji pa več časa posvečajo poučevanju in se boljše vključujejo v delo, 

izboljša pa se tudi pozitivna komunikacija med učitelji in starši. Kot sem predvidevala, je 

eden izmed glavnih razlogov, zaradi katerega starši sami poiščejo učitelja matematike, 

zanimanje za učni uspeh, učitelji matematike pa najpogosteje poiščejo starše, kadar se jim zdi, 

da bi otrok potreboval pomoč pri učenju matematike. Učitelji morajo poskrbeti, da pogovor 

med njimi in starši ne poteka samo o ocenah, ampak o celotnem razvoju in napredku učenca. 

Učitelj mora prav tako začeti vsak pogovor s starši s pozitivnimi stvarmi o učencu, saj sem 

mnenja, da nihče ne ţeli poslušati samo kritike o svojem otroku. 

 

Pozitivno me je presenetil rezultat raziskave, da sodelovanje s starši večine anketiranih 

učiteljev matematike temelji na partnerskem odnosu, saj je v takšen odnos treba vloţiti veliko 

truda, obojestransko pripravljenost in je potrebno veliko časa, preden se učitelj in starš dobro 

spoznata, si res zaupata in se spoštujeta. Učitelji matematike pa se očitno zavedajo, da se je 

vredno potruditi, saj so posledice samo pozitivne. Pri partnerskem odnosu je pomembno, da 

učitelj in starš drug drugega sprejemata kot enakovrednega partnerja in večina anketiranih 

učiteljev matematike se do staršev vede kot enakovredni partnerji in tako skupaj sprejemajo 

pomembne odločitve in iščejo rešitve v primeru morebitnih teţav. Posledično v takšnem 

odnosu s starši tudi ne prihaja do konfliktov pri sodelovanju oziroma, če do teh izjemoma 

pride, jih uspešno rešujejo s pogovorom. Pri partnerskem odnosu je pomembno tudi to, da 

učitelji spoznajo tudi druţino učenca, saj druţina zelo vpliva na otroka, še posebej, če so v 

druţini kakšne teţave ali druge posebnosti. Rezultati raziskave so pokazali, da se tega zelo 

dobro zavedajo tudi anketirani učitelji matematike. 

 

Raziskava pa ni pokazala nobenih večjih razlik v sodelovanju med učitelji matematike in 

starši na mestnih in primestnih šolah. Torej dobro sodelovanje ni odvisno od okolja, ampak 

samo od posameznikov in njihove pripravljenosti do tega. 
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Še posebej pri predmetu, kot je matematika, so redni stiki in dobri odnosi med učitelji in starši 

zelo pomembni. V raziskavi me je negativno presenetil podatek, da učitelji matematike na 

veliko šolah sploh ne morejo organizirati različnih oblik neformalnega sodelovanja, saj jim 

šole te moţnosti ne nudijo. Menim, da bi morali učitelji matematike organizirati več 

neformalnega sodelovanja med njimi in starši oziroma bi jim morale šole zagotoviti moţnost 

organizacije takšnih oblik sodelovanja. Tako bi s starši komunicirali tudi neformalno, kar je 

zelo dobra pot do sproščujočega partnerskega odnosa, na katerem bi moralo temeljiti vsako 

sodelovanje med učitelji in starši. Res je, da organizacija neformalnega sodelovanja učiteljem 

vzame veliko časa, vendar bi se morali učitelji matematike in ostali pedagoški delavci med 

seboj podpirati in si pomagati pri organizaciji neformalnih oblik druţenja. Tako bi učitelji za 

sodelovanje mogoče navdušili tudi tiste starše, ki se drugače redko udeleţujejo raznih oblik 

sodelovanja s šolo in učitelji matematike. Zanimivo bi bilo narediti raziskavo o povezanosti 

nesodelovanja staršev s šolo in otrokovega slabega uspeha oziroma drugimi teţavami v šoli in 

pri pouku, vendar bi takšne starše, ki ţe s šolo niso pripravljeni sodelovati, še teţje pripravili 

do sodelovanja v raziskavi.  
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12 PRILOGE 

 

12.1 Priloge k empiričnemu delu 

 

Graf 12: Razlike v organizaciji različnih oblik sodelovanja na mestnih in primestnih šolah 
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Graf 13: Razlike v zadovoljstvu učiteljev z udeležbo staršev pri posameznih formalnih oblikah 

(zgornji prikaz) in neformalnih oblikah (spodnji prikaz) sodelovanja na mestnih in primestnih 

šolah 

 

60

66,7

73,3

100

86,6

73,3

93,3

86,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Govorilne ure Pisna sporočila Sporočila po e-pošti Telefonski pogovori

D
e
le

ž
 o

d
g

o
v
o

ro
v
 v

 p
ro

c
e
n

ti
h

 (
%

)

Mestno okolje

Primestno okolje

 
 

100

80

93,3

66,7

100 100 100

80

100

86,7 86,7

100

93,3

73

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Dan odprtih vrat Razstave in šolske

prireditve

Vključevanje v

projekte

Delovne in zbiralne

akcije na šoli

Obisk pri pouku,

razredni pikniki

Razredne delavnice Starši vodijo

interesne dejavnosti

Svetovanje staršev za

kvalitetnejšo pomoč

otrokom

D
e
le

ž
 o

d
g

o
v
o

ro
v
 v

 p
ro

c
e
n

ti
h

 (
%

)

Mestno okolje

Primestno okolje

 



Berloţnik, D. S. (2011). Sodelovanje med učitelji matematike in starši z vidika zagotavljanja boljše učne 

uspešnosti učencev. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

71 

Graf 14: Razlike v pogostosti sodelovanja učiteljev matematike in starši na mestnih in 

primestnih šolah 
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Graf 15: Razlike v pripravljenosti učiteljev matematike na sodelovanje s starši med mestnim 

in primestnim okoljem 
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Graf 16: Razlike v razvrščanju pozitivnih vplivov sodelovanja med učitelji matematike in 

starši na učence glede na okolje šole 
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Graf 17: Bistveni razlog, zaradi katerega starši sami poiščejo učitelja matematike – razlike v 

okolju šole 
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Graf 18: Bistveni razlog, zaradi katerega učitelji matematike najpogosteje sodelujejo s starši 

– razlike v okolju šole 
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Graf 19: Razlike v odnosu med učitelji matematike in starši na šolah v mestnih in primestnih 

okoljih 
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Graf 20: Konflikti pri odnosu med učitelji matematike in starši po mnenju učiteljev 

matematike – razlike v okolju šole 
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Graf 21: Razlike v mnenju učiteljev matematike o sodelovanju med njimi in starši glede na 

okolje šole, v katerem se nahaja 
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Graf 22: Razlike v mnenju učiteljev matematike o pogovarjanju s starši glede njihovih družin 

glede na okolje, v katerem se šola nahaja 
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12.2 Vprašalnik za učitelje matematike 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČITELJE MATEMATIKE 

 

 

Spoštovani učitelji matematike! 

 

Sem absolventka Pedagoške fakultete, smer matematika in tehnika. Pišem diplomsko nalogo z 

naslovom Sodelovanje med učitelji matematike in starši z vidika zagotavljanja boljše učne 

uspešnosti učencev, s katero ţelim proučiti sodelovanje med učitelji matematike in starši v 

osnovni šoli. Prosim vas, da izpolnite vprašalnik in mi tako pomagate pri zbiranju potrebnih 

podatkov. Vprašalnik je anonimen. Rezultate vprašalnika bom uporabila za študijske namene. 

 

Za sodelovanje se vam zahvaljujem. 

 

Danijela Sanja Berloţnik 
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Spol:     M        Ţ                                                    Katere razrede poučujete:_______________ 

 

1. V katero okolje bi uvrstili šolo na kateri poučujete (obkrožite)? 

 

a) Mestno. 

b) Primestno. 

 

2. S kriţcem označite, kako pogosto (kot učitelj/učiteljica matematike) uporabljate posamezne 

oblike sodelovanja s starši in kako ste zadovoljni z udeleţbo staršev pri posameznih oblikah 

sodelovanja. 
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3. Kako pogosto sodelujete s starši kot učitelj/učiteljica matematike (obkrožite samo en 

odgovor)? 

a) Enkrat na teden. 

b) Enkrat na mesec. 

c) Enkrat v ocenjevalnem obdobju. 

d) Drugo:__________________________. 

 

4. Kako bi ocenili vašo pripravljenost (kot učitelj/učiteljica matematike) za sodelovanje s 

starši (obkrožite samo en odgovor)? 

a) Za vsako srečanje s starši imam izdelan načrt, kako bo srečanje potekalo, in vnaprej 

zastavljene cilje, ki jih ţelim s srečanjem doseči. 

b) Nimam posebej izdelanega programa, vendar si pred srečanjem zastavim cilje, ki jih 

ţelim doseči. 

c) Na srečanja se ne pripravljam posebej. 

d) Drugo:_______________________________________________________________. 

 

5. Za spodaj navedene pozitivne vplive sodelovanja med učitelji matematike in starši na 

učence se opredelite in na črte zraven trditve napišite številke od 1 do 6. Številka 1 pomeni 

SODELOVANJE ZELO VPLIVA, 6 pa SODELOVANJE NE VPLIVA. 

 

Sodelovanje vpliva na zviševanje učne uspešnosti učencev. _____ 

Sodelovanje vpliva na razvoj učnih in delovnih navad pri učencih. ______ 

Sodelovanje vpliva na boljše sodelovanje učencev pri pouku. _____ 

Sodelovanje vpliva na razvoj samospoštovanja in socialnih spretnosti pri učencih. _____ 

Sodelovanje vpliva na učence, da vzpostavijo bolj kakovosten odnos do šole. ______ 

Sodelovanje vpliva na zmanjševanje disciplinskih teţav pri učencih. ______ 

 

6. Kateri je bistveni razlog, zaradi katerega starši sami poiščejo učitelja matematike 

(obkrožite samo en odgovor)? 

a) Zanimanje za učni uspeh. 

b) Zanimanje za vedenje otroka. 

c) Zanima jih, kako pomagati otroku pri učenju in razumevanju matematike. 

d) Drugo:_______________________________. 

 

7. Iz katerega bistvenega vzroka učitelji matematike najpogosteje sodelujete s starši 

(obkrožite samo en odgovor)? 

e) Učni uspeh. 

f) Posebne potrebe. 

g) Vedenjske teţave. 

h) Pomoč pri učenju. 

i) Drugo:_______________________________. 

 

8. Kakšen odnos imate (kot učitelj/učiteljica matematike) do staršev pri sodelovanju? 

a) Do staršev se vedem kot enakovreden partner. 

b) Sem v nadrejenem poloţaju, saj smo učitelji strokovnjaki, ki najbolje vedo, kaj je 

dobro za učenca. 

c) Sem v podrejenem poloţaju, saj starši najbolje vedo, kaj je dobro za njihovega otroka. 

d) Drugo:_____________________________________________________________. 
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9. Prihaja pri vašem odnosu (kot učiteljem/učiteljico matematike) s starši do konfliktov?  

a) Da. 

b) Ne. 

c) Občasno. 

 

 

Kako jih rešujete? 

a) S telefonskim pogovorom. 

b) Starša povabim na pogovor. 

c) V primeru konflikta se staršu podredim in mu ne nasprotujem. 

d) Drugo:_______________________________________________________________. 

 

10. Kakšno je vaše mnenje o sodelovanju med vami (kot učiteljem/učiteljico matematike) in 

starši? 

a) Zelo rad/-a sodelujem s starši o vsem, kar je povezano s poukom matematike. 

b) Raje bi videl/-a, da se starši vključujejo le v dejavnosti, ki se jih neposredno tičejo, in 

se ne vmešavajo v delo učiteljev. 

c) Sodelovanje s starši je po mojem mnenju nepotrebno. 

d) Drugo:_______________________________________________________________. 

 

11. Ali menite, da je dobro, če se (kot učitelji matematike) s starši pogovarjate o njihovi 

druţini (posebnosti, teţave, dobre plati, pomanjkljivosti)? 

a) Da, ker s tem prispevam k napredku učenca. 

b) Da, vendar samo stvari o otroku. 

c) Ne, ker imajo starši pravico do zasebnosti in se me te stvari ne tičejo. 

d) Drugo:_______________________________________________________________. 

 

 

 

 


