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IZVLEČEK 

V začetku leta 2020 je v Sloveniji izbruhnila epidemija covid-19. Globalno je bila vzporedno 

razglašena pandemija. Zaradi omenjene nalezljive koronavirusne bolezni so se spomladi 2020 

in jeseni 2020 zaprle šole in pouk je potekal na daljavo. To je vplivalo na organizacijo, 

načrtovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, saj se je le-to preselilo na dom in v 

veliki meri za računalniške ekrane. Pomemben dejavnik za otrokov razvoj – vrstniki – pa je 

zaradi nujnega omejevanja stikov odpadel. Tako učitelji kot učenci in starši so morali prilagoditi 

svoje delo, komunikacija je postala drugačna, saj je bilo pomembno čimbolj omejiti osebni stik. 

Tematika sodelovanja med učitelji in starši je postala precej aktualna, saj so starši pogosto 

prevzeli tudi vlogo učitelja, otroka so morali za delo motivirati, ga usmerjati, mu pomagati in 

nenazadnje tudi razlagati učno snov. Pri tem se je pokazala pomembnost sodelovanja učiteljev 

s starši. Medsebojno sodelovanje staršev in učiteljev je pomembno, saj oboji predstavljajo 

pomemben dejavnik v razvoju otroka nasploh in njegov razvoj v vzgojno-izobraževalnem 

procesu. Šola in dom naj bi sodelovala med sabo tako, da se povezujeta, dopolnjujeta in 

ustrezno komunicirata. S  sodelovanjem s starši se učitelji pri svojem delu srečujejo skoraj 

vsakodnevno, potreba po sodelovanju pa se je v času pandemije covid-19 zaradi šolanja na 

daljavo ter omejevanja stikov še povečala. V teoretičnem delu analiziramo pravno-formalni in 

odnosni vidik sodelovanja s starši v času, ki ga zaznamuje covid-19, v empiričnem delu pa s 

pomočjo kvantitativne raziskave med učitelji analiziramo in primerjamo sodelovanje s starši na 

eni mestni in eni podeželski šoli, njihove težave in morebitne prednosti medsebojnega 

sodelovanja na daljavo. 

Ključne besede: sodelovanje med starši in šolo, oblike sodelovanja, partnerski model, učitelj, 

družina, učenec. 

  



 
 

  



 
 

ABSTRACT 

At the beginning of 2020, the COVID-19 epidemic broke out in Slovenia. At the same time, the 

pandemic has been declared worldwide. Due to the infectious coronavirus disease, schools were 

closed in spring 2020 and autumn 2020, and distance learning took place. This affected the 

organisation, planning and implementation of educational work since it was moved to the home, 

largely in front of computer screens. An important factor for the child’s development - meeting 

with peers - was dropped due to the necessary restriction of contacts. Both teachers as well as 

students and parents had to adjust their work. Communication became different as it was 

important to limit personal contact as much as possible. The topic of cooperation between 

teachers and parents has become quite relevant, as parents often took on the role of the teacher: 

they had to motivate the child to work, guide them, help them and, last but not least, explain 

the material. This went to show the importance of teachers’ cooperation with parents. The 

mutual cooperation of parents and teachers is important, as they both represent an important 

factor in the development of the child in general and their development in the educational 

process. The school and the home environment should cooperate with each other by connecting, 

complementing each other and communicating appropriately. Teachers meet with parents 

almost daily during their work, and the need for cooperation increased during the COVID-19 

pandemic due to distance learning and limited social contact. In the theoretical part, we analyse 

the legal and relational aspect of cooperation with parents in the time marked by Sars-Cov-2l; 

and in the empirical part, with the help of quantitative research, we analyse and compare 

cooperation with parents among teachers in one urban and one rural school, their problems and 

potential benefits of distance cooperation. 

Keywords: cooperation between parents and school, forms of cooperation, partnership model, 

teacher, family, student.  
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UVOD 

Sodelovanje s starši nam je tako z vidika učitelja kot z vidika starša tematika, ki je nekako sama 

po sebi umevna. Pogosto pozabljamo na to, da ljudje potrebujemo določene kompetence, znanja 

in veščine, ki pa sodelovanje gradijo ter mu dajejo določen smisel in namen. Pogosto se ne 

zavemo ovire pri določeni stvari, dokler nam ta ni postavljena pred nos in nam nekaj odvzame 

ali pa onemogoči.  

V začetku leta 2020 se je v Sloveniji tako kot tudi drugje po svetu pojavila epidemija nalezljive 

bolezni covid-19. Za nami sta že slabi dve leti globalne pandemije, ki smo jo v Sloveniji in po 

svetu »blažili in omejevali« z različnimi ukrepi. Za obvladovanje širjenja bolezni smo tako 

morali nositi maske v javnosti, vzdrževati fizično razdaljo, učenci so bili dolgo časa deležni 

šolanja na daljavo, izogibali smo se javnim dogodkom itd. (NIJZ, 2021).  

V teoretičnem delu bomo opisali in razložili pojma epidemija in pandemija ter na kratko opisali 

pojav bolezni v Sloveniji. V nadaljevanju bodo predstavljeni aktualni ukrepi za omejevanje 

širjenja virusa: izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela po modelih A, B, C in D – štiri bistvene 

oblike izvajanja pouka, trije podmodeli izvajanja pouka v času pandemije ter v času epidemije 

eden najpomembnejših ukrepov - šolanje na daljavo. Tak način šolanja je v Sloveniji potekal v 

šolskih letih 2019/2020, ko so bile od 16. marca 2020 do 18. maja 2020 šole zaprte. Potem so 

se v šole postopoma začeli vračati učenci do 3. junija 2020, ko so se odprle šole za vse učence 

(Kustec idr. 2020). Pouk na daljavo je potekal tudi v šolskem letu 2020/2021, in sicer se je začel 

19. oktobra 2020 in je trajal za učence prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja od 26. oktobra 

2020 do 25. januarja 2021 – to je 14 tednov, temu pa je sledil pouk na daljavo še v času od 1. 

do 12. aprila 2021; ostali osnovnošolci pa so se k pouku v šole vrnili 15. februarja 2021 (Kustec 

idr., 2021). 

S pomočjo virov in literature bomo opisali značilnosti in organizacijo šolanja na daljavo, 

prednosti in pomanjkljivosti, dejavnike, ki vplivajo na uspešnost izvajanja vzgojno-

izobraževalnega procesa na daljavo, razlike v izvajanju pouka na daljavo med šolami, 

sodelovanje šole s starši ter učenci v času šolanja na daljavo. Osredotočili se bomo tudi na dva 

pomembna dejavnika pri pouku na daljavo, ki so ju zapisali Logaj idr. (2020), to sta  

pomembnost stalnega dnevnega stika učitelja z učenci in ohranjanje le-tega ter učiteljeva 

navodila za učence, ki naj bi bila razumljiva vsem, tudi najmlajšim v tolikšni meri, da jih zmore 

učenec sam sprejeti in razumeti (prav tam). Predvsem je pomembno, kot pišejo Logaj idr. 

(2020), da učitelji opustijo mišljenje, da je izobraževanje na daljavo samo prenos dejavnosti, ki 

so na urniku. Treba je razmisliti o drugačni izvedbi učnih ur in imeti v mislih, da učenec za 

izvedbo neke dejavnosti potrebuje mnogo več časa, kot ga potrebuje v šoli ob strokovnem 

vodenju učitelja, ob tem pa upoštevati zmožnosti otrok in enakovredno obravnavo (nimajo vsi 

otroci možnosti pomoči staršev) (prav tam).  

V nadaljevanju se bomo posvetili formalnim vidikom sodelovanja šole in staršev. Predvsem 

nas bo zanimalo, kje, kako in koliko je sodelovanje s starši določeno z zakoni in drugimi 
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dokumenti o šoli. Kaj o sodelovanju šole in doma pravi Zakon o osnovni šoli (1996), kaj je 

načrtovano z letnim delovnim načrtom šole, kaj je določeno z vzgojnim načrtom posamezne 

šole. Slednja dva morata vsebovati vzgojno-izobraževalno dejavnost, oblike sodelovanja med 

šolo in starši ter vključevanje staršev pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega načrta. Kaj o 

sodelovanju s starši pravi Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011) ter kaj določa Zakon o 

financiranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (1996), ki pravi, da mora vsaka šola 

na ravni letnega delovnega načrta in vzgojnega načrta natančneje opredeliti sodelovanje s starši 

in njihovo aktivno vlogo (ZOFVI, 1996). 

Osredinili se bomo na tematiko sodelovanja šole in doma. Naredili kratek zgodovinski pregled 

razvoja vključevanja staršev v sodelovanje s šolo, pogledali načela, ki so potrebna za uspešno 

sodelovanje šole in doma. Kalin idr. (2009) pišejo, da je sodelovanje med učitelji in starši 

pomembno za kvalitetnejše delo učencev,  pogosto pa je postavljeno pred ovire ali pa samo 

predstavlja oviro ali prednost za poučevanje pri učiteljih in sodelovanju s starši. Avtorji, kot so 

Bakker in Dennessen (2007), Berčnik in Devjak (2018), Čadež (2003), Intihar in Kepec (2002), 

Kalin idr. (2008), Kalin (2009) pišejo tudi o koristih, ki jih ima sodelovanje staršev s šolo na 

učenca, učitelje in starše. Opisali bomo prednosti ter ovire pri sodelovanju šole s starši in 

pričakovanja staršev in učiteljev od medsebojnega sodelovanja.  

Podrobneje bomo predstavili model partnerskega sodelovanja, ki se v literaturi in člankih, 

uporabljenih v nalogi, kaže kot najustreznejši model sodelovanja med šolo in domom. O 

partnerskem sodelovanju šole in doma veliko pišeta tudi Berčnik in Devjak (2018), ki pravita, 

da je za oblikovanje partnerskega odnosa pomembno, da se učitelji in šola zavedajo, da 

potrebujejo podporo staršev pri prizadevanjih za uspeh učencev, kar je izhodišče za 

vzpostavitev partnerskega odnosa med učitelji in starši.  

Oblike sodelovanja med učenci in starši so različne in prav vsaka ima svoj namen (Intihar, 

Kepec, 2002; Berčnik in Devjak, 2018).  V času pandemije covid-19 so zaradi omejevanja 

stikov spremenile svojo obliko, medij ali pogostost izvajanja. Pregledali in predstavili bomo 

različne načine sodelovanja šole s starši. Gre lahko za neformalne oblike ali zakonsko določene 

formalne oblike sodelovanja med domom (starši) in šolo (učitelji) (Intihar, Kepec, 2002; 

Berčnik in Devjak, 2018).  

V empiričnem delu naloge bomo predstavili rezultate raziskave, ki smo jo izvedli na dveh šolah 

– eni mestni in eni podeželski. Namen je bil raziskati in preučiti, katere oblike formalnega in 

neformalnega sodelovanja učitelji in starši uporabljajo najpogosteje v času pandemije covida-

19, kako je potekala komunikacija med šolo in domom v času pandemije oziroma šolanja na 

daljavo ter kakšen je bil odziv staršev po mnenju učiteljev. Rezultate bomo primerjali glede na 

lokacijo osnovne šole (mesto, podeželje). Ker ne vemo, kdaj se lahko ponovno pojavi situacija, 

ki bo spet sprožila šolanje na daljavo, bodo rezultati raziskave pripomogli k boljšemu uvidu 

življenja in dela na šoli, pripravi organizacije vzgojno-izobraževalnega procesa in sodelovanja  

s starši.  
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TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1 Epidemija in pandemija covid-19 v Sloveniji 

Epidemija je nenaden izbruh in hitro širjenje kake nalezljive bolezni (SSKJ, 2000). Frelih 

(2012) dodaja, da je epidemija pojav primerov nalezljive bolezni, ki po številu okuženih ali 

zbolelih oseb ali velikosti prizadetega območja pomembno presega običajno stanje. 

Pandemija je epidemija, ki zajema več pokrajin, držav ali celin (SSKJ, 2000). WHO (2004) 

dodaja, da je pandemija določene bolezni epidemija nove bolezni in pri ljudeh povzroča 

zdravstvene težave, ter se med ljudmi širi hitro in brez težav. Pandemija je tveganje obsežnega 

pojava in širjenja neke bolezni v človeški populaciji ki povzroči povečanje obolevnosti in 

umrljivosti ter ima večji vpliv na umrljivost zaradi bolezni in pomanjkanja delovne sile pa lahko 

povzroči tudi veliko gospodarsko škodo (Madhav idr., 2017). 

Tveganje za pandemijo poganjajo kombinirani učinki tveganja »iskre« (kjer je verjetno, da se 

bo pandemija pojavila) in tveganja širjenja (kako verjetno je, da se bo razširilo v človeško 

populacijo) (prav tam). 

V Uradnem listu RS 33/06 je v Zakonu o nalezljivih boleznih pojem epidemija nalezljive 

bolezni opredeljen kot pojav nalezljive bolezni, ki po času in kraju nastanka ter številu 

prizadetih oseb presega običajno stanje in je zato potrebno takojšnje ukrepanje. Območje, ki 

šteje za okuženo, je tisto, kjer je ugotovljen eden ali več virov okužbe in na katerem so možnosti 

za širjenje okužbe. Po tem zakonu je ogroženo območje tisto, na katero se lahko prenese 

nalezljiva bolezen z okuženega območja in na katerem so prisotne možnosti za širjenje okužbe. 

Minister, pristojen za zdravje, pa je tisti, ki razglasi epidemijo nalezljive bolezni (prav tam). 

Decembra 2019 je na Kitajskem prišlo do izbruha nalezljivega virusa SARS-CoV-2, ki je 

povzročil svetovno pandemijo bolezni covid-19. 4. marca 2020 se je virus pojavil tudi v 

Sloveniji ter s svojo intenzivnostjo širjenja povzročil epidemijo. V duhu želje po zajezitvi 

širjenja okužbe so se sprejemali različni ukrepi, ki so se med širjenjem bolezni prilagajali 

epidemiološki situaciji (Kamenšek idr., 2021).  

Za nami sta sedaj že slabi dve leti globalne pandemije covida-19 in ukrepov za preprečevanje 

in omejevanje širjenja virusa SARS-CoV-2. Ves čas so povsod po svetu v veljavi različni 

previdnostni ukrepi za preprečevanje in obvladovanje širjenja bolezni, kot so nošenje maske v 

javnosti, vzdrževanje fizične razdalje, šolanje na domu, izogibanje javnim dogodkom itd. 

(Raziskava o vplivu pandemije na življenje NIJZ, 2021). 

Na območju Republike Slovenije je pristojni minister za zdravje razglasil epidemijo nalezljive 

bolezni covid-19 12. marca 2020 (Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-

CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 19/20 in 68/20).  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0532
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1030
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2 Značilnosti šolanja na daljavo 

Učitelji izvajajo pouk po vnaprej pripravljenem šolsko upravnem dokumentu – učnem načrtu. 

V njem so zapisani učni cilji, učne vsebine, standardi znanja ter didaktična priporočila, ki so 

učiteljem v pomoč pri načrtovanju in izvajanju pouka. Učilnica je pomemben in potreben učni 

prostor za izvedbo pouka (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011 v Kustec idr., 2020). 

Sajovic (2006) piše, da se je šolanje na daljavo začelo pojavljati v prejšnjem stoletju pod 

imenom »dopisno izobraževanje«, ko je med učencem in mentorjem potekala dvosmerna 

komunikacija preko pisem. Pomanjkanje fizičnega stika je kasneje privedlo do kombiniranega 

šolanja na daljavo z občasnimi srečanji v živo. Takšna metoda dela se je ohranila do pojava 

radia in televizije v drugi polovici prejšnjega stoletja (prav tam, str. 6–7). Zaradi pomanjkanja 

dvosmernega stika med učencem in učiteljem je tovrstno izobraževanje zamrlo. Kasneje je 

ponovno oživelo ob pojavu predhodnikov spleta, pri čemer je bila omogočena dvosmerna 

komunikacija. Z razvojem spletnih portalov in svetovnega spleta se je pojavilo e-izobraževanje 

in »sodobne informacijske in telekomunikacijske tehnologije«, ki omogočajo izobraževanje na 

daljavo, podobno temu, kot ga poznamo danes (prav tam).  

Bregar (1995) v Bregar idr. (2010) šolanje na daljavo predstavi kot izobraževalni proces, ki 

poteka takrat, ko sta učitelj in učenec prostorsko ločena. Tudi Sajovic (2006) in Rupnik Vec in 

Mithans (2020) v Rupnik Vec idr (2020) pišejo, da je šolanje, ko sta učitelj in učenec med sabo 

prostorsko ločena in ju povezuje komunikacija, ki poteka preko tehnologij, izobraževanje na 

daljavo.  Rupnik Vec idr. (2020) pišejo, da šolanje na daljavo tvorita dve komponenti. Učenčeva 

dejavnost ob učenju na daljavo in učiteljeva dejavnost ob poučevanju na daljavo. 

Keegan (1991, str. 44) v Bregar idr. (2010) našteje značilnosti šolanja na daljavo. Značilnosti, 

ki šolanje na daljavo opredeljujejo, so: 

- Učenec je z učiteljem v stiku redko ali nikoli, za razliko od klasičnega pouka, ko sta 

učitelj in učenec prisotna v istem prostoru. Učitelj podaja znanje in učno snov, ko je 

fizično ločen od učenca ter tudi časovno nista nujno oba prisotna istočasno. 

- Izobraževalna organizacija/ustanova … ima pomembno vlogo »pri načrtovanju in 

izdelavi učnih gradiv in pri zagotavljanju različnih oblik pomoči udeležencev«, tako 

pri šolanju na daljavo ne gre za individualno in samostojno učenje. 

- Učitelj za podajanje znanja učencem potrebuje učne pripomočke, s katerimi učno snov 

učencem podaja posredno. To so avdio in video gradiva, različni programi, tiskana 

gradiva itn.  

- Za to, da komunikacija med učenci in učiteljem poteka, so potrebni mediji, kot so splet, 

aplikacije, spletne učilnice itn.  

- Učenci se učijo sami, z občasnimi srečanji z učiteljem, bodisi v skupini ali ne. Srečanja 

so namenjena predvsem socializaciji učencev, iz didaktičnih razlogov pa so tudi 

priporočljiva (prav tam).  
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Tudi Rupnik Vec idr. (2020 str. 10) pišejo, da učni proces »ob fizični ločenosti učitelja in 

učenca« poteka s pomočjo tehnologije, ki je središče vzgojno-izobraževalnega procesa. Učenje 

na daljavo opiše tudi Sajovic (2006), ki pravi, da je to metoda poučevanja, za katero je značilno, 

da učenec v procesu izobraževanja ni nujno fizično prisoten. Učno gradivo učitelj pošilja 

dandanes preko spleta, spletne pošte, preko video konferenc. Omenjeno pa je že bilo, da je je 

nekoč posredovanje gradiva potekalo preko pošte. Od učencev se pričakuje fizična prisotnost 

le ob ocenjevanju znanja (prav tam). Izobraževanje na daljavo je del e-izobraževanja (Bregar, 

2020). 

Za izvajanje pouka v živo in na daljavo je potrebna tudi izobraževalno-komunikacijska 

tehnologija (v nadaljevanju IKT). Učiteljem so tako pri izvedbi pouka v pomoč učbeniki, ki so 

lahko v fizični obliki ali pa v spletni ali interaktivni različici (Mithans in Ivanuš Grmek, 2020 

v Kustec idr. 2020). Kustec idr. (2021) navajajo, da se je med šolanjem na daljavo v času prvega 

vala epidemije covid-19 izkazalo, da uspešno komunikacijo, privlačno in domiselno delo 

omogoča prav to, da so učitelji vešči uporabe sodobne tehnologije, ter drugačnemu načinu dela 

znajo ustrezno prilagoditi metode in oblike dela – različne pedagoške pristope. 

Bregar idr. (2020) menijo, da največje ovire pri organizaciji in izvajanju pouka na daljavo 

dandanes ne predstavlja več nerazvita ali nedostopna tehnologija niti ne nedostopnost 

medmrežja, ampak neusposobljenost učiteljev za uporabo IKT in izvajanje pouka na daljavo.  

Učitelj naj bi pri pripravi gradiva za poučevanje na daljavo uporabil gradiva, ki jih že ima 

pripravljena za izvedbo klasičnega pouka v učilnici, ob tem pa izvedel še tri bistvene korake. 

Analizo, v kateri opredeli glavne vzgojno-izobraževalne dosežke, vsebino in značilnosti 

učencev, ki se bodo pouka na daljavo udeležili. Naslednji korak je opredelitev učnih ciljev, saj 

učenci dobijo usmeritev za učenje. Zadnji korak je oblikovanje vzgojno-izobraževalnega 

procesa za doseganje zastavljenih učnih ciljev, izbira IKT in oblikovanje ter priprava gradiva 

(prav tam). 

Rupnik Vec idr. (2020, str. 1) o šolanju na daljavo pišejo, da je za njegovo učinkovitost potrebno 

»strukturirano načrtovanje, dobro strukturirane učne enote, specialne didaktične strategije« ter 

komunikacija preko elektronskih in »drugih tehnologij«. Avtorji navajajo, da je treba 

poučevanje nadgraditi in podpreti z novimi strategijami za učenje, poučevanje in usmerjanje 

učencev. Prav tam avtorji pišejo, da je šolanje na daljavo širok »krovni termin«, pod katerega 

spada več modelov izobraževanja in »različnih praks«, ti so vezani na uporabljeno IKT med 

učiteljem in učenci in so sledeči: 

- korespondenčni model, katerega temelj so natisnjena besedila; 

- avdiomodel, ki temelji na avdiotehnologiji in radiu; 

- televizualni model temelji na videotehnologiji, videokonferencah, televiziji; 

- multimedijski modeli, ki temeljijo na računalniški tehnologiji. To so interaktivni videi, 

interaktivna multimedija …; 

- spletni modeli, ki temeljijo na spletu, kot so online konference, tečaji, virtualne učilnice; 
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- »modeli, temelječi na mobilni tehnologiji«, pri katerih so kot IKT uporabljeni pametni 

telefoni, tablični računalniki, e-bralniki (M. Burns 2011, prav tam). 

2.1 E-izobraževanje in digitalna usposobljenost 

Bregar 1995 v Bregar idr. (2010) pravi, da se je e-izobraževanje razvilo iz tradicionalnega 

študija na daljavo. Sajovic (2006) piše, da je e-izobraževanje pojem, ki združuje izobraževanje 

in informacijsko in telekomunikacijsko tehnologijo. Avtorica opiše več definicij pojma e-

izobraževanje. Vse pa, pravi avtorica, povezujejo pojem šolanja in razvoj IKT za prenos znanja 

(računalniška omrežja, večpredstavnostne aplikacije, spletne strani in portali z izobraževalnimi, 

»bibliografskimi in faktografskimi vsebinami«, digitalno literaturo, izobraževanjem na daljavo 

in spletnimi učilnicami) ali pa razvoj in uporabo naprav za komunikacijo (vse vrste 

računalnikov, pametni telefon, digitalno televizijo) in dostop do vsebin preko spleta, 

elektronske pošte, forumov, »Wikija«, animacij, »skupinskega učnega sistema« (prav tam, str. 

10). Tudi Bregar idr. (2010 in 2020) opišejo pojem e-izobraževanje, ki ga opišejo na dva načina. 

Kot uporabo tehnologije in spleta, ki sta v podporo izobraževanju, ter ga dopolnjujeta. Po tej 

razlagi bi bilo katerokoli izobraževanje, pri katerem se uporablja IKT ali splet, e-izobraževanje. 

Druga razlaga, ki jo avtorji uporabijo, pa je IKT, integriran v izobraževanje na podlagi učnih 

ciljev (prav tam). 

  

E- izobraževanju sorodni izrazi so »odprto učenje (open learning), učenje na daljavo (distance 

learning), prilagodljivo učenje (flexible learning), spletno učenje (online learning) in virtualno 

izobraževanje (virtual education)« (prav tam, str. 11). Sajovic (2006) v svojem delu te pojme 

predstavi: 

- Odprto učenje  

Za to vrsto učenja je značilno, da učenec sam izbira učno gradivo, tempo učenja, prostor, 

časovni okvir in način učenja preko spleta/na daljavo. Zanj so značilni kratki tečaji, 

delavnice, seminarji, konference, predavanja, ki uporabniku omogočajo pridobivanje 

certifikatov. Takšen način učenja zahteva minimalni vložek časa.  

- Učenje na daljavo 

Učenje na daljavo je podrobnejše opisano v poglavju značilnosti šolanja na daljavo. 

- Prilagodljivo učenje  

Ta pojem pomeni »pristop k strokovni izobrazbi, ki dovoljuje uporabo  večjega števila učnih 

virov v različnih učnih okoljih«. Na ta način zadosti »različnim  učnim oblikam, interesom 

in potrebam« učencev. Za tovrstno učenje je značilno, da ni potrebna učiteljeva prisotnost, 

učenci pa se lahko izobražujejo samostojno ali pa v skupini. 

- Spletno (»online«) učenje 

Bistvo takšnega učenja je, da poteka preko spleta, kjer učenec dostopa do učnega grdiva, 

rešuje teste, zastavlja vprašanja. Ta vrsta učenja »predstavlja le en del tehnološko podprtega 

učenja (e-izobraževanje)«. Omogočena je komunikacija preko omrežja in prav tam tudi 

dostop do učnega grdiva. 
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- E- učenje 

Izraz pomeni vrsto izobraževanja, ki ni vezano na prostor niti na čas. Ne smemo ga enačiti 

s pojmom e-izobraževanje. Je močno podprto s tehnologijo, aplikacijami, spletnimi orodji 

in spletnim učenjem. Je interaktivno in večpredstavno.  

- Virtualno izobraževanje 

Tudi pri tej vrsti učenja so učenci in učitelji ločeni prostorsko in časovno. Preko 

multimedije, spleta, video konferenc učitelji pripravijo gradivo, ki ga učenci prejmejo. Z 

učiteljem komunicirajo »preko telekomunikacijske tehnologije« (prav tam, str. 11–12). 

 

Sajovic (2006) v svojem delu predstavi model e-izobraževanja in ga predstavi s spodnjo sliko. 

Slika 1: Model e-izobraževanja 

Bregar (2010) in Sajovic (2006) pišeta o osnovnih oblikah e-izobraževanja, ki so: 

- Sinhrono izobraževanje pomeni »istočasno interakcijo« vsaj dveh udeležencev. Učitelj 

učence vodi skozi učni proces in je sočasno prisoten v procesu e-izobraževanja kot 

učenci. To pomeni, da njihova komunikacija poteka v živo, v realnem času. Bodisi 

preko klepetalnice, avdio ali videokonference. Učencem in učitelju je omogočena 

komunikacija, zastavljanje vprašanj, razprava preko tehnologije. »Ta oblika je 

najbližja tradicionalnemu izobraževanju« z izjemo fizične distance, ki je v učilnici 
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ni. Če učitelj želi kvalitetno sinhrono obliko izobraževanja, je pomembno predvsem, 

da število prisotnih ni preveliko, da se imajo na ta način možnost v komunikacijo 

vključiti vsi prisotni (Bregar, 2010; Sajovic 2006, str. 27).  

- Asinhrono izobraževanje, ki pomeni obliko izobraževanja, pri katerem komunikacija 

poteka s »časovnim zamikom«, kot je npr. elektronska pošta. Takšna oblika je 

značilna za izobraževanje, ki poteka med učiteljem in učencem, ki je del razreda. 

Učni proces je časovno določen in učenci se morajo držati »urnika«, ki določa 

časovni okvir za pošiljanje nalog in predelavo učne snovi. Asinhrono izobraževanje 

omogoča, da učenec samostojno razpolaga s časom, ko bo predelal učno snov, 

omogoča, da večkrat pogleda določeno gradivo s časovnim zamikom (Bregar, 2010; 

Sajovic 2006, str. 28). 

- Neodvisno e-izobraževanje je oblika e-izobraževanja, v kateri je učenec odvisen od 

sebe, saj nima učitelja in ni del razreda. Ko ugotovi primanjkljaj, samoiniciativno 

poišče na spletu gradivo za izobraževanje (Sajovic, 2006). 

 

Da učitelj in učenec znata smotrno uporabljati IKT v izobraževanju, so potrebne digitalne 

kompetence. To so sposobnosti, znanja in izkušnje uporabnikov IKT za uporabo različne 

tehnologije za posredovanje in pripravo učnega gradiva. Med potrebna znanja spadajo znanja 

urejanja besedil, »delo s preglednicami in grafi, obdelavo slike, videoposnetka in zvoka, tehnike 

predstavitev in uporabo spleta ter vse oblike elektronske komunikacije«, ob čemer ne smemo 

pozabiti na varno uporabo medmrežja (Bratina, 2012, str. 59). 

 

2.2 Pouk na daljavo v času epidemije covid-19 v Sloveniji 

»Glavni namen izobraževanja na daljavo v posebnih razmerah je ohranjati stik učeče se 

populacije z vzgojno-izobraževalnim področjem in vsebinami znotraj le-tega«, treba  je ohraniti 

raven znanja, ki so ga učenci do sedaj dosegli, učence je treba spodbujati k doseganju ciljev, 

zastavljenih v učnih načrtih »in jih ob tem spodbujati k proaktivnemu delovanju ter skrbi za 

svoje znanje in razvoj« (Logaj idr. 2020, str. 2). Izvajanje pouka na daljavo naj učencem 

»omogoča strokovno podporo v vsebinskem smislu in tudi podporo in pomoč pri razumevanju 

trenutne družbene situacije in odzivanju nanjo« (prav tam). 

Pouk na daljavo ne more popolnoma nadomestiti pouka v učilnici. Ko pouka v šoli ni možno 

izvajati, v posebnih razmerah kot med epidemijo covid-19, pa je takšna oblika pomoč pri 

izvedbi pouka ter primerna alternativa, saj učencem omogoča stik s šolo, z učitelji, socialne 

stike. Pouk na daljavo je v primeru epidemije covid-19 pomemben člen za razvijanje in 

ohranjanje znanja (Kustec idr. 2021). 

Marsikaterega pedagoškega delavca je epidemija na neki način prisilila v iskanje novih rešitev 

za izvajanje pedagoškega dela, k razvoju kompetenc, povezanih z izvajanjem pouka na daljavo, 
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saj za tradicionalen pouk niso bile potrebne. Izkazalo se je, da tudi če ne bo več izobraževanja 

na daljavo, tradicionalne oblike poučevanja niso več dovolj (Kustec idr. 2020).  

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) je ob zaprtju vzgojno-

izobraževalnih ustanov načrtovalo in izdelalo modele izvajanja pouka glede na epidemiološko 

situacijo v državi in zdravstvena priporočila. Pripravili so štiri modele in tri podmodele 

izvajanja pouka v osnovnih šolah (prikazani na sliki 1 in 2) (Kustec idr., 2020; Kustec idr., 

2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Modeli in podmodeli osnovnošolskega izobraževanja (Kustec idr., 2020) 
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Slika 3: Modeli in podmodeli osnovnošolskega izobraževanja (Kustec idr., 2021) 

 Izobraževanje po modelu A 

Po tem modelu izvajanja pouka se v šoli izobražujejo vsi učenci. Ni priporočil in ni 

epidemioloških tveganj. Omejitve iz časa epidemije so odpravljene, pouk in vse ostale 

dejavnosti potekajo kot pred epidemijo. Treba pa je namenjati pozornost higienskim navadam 

in izobraževanju o preprečevanju nalezljivih bolezni. Kljub temu je pouk organiziran tako, da 

je ob poslabšanju razmer čim lažje preiti na drugačen model izvajanja pouka. Poudarek je na 

razvoju digitalnih pedagoških kompetenc in načrtovanju vključevanja digitalnih tehnologij v 

pouk. Poudarek je tudi na usvajanju ciljev, ki so bili v času pouka na daljavo slabše doseženi, 

in učnih vsebin, kjer je opaziti primanjkljaj v znanju učencev (Kustec idr., 2021). 

 Izobraževanje po modelu B 

Kustec idr. (2021) pišejo da je model B v veljavi, ko se v šoli izobražujejo vsi učenci in jim 

omogoča izvajanje vseh dejavnosti, projektov, aktivnosti kot pred epidemijo covid-19 v šoli, 

ob upoštevanju nekaterih omejitev in preventivnih ukrepov po priporočilih Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ). Prav tam piše, da pouk poteka ves čas v matični 

učilnici, ko so učenci iz različnih oddelkov združeni, je treba izvajati  higienske ukrepe, ki jih 

priporoča NIJZ (2021A) – uporaba maske, razkuževanje rok, razkuževanje površin, 

razkuževanje pripomočkov, prezračevanje, če je mogoče, fizična distanca, umivanje rok. 

Kustec idr. (2021) pišejo, da je treba voditi natančno evidenco prisotnih. Šport in dejavnosti, 

pri katerih je možno delo na prostem, se po modelu B v čim večji meri izvajajo na prostem. 

Učitelji pri načrtovanju pouka namenjajo pozornost nadarjenim učencem, učencem s posebnimi 

potrebami ter učencem iz ranljivih skupin. Prav tam piše tudi, da je treba upoštevati pogoj PCT 
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(prebolel, cepljen, testiran) pri zaposlenih in drugih odraslih, ki prihajajo v šolo; v šolo prihajajo 

le zdrave osebe, vsi upoštevajo predvidene ukrepe (maska tudi za učence v skupnih prostorih, 

razkuževanje, fizična razdalja, ko je mogoče), po MIZŠ (2021), od 6. 11. 2021 tudi predpisane 

kirurške maske ali maske tipa FFP2 v razredu za vse učence ter samotestiranje vsakih 48 ur v 

šoli. Ukrep samotestiranja v šolah je MIZŠ (2022) ukinil z 21. 2. 2022. Vsi ostali ukrepi ostajajo 

v veljavi. Pouk poteka v šolskem letu 2021/2022 še naprej po modelu B. Kustec idr. (2021) 

svetujejo čim manj stikov in mešanja učencev med odmori ter protokole uporabe skupnih 

prostorov, malico v učilnici ali po posebnem urniku. Vse skupne predmete in potrebščine je 

treba pred ponovno uporabo razkužiti. Ob upoštevanju pravil in higienskih priporočil se 

izvajajo dnevi dejavnosti, ekskurzije in šole v naravi. Piše tudi, da  »govorilne ure in roditeljski 

sestanki potekajo v šoli izključno ob doslednem upoštevanju vseh ukrepov, ki zmanjšujejo 

tveganje pred okužbo, ali pa na daljavo (telefon, videoklic itd.)« (prav tam, str. 65).  

 Izobraževanje po modelu C 

Po tem modelu pouka, pišejo Kustec idr. (2021), ni mogoče izvajati za vse učence v šoli. V šoli 

se izobražujejo učenci od 1. do 5. razreda in učenci 9. razreda. Učencem vseh razredov, ki 

potrebujejo dodatno strokovno pomoč, je ta omogočena. Pouk se izvaja v homogenih skupinah, 

ki se med sabo ne mešajo. Vsa ostala priporočila ostajajo enaka kot v modelu B. Učenci 6., 7. 

in 8. razreda se izobražujejo na daljavo. Ravnatelj ima pregled nad izvajanjem pouka na daljavo, 

omogočen naj bo komunikacijski kanal, kjer naj učitelji uporabljajo čim več videorazlag. »Pri 

izvajanju modela C veljajo vsa priporočila, ki so za načrtovanje in izvedbo vzgojno-

izobraževalne dejavnosti zapisana pri modelu B oziroma B1« (prav tam, str. 67). Ne izvaja se 

ekskurzij, tečajev, dnevi dejavnosti se izvajajo v šoli, učenci se ne mešajo med oddelki, vse pa  

poteka v skladu s higienskimi standardi. Pouk na daljavo naj po besedah Kustec idr. (2021) 

poteka v skladu z navodili in priporočili za izvajanje pouka na daljavo, opisanimi v poglavju 

organizacija dela pri izvajanju pouka na daljavo. Sodelovanje s starši poteka na daljavo (telefon, 

videopovezave …) (prav tam).  

 Izobraževanje po modelu D 

Model D po besedah Kustec idr. (2021) poteka za vse šole na daljavo, takrat ko je zaradi 

epidemiološke situacije prepovedan pouk v šoli. Za učence 1. triade in učence s posebnimi 

potrebami je organizirano obvezno varstvo. Pouk na daljavo šola izvaja po navodilih in načrtu 

MIZŠ. Navodila in priporočila za izvajanja pouka na daljavo ostajajo ista, kot so opisana v 

poglavju organizacija dela pri izvajanju pouka na daljavo. Učitelji in drugi strokovni delavci 

»naj bodo dosegljivi za učence in starše« (prav tam, str. 71). Ne izvaja se ekskurzij, tečajev, 

dnevi dejavnosti so prilagojeni tehničnim, materialnim in prostorskim pogojem učencev, učenci 

dejavnosti opravljajo samostojno. Individualna pomoč je zagotovljena za učence, ki jo 

potrebujejo (prav tam). 
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 Izobraževanje po podmodelu B1 

Pouk in vse vzgojno izobraževalne dejavnosti se izvajajo v šolah po predpisanih ukrepih kot v 

modelu B, ampak v homogenih skupinah. Če to ni mogoče, je treba zagotoviti varnostno 

razdaljo med učenci različnih oddelkov (Kustec idr. 2021). Prav tam piše tudi, da vse 

sodelovanje s starši (govorilne ure, roditeljski sestanki) poteka na daljavo.  

 Izobraževanje po podmodelu BC1 

Pouk v razredu poteka po modelu B, C ali B1, model BC1 pa se uveljavi, ko zaradi karantene 

ni možno izvajanje pouka v šoli. Takrat oddelek za določen čas preide na izvajanje pouka na 

daljavo (Kustec idr. 2021).  

 Izobraževanje po podmodelu BC2 

Podmodel BC2 izvajanja pouka pomeni izvajanje pouka na daljavo za vse učence posamezne 

šole, bodisi zaradi karanten bodisi neugodne epidemiološke situacije (Kustec idr. 2021).  

Izobraževanje na daljavo v šolskem letu 2019/2020 

V prvem valu epidemije v šolskem letu 2019/2020 je šolanje na daljavo potekalo od 16. marca 

2020 do 18. maja 2020. Zaprle so se vse vzgojno-izobraževalne institucije in šole so morale 

preiti na izobraževanje na daljavo. Potem so se v šole postopoma začeli vračati učenci do 3. 

junija 2020, ko so se odprle šole za vse učence (Kustec idr., 2020). 
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Slika 4: Ukrepi in izobraževanje v času epidemije covid-19 (Kustec idr., 2020). 

Izobraževanje na daljavo v šolskem letu 2020/2021 

Kustec idr. (2021) pišejo, da se je v šolskem letu 2020/2021 obdobje pouka na daljavo začelo 

19. 10. 2020.  

 Za učence 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja je trajalo 14 tednov, od 26. 10. 2020 do 

25. 1. 2021.  

 Temu zaprtju je sledil pouk na daljavo še v obdobju od 1. do 12. 4. 2021. 

 Osnovnošolci 2. in 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja so imeli pouk na daljavo 17 

tednov, od 19. 10. 2020 pa do 15. 2. 2021. 

 Za dijake je veljal pouk na daljavo od 19. 10. 2020 do 15. 2. 2021. Nato je sledila izjema 

pouka v šoli za dijake zaključnih letnikov. Dijaki nižjih letnikov pa so se po modelu C, 

to je izmenično na dva tedna, izobraževali na daljavo do 17. 5. 2021 – to je 17 tednov 

pouka na daljavo in 10 tednov pouka po modelu C. 

 V obdobju od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 je pouk za vse učence in dijake potekal na 

daljavo (prav tam). 
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Trenutni predvideni modeli izvajanja pouka v šolah so zasnovani tako, da bi šole ob 

previdnostnih epidemioloških ukrepih pouk v čim večjem obsegu izvajale v šoli. V kritičnih 

primerih je predvidena kombinacija pouka na daljavo in v šoli, ko to ni možno, pa izvajanje 

pouka na daljavo (Kustec idr., 2020). 

2.3 Razlike med izvedbo pouka na daljavo in tradicionalnim poukom 

Andrej Flogie v Kustec idr. (2020) prikazuje razlike v izvajanju pouka na daljavo v primerjavi 

s tradicionalnim poukom. Te so vezane predvsem na: 

- Vlogo učitelja. 

Vloga učitelja se spremeni, učitelj je v popolnoma novi vlogi, saj ne podaja učne snovi v 

učilnici. Komunikacija z učenci tako učitelju predstavlja velik izziv, saj ni več vezana na 

isti čas in prostor. Temeljna učiteljeva znanja in kompetence predstavljajo dodaten pogoj 

za uspešno poučevanje. Za uspešno izvajanje učnega procesa na daljavo ni dovolj le 

»preslikava« dela v razredu (prav tam). 

Tudi Sajovic (2006) piše o vlogi učitelja v procesu izobraževanja na daljavo, za katero pravi, 

da se spremeni predvsem v tem, da pri izobraževanju na dljavo učitelju ni treba biti prisoten, 

ampak lahko gradivo pripravi vnaprej in tako prihrani čas.  

- Vlogo učenca.  

Učenec je postavljen v zanj pomemben, nov način druženja, ki ne poteka več s fizično 

prisotnostjo vrstnikov v istem prostoru. Vloga učenca se spremeni, saj vsi učenci nimajo 

enakih pogojev za pouk na daljavo, kot imajo enake pogoje za pouk v šoli. Učenec ne dobi 

takojšnje pomoči učitelja ali vrstnikov, kot jo dobi pri pouku v učilnici. Mlajši učenci, ki še 

niso vešči uporabe IKT pa so odvisni od pomoči staršev (Kustec idr., 2020). 

- Učne vsebine. 

Zagotoviti je treba dostop do učnih vsebin vsem učencem. V učnem načrtu, ki je zasnovan 

za izvajanje pouka v učilnici, so različne vsebine, vse pa niso enako primerne za izvajanje 

pouka na dljavo. Pri obravnavi učnih vsebin se je treba zavedati, da imajo nekateri učenci 

slabše zmožnosti branja učnih vsebin z ekrana (prav tam). 

- Učno okolje in učna tehnologija.  

Flogie (2020) v Kustec idr. (2020) piše, da je izvajanje pouka odvisno predvsem od 

tehnologije, kar se pri pouku v učilnici ne zgodi, saj je samo učno okolje, v katerem se izvaja 

pouk na daljavo, drugačno kot pri izvajanju pouka v šoli. Pri izvajanju pouka na daljavo je 

komunikacija med udeleženci v učnem procesu odvisna od tehnologije. Od učitelj so 

pričakovane in potrebne digitalne kompetence, da je uporaba tehnologije smotrna (prav 

tam). 

Tudi Sajovic (2006) piše, da je prednost e-izobraževanja v osvajanju tehniških znanj in 

enostavni dosegljivosti vsebin. S samega organizacijskega vidika je cenejše, saj stroški 
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izvajanja izobraževanja niso povezani s številom prisotnih, kot je to pri tradicionalnem 

izobraževanju, ki poteka v šoli. Prav tam piše, da je glavna prednost e-izobraževanja pred 

tradicionalnim poukom v živo to, da lahko poteka kjerkoli in kadarkoli, neodvisno od časa 

in prostora, kjer se nahaja učenec, če ima le dostop do IKT. 

- Didaktika poučevanja. 

Sama didaktika poučevanja na daljavo je skoraj v popolnosti odvisna od tega, kar učitelju 

ponuja tehnologija in je pri marsikaterem predmetu drugačna kot pouk v živo. 

Ob zapiranju šol zaradi epidemije se je pouk preselil v spletno okolje. Za izvajanje pouka 

so učitelji začeli uporabljati drugačne pristope, vezane na spletno okolje, kot so spletne 

učilnice, videokonference, elektronska pošta, videorazlage itd. Zadnje so se izkazale kot 

izredno pomembne, saj učencu omogočajo, da si posnetek ogleda večkrat ter sam razpolaga 

s časovnim okvirom ogleda (kdaj in kolikokrat si bo posnetek ogledal, da bo učno snov 

usvojil). Omogoča individualizirano usvajanje snovi (Zmazek, Pesek, Lipovec, 2020 v 

Kustec idr., 2020). 

2.4 Organizacija dela pri izvajanju pouka na daljavo 

Učitelj mora pri tem, ko organizira šolsko delo na daljavo, upoštevati nekaj usmeritev za 

uspešno organizacijo dela. Upoštevati je treba specifičnost predmeta, dostopnost do materialov 

in tehnične pogoje, ki jih imajo učenci. V načrtovanju pouka je tako treba upoštevati dostop do 

gradiv, uporabljajo se gradiva, ki jih imajo učenci doma, kot so učbeniki, delovni zvezki; ter 

gradiva, ki so dostopna vsem učencem, kot so različna spletna učna gradiva založb, spletne 

knjige, gradiva, ki jih je pripravil Zavod RS za šolstvo. Prav tako naj pri načrtovanju upoštevajo 

razpoložljive izobraževalne in učne tehnologije (Logaj idr., 2020). Potrebno je poskrbeti, da 

učitelj najde medij, ki doseže vse ali pa vsaj čim večje število učencev, da učence za pouk na 

daljavo motiviramo (Kustec idr., 2020). Ob pouku na daljavo mora učitelj dati učencem jasna 

navodila in prilagoditi vsebino, da je obseg dela primeren (Logaj idr., 2020). 

Časovni okvir, ki naj ga učitelji upoštevajo, je, da gradivo objavljajo vsakodnevno, kot je v 

načrtu šole. Sama učna vsebina, ki je tekoči dan v načrtu, naj bo zjutraj objavljena do določene 

ure, saj je tako na voljo, ko učenci pričnejo z delom. Učitelji objavljajo učne vsebine preko 

spletne strani, spletne učilnice, aplikacij … (prav tam). 

Oblike dela pri izobraževanju na daljavo so lahko zelo raznolike. Logaj idr. (2020) pišejo, da 

učitelji uporabljajo lahko tudi raziskovalno, sodelovalno, skupinsko delo, ob čemer pa učencem 

omogočijo strokovno podporo in pomoč. Učitelji učence usmerjajo lahko tudi v dejavnosti, ki 

so jim dostopne, pa so posredno povezane s šolskim delom (branje knjig, ogled 

filma/oddaje/glasbenega dogodka, ipd.). Samo delo na daljavo je povezano z digitalnim in 

spletnim okoljem, zato naj učitelji učence spodbudijo tudi h gibalnim aktivnostim. 
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Ob načrtovanju navodil za učence mora učitelj upoštevati, da so si učenci med seboj različni, 

da imajo različne zmožnosti in interese, zato naj načrtuje navodila, ki bodo individualizirana 

oz. diferencirana (prav tam). Pri oblikovanju navodil je treba upoštevati tudi različne možnosti 

učencev in njihovo domače učno okolje, ki omogoča tudi avtentično učenje, naravno učenje in 

učenje vseživljenjskih znanj in veščin. Navodila za učne dejavnosti učenca naj bodo povezana 

s cilji pouka in se lahko nanašajo tudi na vsebine, ki jih ponuja RTV. Priporoča se prenos 

navodil za dejavnosti, ki ne zahtevajo tiskanja gradiv. Navodila učencem od 1. do 3. razreda 

naj bodo smiselna, konkretna in jasna; naj povezujejo več predmetnih področij in naj se 

nanašajo na razvijanje temeljnih znanj in veščin učencev (Logaj idr., 2020). 

Povratno informacijo učitelja učencem ter povratno informacijo o izvedenem delu učenca naj 

učitelj predvidi že ob načrtovanju aktivnosti. Informacija naj bo sprotna, jasna in kakovostna. 

V primeru, ko je treba izdelek izboljšati, naj vsebuje razumljiva navodila in spodbudo z jasnimi 

navodili (Logaj idr., 2020). 

Ker gre pri poučevanju na daljavo za fizično ločenost učenca in učitelja, sta posledica v procesu 

pouka slabša in omejena interakcija. S pomočjo sodobne tehnologije lahko to pomanjkljivost 

zmanjšamo (Bregar, 2020). Po Bregar (2010), kot smo že pisali v poglavju o e-izobraževanju, 

je poučevanje na daljavo razdeljeno na poučevanje s sočasno komunikacijo – sinhrono ter na 

poučevanje, pri katerem poteka komunikacija z zamikom – asinhrono. Tako učitelj pri 

načrtovanju pouka lahko uporablja različne oblike sinhrone in asinhrone komunikacije, kot so: 

- gradiva v tiskani ali digitalni obliki, 

- gradiva v interaktivni obliki, 

- videoposnetki, 

- videokonference (Bregar idr., 2020).  

Kustec idr. (2021) pišejo, da naj v primeru izvajanja pouka na daljavo učitelji uporabljajo čim 

več asinhronih – vnaprej posnetih razlag. Ob tem je treba izbrati učne vsebine, ki ne izgubijo 

na pomenu, če jih posnamemo (prav tam). Ob vnaprej posnetih razlagah učenci že pred 

skupnimi videokonferencami lahko samostojno usvojijo osnovne pojme in informacije, tako 

med učnimi urami preko videokonferenc znanje uporabijo pri reševanju nalog, ki to znanje od 

njih zahtevajo, znanje že znajo analizirati in ovrednotiti. Pri takšnem obrnjenem načinu učenja 

in poučevanja se učiteljeva vloga bistveno spremeni, njegova vloga je vodenje in spodbujanje 

učencev. Učiteljeva razlaga je posneta, zato se lahko osredotoča na podporne pogovore, s 

katerimi učencem nudi pomoč v primeru težav z razumevanjem učne snovi, učencem, ki učno 

snov že obvladajo, pa lahko postavlja dodatne naloge in izzive, jih motivira za aktivnosti (Sams 

in Bergmann, 2013 v Kustec idr., 2021). Prav tako se spremeni učenčeva vloga, saj ob ogledu 

posnetka razlago posluša sam, v času ko ima stik z učiteljem pa lahko dobi dodatno razlago ali 

dodatno pomoč, vezano na učno vsebino (Aronson in Arfstrom, 2013 v Kustec idr., 2021). Prav 

tam avtorji pišejo celo, da je priporočljivo učence spodbujati k temu, da se na čas, ko imajo z 

učiteljem srečanje, pripravijo tako, da si vnaprej pripravijo vprašanja, vezana na učno vsebino, 
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ki so jo poslušali/gledali preko posnetka, pa je morebiti ne razumejo, ne vedo odgovora. V tem 

primeru bi učitelj takoj lahko uporabil dodatno sinhrono razlago ali pa učence usmeril v uporabo 

drugih učnih virov, ob tem pa tudi dobil vpogled v to, katere stvari so učencem težje razumljive 

(prav tam). Bregar idr. (2010) pišejo, da je prednost asinhrone komunikacije to, da si učenec 

sam razporeja čas za učenje in osvajanje vsebin, sinhrona komunikacija pa omogoča sprotne 

komentarje, vprašanja in takojšnje odgovore. 

Pouk na daljavo je didaktično manj pester (Kustec idr. 2021). Kot primer avtorji prav tam 

navajajo tudi rezultate raziskave Analiza izobraževanja na daljavo v času prvega vala epidemije 

covida-19 v Sloveniji. Aavtorji Rupnik Vec idr. (2020) ugotavljajo, da ob izvajanju pouka na 

daljavo učitelji uporabljajo predvsem metode razlage v kombinaciji z učnim pogovorom in s 

prikazovanjem. Tudi učne oblike, ki jih učitelji uporabljajo v času poučevanja na daljavo, so 

okrnjene, ni raznolikosti. Učitelji manj uporabljajo skupinsko delo in delo v dvojicah (Rupnik 

Vec idr., 2020; Kustec idr., 2021). Tako Kustec idr. (2020 in 2021) kot priporočilo navajajo, da 

bi bilo dobro, predvsem zaradi pozitivnih lastnosti, ki jih prinaša delo v paru, učitelje 

usposabljati za organizacijo izvajanja pouka na daljavo tako, da bi učence bolj usmerjali k delu 

v paru in ne toliko k prevladujoči individualni obliki dela. 

Sama individualna oblika dela pri pouku predstavlja samostojno izvajanje nalog in dejavnosti, 

učencem omogoča, da učno delo in dejavnosti prilagodijo svojim zmožnostim, ob tem pa 

pogosto nimajo razvitih kompetenc, ki so za individualno delo potrebne, da je le-to uspešno 

(načrtovanje, organiziranje, vodenje, kontroliranje in prilagajanje lastnega procesa učenja 

(Kramar, 2009; Ivanuš Grmek, Javornik Krečič, 2011 v Kustec idr., 2020). Pomanjkljivost take 

oblike dela se kaže predvsem v samem pomanjkanju komunikacije z vrstniki, pomanjkanju 

socialnih odnosov, slabšem ustnem izražanju (prav tam). 

Kustec idr. (2020) v svojem delu predstavijo tudi aktivnosti za kakovostno izvedbo pouka na 

daljavo, ki so bile zasnovane na podlagi raziskave, ki jo predstavi Rupnik Vec (2020) in jo je 

ZRSŠ izvedel proti koncu šolskega leta 2019/2020, ko so se učenci vseh šol izobraževali na 

daljavo. Analiza rezultatov kaže, da je treba okrepiti aktivnosti na ravni šolstva in na nacionalni 

ravni. Področja, na katerih je treba še veliko nadgraditi, so: 

- učitelje in ravnatelje je treba izobraževati za izvajanje pouka na daljavo, 

- učiteljem in učencem je treba zagotoviti ustrezno in potrebno opremo,  

- treba je vzpostaviti enotne komunikacijske kanale za dostop do učencev v »primeru 

izvajanja pouka na daljavo«, 

- način komunikacije med učitelji in učenci mora biti natančno določen in dogovorjen,  

- opredeliti je treba delovanje »strokovnih organov šole v primeru pouka na daljavo«,  

- vzpostaviti je treba organizacijo pouka na daljavo, ki je drugačna od tiste v šoli, 

predvsem v smislu spremenjenega urnika,  

- izdelati je treba seznam »vsebin iz učnih načrtov, ki so primerne za pouk na daljavo, in 

s tem povezano doseganje ciljev in standardov znanja«,  
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- treba je redno in kontinuirano »zagotavljanje povratne informacije o doseganju ciljev 

ter preverjanje znanja v času izvajanja pouka na daljavo ter skrbno načrtovanje in 

izvajanje ocenjevanja«,  

- učencem, ki ne zmorejo samostojno »slediti pouku na daljavo« zaradi različnih 

razlogov, je treba povečati podporo (Rupnik Vec idr., 2020, str. 17; Kustec idr., 2020). 

Logaj idr. (2020, str. 6) pišejo, da se pri izvajanju in načrtovanju izobraževanja na daljavo ne 

osredotoča na vsebinske in procesne cilje. Ob tem pa tudi na kompetence, kot so »kritično 

mišljenje, komunikacija, iskanje virov, kreativnost …« V primeru da učenci nimajo dostopa do 

tehnologije (računalnik …) za sodelovanje pri pouku na daljavo, naj šola poskuša zagotoviti 

opremo za izposojo (prav tam).  
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3 Sodelovanje med šolo in starši 

3.1 Pomen sodelovanja med šolo in starši 

Sodelovati je biti dejavno povezan zaradi skupne dejavnosti ter spremljati kako dogajanje z 

mislimi, dejanji. Pomeni tudi skupaj z drugimi biti udeležen pri kakem delu ali dogodku (SSKJ, 

2000). »V določenem obdobju otroka sta dva ekosistema tista, ki vedrita in oblačita nebo nad 

njegovim bitjem in žitjem. To sta dom in šola« (Strojin 1992, str. 19).  

»Sodelovanje med šolo in domom je samo po sebi tako razumljivo, da se pozabimo vprašati, v 

čem je vrednost teh stikov. To je razlog, da se vprašanja med šolo in domom oziroma učitelji 

in starši že ves čas podcenjujejo«  (Prim. Pribil, 1906, str. 98 v Kalin idr. 2008). 

Devjak (2015) v Devjak in Berčnik (2018) piše, da vzgojno-izobraževalne ustanove niso 

nadomestilo za vzgojo in okolje doma, ampak družinsko vzgojo in okolje dopolnjujejo in tako 

prispevajo k vzgoji.  

Sodelovanje med šolo in domom je potrebno za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo. Za 

učinkovito komunikacijo in uspešno sodelovanje pa sta pomembna 2 dejavnika – pripravljenost 

poslušanja in pripravljenost odzivanja (Lepičnik Vodopivec, 1996). Starši se vključujejo v 

sodelovanje z vzgojno-izobraževalno ustanovo v šoli, preko formalnih in neformalnih oblik 

sodelovanja, doma pa preko dejavnosti in zagotavljanja pogojev za učenje, kot so »skupno 

branje, zbiranje grdiva in na splošno izpostavljanje otroka intelektualno stimulativnim 

dejavnostim« Berčnik in Devjak (2015) v Devjak in Berčnik (2018). 

Sodelovanje doma in šole je namenjeno boljšemu delu in razvoju učencev. Ko je sodelovanje 

med starši in učitelji dobro in redno, je korist pri obojih, predvsem pa pri otroku, saj bolj redno 

opravlja šolske obveznosti, je bolj motiviran za učenje, se intenzivneje vključuje v šolske 

dejavnosti in ima manj disciplinskih problemov (Kalin idr., 2009).  

Medsebojno spoštovanje, prizadevanje za sodelovanje, upoštevanje in spoštovanje osebnosti, 

zavedanje partnerskega odnosa, upoštevanje interesov in potreb staršev ter aktivno vključevanje 

staršev so nekatera načela sodelovanja s starši, ki jih Kalin (2009) poudarja in jih je treba pri 

vseh oblikah sodelovanja s starši upoštevati. 

Berčnik in Devjak (2017)  v svojem članku pišeta tudi o pomembnosti sodelovanja med učitelji 

in starši za trajnostni razvoj. Poudarjata, da so za uspešen trajnostni razvoj na področju vzgoje 

in izobraževanja ključni medkulturni dialog, medosebni odnosi ter razvoj socialnih kompetenc. 

Učitelji morajo vzpostavljati sodelovanje, v katerem tako starši kot učitelji razvijejo strinjanje, 

sovplivanje ter s tem omogočijo nadaljnje delo. 

Berčnik in Devjak (2017, 2018), Devjak in Berčnik (2018), Kalin (2009), Intihar, Kepec (2002), 

Kalin (2008) in tudi več drugih meni, da je sodelovanje med starši in šolo ključnega pomena za 

uspešno vzgojo otrok. Tako Vec (2009) kot pomembna načela navaja naslednje – starši: 
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- morajo svoje otroke kar se da dobro pripraviti na šolo in v njih vzbuditi veselje do šole, 

- naj otroke redno in vestno pošiljajo v šolo,  

- o šoli in zaposlenih v navzočnosti otrok govorijo spoštljivo in lepo,  

- se za otrokovo delo v šoli zanimajo,  

- zanimajo se za svojega otroka pri učiteljih (Vec, 2009 v Vučko, 2010). 

Ko učitelj vzpostavlja »medkulturno odprt šolski prostor« mora pri tem starše povabiti »k 

sodelovanju, dajanju predlogov, z njimi odprto komunicirati in postopoma, s spoštovanjem 

zasebnosti družine, spoznavati otrokovo socialno in družinsko okolje«. To je učitelju v pomoč, 

da otroka razume. Da razume njegovo »vedenje in odzivanje« (prim. Berčnik, 2014 prav tam, 

str. 69).  

Kalin (2008) v svojem članku povzema tematiko usposabljanja staršev za pomoč otroku pri 

domačem delu, pri čemer zapiše ugotovitve avtorjev (Hoover-Dempsey idr. 2001, Faires idr. 

2000, Epstein idr. 1997, Van Voorhis 2000). Piše, da starši otrokom pomagajo pri domačem 

delu zaradi njihovega prepričanja, da morajo sodelovati, saj naj bi bilo to pričakovano s strani 

šole ter bo njihovo sodelovanje prineslo nekakšno spremembo, pa tudi zato, ker »želijo vedeti 

več o učiteljevih ciljih v zvezi z domačimi nalogami in kako biti učinkovitejši pri pomoči 

otroku«. O usposabljanju staršev za pomoč otroku doma omenja tudi predloge strokovnjakov 

glede usposabljanja staršev za uporabo podpornih strategij pomoči pri domačem delu, za 

njegovo napredovanje in učenje. Nadalje piše, da so starši »pozitivnemu stališču do pomoči 

otroku pri domačem delu« navkljub »lahko obremenjeni zaradi svojega omejenega znanja na 

nekaterih področjih in pri ustreznih strategijah«, ki so primerne in naj bi jih uporabili pri pomoči 

otroku. Omenja tudi tiste domače naloge, pri katerih je pričakovano udejstvovanje staršev. Te 

imajo lahko namen, da načrtno podpirajo vključevanje staršev in so se izkazale kot uspešne. 

»Glede na otrokovo starost pa je treba uravnavati količino in ustreznost pomoči« (prav tam, str. 

16, 17). 

Sam odnos, ki poteka v komunikaciji med strokovnim delavcem in starši, poteka na dva načina. 

Lahko je posreden, v katerem ima strokovni delavec »nadrejeno« vlogo, staršem svetuje, daje 

navodila, ocenjuje, presoja in postavlja zahteve. Lahko pa poteka na neposreden način, pri 

čemer so starši in strokovni delavci enakovredni partnerji v komunikaciji (Devjak in Berčnik, 

2018). 

3.2  Pravno formalni vidiki sodelovanja šole s starši 

Sodelovanje šole z domom je opredeljeno v Zakonu o osnovni šoli (1996), ki določa, da so 

oblike sodelovanja šole s starši določene z letnim  delovnim načrtom šole.  Tudi vzgojni načrt 

šole vsebuje vzgojne dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši ter njihovo 

vključevanje v uresničevanje vzgojnega načrta. Vključevati mora oblike sodelovanja med šolo 

in starši ter vključevanje staršev pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega načrta. Na tej ravni je 
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torej določeno, da mora šola natančneje opredeliti sodelovanje s starši in njihovo aktivno vlogo 

(prav tam). 

V Beli knjigi (2011) je sodelovanje šole s starši omenjeno večkrat. V načelu enakih možnosti 

in optimalnega razvoja posameznika je zapisano, da mora biti svetovanje učencem in staršem 

»načrtovano tako, da bodo vsi starši, ne glede na izobrazbo, znali izkoristiti ponudbo šole in 

tako prispevali k zmanjševanju razlik med učenci, ki so povezane z njihovim socialno-

kulturnim in jezikovnim okoljem« (stran 115).  

 

Podrobneje je opisano sodelovanje šole s starši v načelu sodelovanja strokovnih delavcev šole 

s starši. Zapisano je, da je treba določiti temeljne cilje vzgojno-izobraževalnega dela ter se 

dogovoriti, da se bodo vsi trudili za doseganje teh ciljev. Sodelovanje strokovnih delavcev šole 

s starši je potrebno za to, da učenci dosegajo optimalen razvoj. Za uspešnost učenčevega dela 

učitelji potrebujejo podporo staršev (prav tam). Potrebno je torej, da »starši učiteljem sproti 

posredujejo informacije, ki bi lahko vplivale na učenčevo delovanje v šoli« (bela knjiga 2011, 

str. 116). Bela knjiga v načelu sodelovanja strokovnih delavcev šole s starši piše tudi, da je 

potrebno, da tudi učitelji staršem preko dejavnosti, kot sta govorilna ura ali roditeljski sestanek 

posredujejo povratno informacijo o znanju učenca, njegovem sodelovanju, »vedenju, odnosu 

do šole, spoštovanju pravil, sodelovanju v oddelčni in šolski skupnosti ipd.« (Bela knjiga 2011, 

str.116). Nadalje se poudarja, da je pri sodelovanju strokovnega delavca šole in staršev treba 

zagotoviti varovanje zasebnosti obeh in jasno opredeliti meje strokovne odločitve učitelja, na 

kar starši nimajo pravice vplivati (prav tam). 

 

Poudarjeno pa je tudi, da je treba staršem omogočiti večji vpogled v delo in življenje šol ter 

vzpostaviti učinkovite mehanizme za možnost njihovega soodločanja. Zapisano je, da je treba 

»jasno začrtati meje strokovnosti, ki so domena učiteljic in učiteljev ter šolskih strokovnjakov« 

(Berčnik, Devjak 2018, po Bela knjiga 2011). Nadalje je sodelovanje šole s starši izpostavljeno 

kot pomembno tudi pri OPP, kjer se sodelovanje kaže kot pomemben sestavni del pri 

načrtovanju oblike pomoči, saj je tako načrtovanje izobraževanja optimalnejše in lahko delujejo 

v otrokovo korist vsi (Bela knjiga, 2011). 

Sodelovanje med starši in učitelji lahko poteka na različne načine, gre lahko za neformalne 

oblike ali zakonsko določene formalne oblike sodelovanja med domom (starši) in šolo (učitelji). 

Uveljavljeni formalni načini sodelovanja so roditeljski sestanki, govorilne oziroma pogovorne 

ure in pisna sporočila. (Intihar, Kepec, 2002).  

Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996, v nadaljevanju ZOFVI) 

pa sta to tudi svet šole in svet staršev. V ZOFVI (1996) je v zapisano, da ravnatelj med drugimi 

nalogami, ki jih opravlja, »skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne 

ure in druge oblike sodelovanja)« (ZOFVI, 49. člen). Člena 46. in 66. ZOFVI pa natančneje 

opredeljujeta svet staršev.  
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Svet javne šole in vloga staršev v njem, je natančneje opredeljen v 46. členu ZOFVI (1996), 

kjer je zapisano, da svet šole poleg treh predstavnikov ustanovitelja in treh predstavnikov 

delavcev sestavljajo tudi trije predstavniki staršev. Predstavniki staršev so v svet šole izvoljeni 

iz vrst predstavnikov staršev v svetu staršev. Člani imajo štiriletni mandat, v svet šole pa so 

lahko izvoljeni največ dvakrat zapored (prav tam). Po ZOFVI (1996) starši, ki so izvoljeni v 

svet šole, tako sodelujejo tudi pri naslednjih nalogah:  

- Sodelovanje pri imenovanju ali razrešitvi ravnatelja (48. in 53.a člen ZOFVI, 1996), 

- Sprejemanje pravil šole, ki so pomembna za delovanje, opravljanje dejavnosti in 

poslovanje šole (43. člen ZOFVI, 1996), 

- sprejem programa razvoja šole, njen letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, 

- sprejem letnega poročila o samoevalvaciji šole,  

- odločanje o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,  

- obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,  

- odločanje o pritožbah, vezanih na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev, 

- obravnava zadev, ki mu jih predložijo drugi organi šole, 

- druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi (48. člen ZOFVI, 1996). 

Svet staršev je v 66. členu ZOFVI opredeljen z naslednjimi besedami: »Za organizirano 

uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in 

finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja vrtec oziroma šola. Svet staršev je 

sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 

roditeljskem sestanku oddelka.« 

Prav tam ZOFVI opredeljuje tudi naslednje naloge sveta staršev. Te so: 

» Svet staršev: 

- predlaga nadstandardne programe, 

- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, 

- sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, 

pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu; 

- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, 

- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, 

- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, 

- voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole; 

- lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno 

okolje; 

- v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine, 

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.«  

ZOFVI (1996) v 63. členu piše, da razrednik sodeluje s starši, strokovne delovne skupine 

obravnavajo pripombe staršev (64. člen), 67. člen piše, da člani šolske svetovalne službe 

svetujejo staršem.  
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3.3 Modeli sodelovanja med šolo in domom 

Med strokovnimi delavci in starši poteka sodelovanje na različne načine. Hornby (2008) v 

Devjak in Berčnik (2018) opiše šest modelov sodelovanja, ki si sledijo od tistega z najmanjšo 

vlogo staršev, do zadnjega, v katerem imajo starši najbolj aktivno vlogo. Ti modeli so: 

- zaščitniški model, pri katerem gre za ločeni vlogi staršev (katerih vloga je poskrbeti, 

da so otroci pravočasno v šoli in nanjo pripravljeni) in učiteljev (katerih vloga je 

otrokovo vzgojno-izobraževalno delo) z namenom izogibanja konfliktom; 

- ekspertni model, pri katerem so starši v podrejeni vlogi prejemnikov informacij, 

učitelji pa v vlogi strokovnjaka, ki staršem svetuje; 

- transmisijski model, pri katerem imajo strokovni delavci še vedno glavno vlogo, se pa 

zavedajo »uporabnosti staršev« in njihove pomembne vloge, staršem svetujejo glede 

domačega dela z otrokom; 

- model obogatitve kurikuluma ima cilj vključiti starše v vzgojno-izobraževalne cilje z 

namenom obogatitve in učenja drug od drugega. Se pa posledično pogosto učitelji 

počutijo ogrožene;  

- klientski model, v katerem ima starš vlogo izbire in vplivanja na delovanje vzgojno-

izobraževalne ustanove, na strokovnost učitelja in izbiro vzgojno-izobraževalne 

ustanove in je učitelj tako postavljen v podrejeni položaj ali obratno, da je vloga staršev 

in družine podrejena vzgojno-izobraževalni ustanovi, saj ta išče razloge za učenčeve 

težave v domačih razmerah; 

- partnerski model, ki je najustreznejši, saj gre za odnos, v katerem si starši in strokovni 

delavci delijo odgovornost, moč, naklonjenost, postavljajo skupne cilje in sodelovanje 

(Devjak in Berčnik, 2018). 

Prav tam avtorici predstavita še en model sodelovanja – menedžerski model. Vloga staršev je 

vloga menedžerja, to pomeni, da so v organih in pomembnih odborih starši zastopani v tolikšni 

meri, da prevladujejo nad strokovnimi delavci šole. Lahko pa so strokovni delavci tisti, ki starše 

»poučujejo«, saj se pogosto zgodi, da so starši premalo strokovno usposobljeni z delo v organih 

vzgoje in izobraževanja (prav tam). 

 

Partner je, kdor s kom sodeluje.  

(SSKJ, 2000). 

Bakker in Dennessen (2007) pišeta o partnerskem vključevanju staršev v odnos s šolo kot o 

družbenem konceptu, ki je pokazal veliko uspešnejše šolske rezultate pri učencih, katerih starši 

so se vključevali v šolanje, kot pri tistih, katerih starši se niso vključevali v sodelovanje s šolo. 

Tu ne gre za starše, ki niso vključeni v šolanje otrok, ampak tiste, ki niso vključeni na pravi 
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način, vendar se lahko zelo dobro vključijo, če so povabljeni k sodelovanju s strani šole (prav 

tam). 

Partnerski model, navajajo Devjak in Berčnik (2018) in Kalin idr. (2008), je po Hornby (2000) 

model sodelovanja med učitelji in starši, ki je najustreznejši. K optimalnemu izobraževanju 

otrok namreč prispevajo tako učitelji kot starši s svojo vlogo, strokovnostjo in možnostjo 

nadzora. Oba ključna člena partnerskega modela se morata med sabo poslušati in upoštevati. 

Treba pa je poudariti, da gre za skupno načrtovanje, delitev odgovornosti ter dlje trajajoče 

zavzemanje in izvajanje določenih aktivnosti (Kalin idr. 2008). 

Berčnik in Devjak (2018) v svojem članku pišeta ob definiciji partnerstva v  izobraževanju, da 

ta izpostavlja predvsem enakost med vključenimi »akterji«. »Partnerstvo pomeni prispevek 

nečesa vrednega na podlagi enakosti (ekvivalence) vseh k doseganju skupnega cilja« (Golby 

1993, str. 67, prav tam). 

Partnerstvo vključuje osebe, ki se med sabo podpirajo in enakopravno sodelujejo v dialogu. Ko 

je govora o partnerskem odnosu med učitelji in starši, je treba vedeti, da enakovrednost med 

starši in učitelji ni možna zaradi strokovnosti učiteljev – strokovnjakov na področju vzgoje in 

izobraževanja ter njihovo poklicno avtonomijo (Cankar idr., 2009 v Berčnik in Devjak 2018 in 

Devjak in Berčnik, 2018). Avtorji odgovornost za medsebojno sodelovanje šole in doma 

pripisujejo šoli, saj menijo, da je njuno partnerstvo odvisno od zastavljenega koncepta 

sodelovanja, ki ga ima šola, glede sodelovanja s starši. Od tega je odvisno, kakšno bo 

sodelovanje, medsebojni odnos in model sodelovanja (prav tam). Partnerstvo v izobraževanju 

pomeni predvsem medsebojno spoštovanje, doseganje kompromisov, dogovarjanje, pogajanje 

(Devjak in Berčnik, 2018). 

O sodelovanju šole in doma ter partnerskem modelu pišeta Berčnik in Devjak (2018) in Devjak 

in Berčnik (2018), ki pravita, da so ključni štirje elementi partnerstva. Prav tam avtorici 

povzameta 4 ključne elemente partnerstva po Hornby (2000). Ti so:  

- 1) dvosmerna komunikacija (pretok informacij in komunikacija, ki potekata v obe smeri 

od šole domov in obratno), 

- 2) vzajemno spoštovanje,  

- 3) skupno odločanje (starši in učitelji so enakopravni partnerji v odločanju ter soglasno 

sprejmejo najoptimalnejšo možnost),  

- 4) komplementarnost med učenjem v šoli in doma (starši spodbujajo, učitelji pa kot 

podporni člen ponujajo staršem pomoč za čim kvalitetnejše učno delo) (prav tam). 

Resman (1992, str. 35) v Kalin (2008) v članku piše o partnerskem sodelovanju kot sodobni 

obliki sodelovanja, ki vpliva na spreminjanje načina odnosa s starši (oblik, metod in vsebin 

dela), ob tem pa se oblikujejo pristnejši odnosi med njima, ki staršem dajejo več pravic in jim 

nalagajo odgovornost za delo doma. Kalin (2008) pa pravi, da je glavni namen partnerskega 

odnosa otroku »omogočiti čim optimalnejši razvoj in zagotavljati njegovo uspešnost na 
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različnih področjih« (prav tam, str. 11). Devjak in Berčnik (2018) opredelita bistvena področja 

otrokovega razvoja, to so učni, telesni, socialni in kognitivni razvoj, zaradi katerih je potrebno 

partnersko sodelovanje. Nadalje Kalin (2008) piše, da je partnersko sodelovanje odvisno od 

vzgojnih in izobraževalnih ciljev šole, učiteljev in staršev ter njihovega usklajevanja 

pričakovanj (prav tam). S čimer se strinjata tudi Berčnik in Devjak (2018) ki pišeta, da njuno 

partnerstvo stremi k uresničevanju vzgojno-izobraževalnih ciljev otroka. 

Berčnik in Devjak (2018) v članku poudarita, da je partnerstvo med šolo in domom odnos, v 

katerem imajo tako ena kot druga stan različni vlogi, a vsaka po svoje prispevata k uspehu. 

Oboji se morajo naučiti poslušati se, podpirati in sodelovati pri reševanju težav (Devjak in 

Berčnik, 2018). Avtorici pišeta, da je pri partnerstvu pomembno: 

1. obe strani sta vključeni v sprejemanje odločitev in njihovo uresničevanje, 

2. zavedanje, da so oboji enakovredni v moči in znanju, 

3. delijo si odgovornost in »so odgovorni drug za drugega« (prav tam, str. 188). 

Za razvoj partnerstva ni dovolj, da učitelji ne samo vabijo starše na srečanja, temveč da jih 

vključijo tudi v načrtovanje sodelovanja (Berčnik, Devjak 2017). Starši tako aktivno sodelujejo 

in pomagajo pri izobraževanju svojega otroka ter so vanj dejavno vključeni. Med njima se delijo 

odgovornost, moč, zastavljanje skupnih ciljev, skupno delovanje. Vse našteto pa poteka pod 

strokovnostjo in avtonomijo učitelja ter najpomembnejšem vidiku partnerskega odnosa, 

medsebojnem spoštovanju. Prav tam avtorici pišeta tudi o pomembnosti funkcije staršev, to je 

da učitelj starše vzame za enakovrednega partnerja v odnosu in jih ne postavlja v podrejeni 

položaj (jih ne uči) niti ne v nadrejeni, v katerem bi vsa svoja dejanja staršem pojasnjeval 

(Berčnik, Devjak 2018). 

Tudi Bela knjiga (2011, str. 475) govori o partnerskem sodelovanju, pri katerem je v poglavju 

izobraževanje strokovnih delavcev zapisano: »Načelo partnerskega sodelovanja znotraj 

posamezne inštitucije ter med vzgojno-izobraževalnimi inštitucijami in širšim okoljem.« 

Zapisano je, da se je treba šolam zaradi kakovostnejšega dela, ves čas povezovati z ustanovami, 

ki izobražujejo strokovni kader, ki strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju nudijo 

strokovno podporo (npr. fakultete, ZRSŠ, Pedagoški inštitut idr.). Vzgojno-izobraževalne 

institucije morajo sodelovati s starši in drugimi njim pomembnimi inštitucijam, ob čemer je 

zapisano ravno to, kar tudi Berčnik in Devjak (2018) in Devjak in Berčnik (2018) pišeta v svojih 

delih – jasno je treba določiti meje strokovnosti strokovnih delavcev. Devjak in Berčnik (2018) 

poudarita, da za oblikovanje partnerskega odnosa strokovni delavci, ki imajo zakonsko, 

pogodbeno in profesionalno dolžnost do sodelovanja s starši, nanje ne smejo gledati kot na 

težavo, temveč se zavedati, da imajo starši pravice in dolžnosti do vzgoje in izobraževanja 

svojih otrok in da vzgojno-izobraževalne ustanove brez podpore staršev ne bi preživele. Oboji 

so strokovnjaki – učitelji na strokovnem področju, starši pa za otroka in njegovo domače okolje 

(prav tam).  
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Partnerstvo med starši in učitelji vključuje zavezanost k odgovornosti obojih za njihova dejanja, 

kakovostno dvosmerno komunikacijo in iskanje kompromisov pri reševanju težav. V tem 

odnosu sta obe strani usmerjeni v oblikovanje pogojev za uresničitev vzgojno-izobraževalnih 

ciljev. Sodelovanje pa ima pozitiven vpliv na učence, starše in učitelje (Berčnik in Devjak, 

2018). Sodelovanje mora biti usmerjeno v otrokovo sedanjost in prihodnost (Devjak in Berčnik, 

2018). 

Raziskava Berčnik in Devjak (2018) je pokazala, da sodelovanje ne sme biti omejeno le na 

situacije, ko se pri učencih pojavijo težave. Rezultati raziskave so pokazali, da je po mnenju 

učiteljev sodelovanje s starši najpomembnejši dejavnik pri doseganju zastavljenih ciljev. 

Učitelji se zavedajo svoje vloge pri vzgoji (načrtovani ali nenačrtovani), vendar je pomembno, 

da odgovornost delijo s starši (prav tam). Starši dobijo »dober občutek, če učitelji tudi njih 

poslušajo, jih sprašujejo o otrocih, prosijo za nasvete in pomoč; to je recipročen odnos – 

sprejemanja in dajanja medsebojne pomoči in nasvetov, kar spodbuja partnersko sodelovanje« 

(Vučko 2010, str. 31 po Intihar, Kepec 2002). »Šola se staršem približa in jih motivira za 

sodelovanje, če postavlja v ospredje njihove otroke in jih sprejema kot enakovredne partnerje 

pri načrtovanju in izvajanju vzgojno- izobraževalnega procesa« (prav tam, str. 32). O 

enakovrednosti partnerjev v partnerskem odnosu pa Devjak in Berčnik (2018) pravita, da ga je 

nemogoče zagotoviti, je pa bistveno ugotoviti pravo razmerje moči med starši in učitelji.  

Berčnik in Devjak (2017) menita, da je pomembno, da je šola v podporo tako učencu kot 

staršem. Naj bo to pri uporabi materinščine kot pri uporabi in spodbujanju sporazumevalnih 

možnosti v slovenskem jeziku. Treba je premagovati kulturne in jezikovne razlike pri 

načrtovanju partnerskega sodelovanja. Zanje je namreč pomemben občutek varnosti in 

neobsojanja. Od učiteljev se pričakuje, da bodo v partnerskem odnosu fleksibilni in se bodo v 

komunikaciji v komunikaciji skušali približati staršem. 

Kalin idr. (2008) menijo, da so za doseganje partnerskega odnosa pomembni elementi 

(pričakovanja staršev od učiteljev in učiteljev od staršev – v nadaljevanju opisani v poglavju 

Prednosti in ovire medsebojnega sodelovanja), kot dolžnost, pričakovanje in pogoj za 

partnerski odnos, ključnega pomena. 

Pogoji za vzpostavitev partnerskega odnosa 

Devjak in Berčnik (2018) naštejeta ključne pogoje, ki so potrebni za vzpostavitev partnerskega 

odnosa. Ti so »oblikovanje pozitivne socialne klime v vzgojno-izobraževalni ustanovi« 

(prijaznost, dostopnost, odprtost, sočutnost, potrpežljivost in spoštovanje); »redna dvosmerna 

komunikacija« (fleksibilno prilagajanje urnika srečanj, raznolike oblike sodelovanja in 

komunikacijskih tehnologij); spoštovanje raznolikosti domačega in kulturnega okolja družine; 

»usposabljanje in nudenje pomoči strokovnim delavcem«; oblikovanje celovitega programa 

sodelovanja s starši na ravni vzgojno-izobraževalne ustanove. Avtorici prav tam pišeta, da je 

ob vseh izpolnjenih pogojih potrebna pripravljenost na sodelovanje ali določene zmožnosti 

odzivanja na partnerski odnos, ki jih avtorici predstavita v štirih stebrih: 
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1. »starševska samopodoba« pomeni, na kakšen način starši vidijo sebe, koliko menijo, da 

lahko prispevajo k vzgoji in izobraževanju; 

2. »starševski samonadzor« je občutek nadzora nad dogajanjem, pravica do 

samoodločanja in preobremenjenost; 

3. »starševski razvoj/starševsko zorenje« vseživljenjsko dozorevanje, s spremembami v 

odnosih in življenjskimi izkušnjami ter čustvena zrelost; 

4. »medosebne sposobnosti«, ki so povezane s samopodobo in občutkom zmožnosti pomoči 

drugim ter vseživljenjskimi izkušnjami (prav tam, str. 193). 

Prav tam avtorici opišeta tudi štiri vidike, ki ovrednotijo dobro sodelovanje med strokovnimi 

delavci in starši.  

1. Vidik je »vidik strokovnih delavcev«, v katerem učitelji poglobijo svoje znanje o 

skupnosti v okolici šole. Tako bolje razumejo otroke, posebnosti, govor, stres. Počutijo 

se bolj učinkovite,  

2. Vidik je »vidik staršev«, ki se naučijo pomoči svojim otrokom, pogosto pa so bolj 

motivirani za lastno izobraževanje. 

3. Vidik je »vidik vzgojno-izobraževalne ustanove«, saj je sodelovanje staršev 

pomembno in ključno pri šolskih spremembah. 

4. Vidik je »vidik skupnosti«, ko starši in vzgojno-izobraževalna ustanova ob 

povezovanju in sodelovanju predstavljajo močno silo v skupnosti, »ki promovira 

celosten razvoj otrok« (prav tam, str. 199, 200). 

3.4 Kratek zgodovinski pregled sodelovanja med šolo in domom v Sloveniji 

Berčnik in Devjak (2016) v svojem članku Zgodovinski diskurz sodelovanja med šolo in starši 

v Sloveniji pišeta, da je bila sama vključenost staršev v vzgojo otrok prisotna že od začetka 

civilizacije. Otroci so bili s samim delom, zgledom staršev in načinom življenja del procesa 

učenja navad, pravil običajev in vrednot, da so funkcionirali znotraj svoje kulture.  

V nadaljevanju so po Berčnik in Devjak (2016) predstavljeni bistveni časovni prelomi na 

področju vključevanja staršev v vzgojo in izobraževanje svojih otrok v Sloveniji.  

- Pokristjanjevanje Slovencev je močno vplivalo na sam način življenja ljudi, saj je pred 

tem glavno vlogo, ki so jo imeli starši v vzgoji in izobraževanju otrok, prevzela cerkev, 

z namenom širjenja vere sta tako postala glavna vzgojna smotra vzgajanje vernosti in 

dogmatičnosti.  

- Srednjeveške šole, namenjene predvsem manjšini, so bile namenjene zgolj širjenju vere. 

Starši so imeli stransko vlogo in v šolo niso posegali. 

- V času protestantizma se je odnos med šolo in starši začel spreminjati. Starši so pridobili 

pomembno vlogo v vzgoji in izobraževanju svojih otrok. Po Luthrovih smernicah so se 

s šolo ukvarjale tri institucije. Šola, cerkev in kot najpomembnejša – družina. Vzgojo 

otrok pa je morala nadzorovati oblast – začelo se je kazati nezaupanje do staršev in 
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prevladalo je vodilo, da se začnejo ustanavljati šole, v katerih poučujejo izobraženi 

učitelji.  

- Bistveni vidik vloge staršev je bilo pošiljanje otrok v šole, ki so ji starši plačevali 

šolnino. 

- 17. in 18. stoletje je minevalo v duhu privatnih šol in klientske vloge staršev. Šole so 

otroke učile vsebin, za katere so starši plačali in jih naročili, soodvisno s tem, koliko so 

starši učitelju plačali. Vloga starša je bila večja, a ne v smislu sodelovanja s šolo, temveč 

vpliva na vsebino poučevanja. 

- Časovno sovpadajoče se je po svetu začel razvijati pojem starša kot vzgojitelja. 

- Z razvojem in potrebo po delovni sili so v času Habsburške monarhije nastale prve šole 

na Slovenskem, starši so zopet izgubili pomembno vlogo v vzgoji in izobraževanju, ki 

sta potekala pod državnim nadzorom, vloga staršev pa je bila poslati otroka v šolo. 

Uvedena je bila delna šolska obveznost (prav tam). 

V času vladanja Marije Terezije in Jožefa II, v drugi polovici 18. stoletja je bila 

vloga staršev v okviru šolske obveznosti izražena v 12. členu zakona, v katerem 

je pisalo: »Otroci obojega spola, katerih starši ali varuhi v mestih ne marajo ali 

ne morejo vzdrževati svojih domačih učiteljev, spadajo brez izjeme v šolo, in 

sicer od začetka šestega leta dalje. Osnovno šolo morajo obiskovati, dokler se 

ne bodo popolnoma naučili za svoj bodoči stan in način življenja potrebnih učnih 

predmetov, kar bodo pač komaj do kraja dosegli pred dvanajstim letom« 

(Berčnik, Devjak 2016 po Schmidt 1988a, str. 180). 

- Drugi državni osnovnošolski zakon je leta 1805 v nadzor nad šolo in odnosom staršev 

do šole postavil krajevnega duhovnika (Berčnik, Devjak 2016 po Peček 1998). 

- V času Ilirskih provinc se začne uveljavljati ideja za vzgojo vsestranskega človeka – 

ideja splošnoizobraževalne osnovne šole, ki ni več pod nadzorom cerkve, temveč 

države, starši pa so otroke vključevali v šolo v zavedanju, da šola omogoča uspeh izven 

kmečkega poklica (Berčnik, Devjak 2016 po po Schmidt 1988b). 

- V začetku 19. stoletja so se začeli graditi sodelujoči in sočutni odnosi med šolo in 

domom. Šola je spodbujala starše, da otroke pošiljajo v šolo, jih v tej smeri izobraževala 

in vzgajala. Izrazila se je potreba po podporni vlogi staršev do šole. 

- 1848 je bila sklicana komisija za šolsko reformo. Nastal je Osnutek temeljnih načel 

javnega pouka v Avstriji. Vloga staršev je predvidena v deželnem šolskem svetu. Starši 

so tako dobili prvo formalno možnost vplivanja na šolo.  

- Državni šolski zakon, sprejet leta 1869, je opredelil osemletno šolsko obveznost, vlogo 

staršev pa za pošiljanje otrok v šole in plačevanje šolnin. 

- Zaradi slabega obiska šole je prihajala v ospredje zavest, da se starše v šolo vključi. 

Prišlo je do prepričevanja staršev k vpisu otrok v šolo, ta kontakt pa je pomenil neko 

vrsto sodelovanja šole in doma.  
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- Pravice staršev, kot jih poznamo danes, je bilo v manjši meri prvič zaznati v pravilih, ki 

urejajo razmerje med šolo in starši v Učiteljskem tovarišu iz leta 1866 (Berčnik, Devjak 

2016). 

 

Z reformsko pedagogiko se je na prehodu iz 19. v 20. stoletje začelo spreminjati sodelovanje 

med šolo in starši, ki je postajalo vse tesnejše. Prevladala je miselnost, da bo vzgoja uspešna, 

ko bosta šola in dom šla z roko v roki, ko bodo učitelji in starši sodelovali preko različnih oblik 

(Berčnik, Devjak 2016). Po novem šolskem in učnem redu z leta 1905 je bila naloga učiteljev 

posredovanje med šolo in domom. Vidik sodelovanja je bil pomemben predvsem zaradi 

izboljšanja, poenotenja in uspeha vzgoje; navezovanje stika s starši pa je bilo predvsem v 

domeni učiteljev (Berčnik, Devjak 2016 po Pribil, 1906a). 

 

V  Zakonu o narodnih šolah z leta 1929 je zapisana naloga staršev, ki se udejanja v rednem 

pošiljanju otrok v šolo in odgovornosti obiskovanja le-te. Vloga staršev je bila zelo pomembna 

tudi po 2. svetovni vojni, ko je bil namen šole podpora oblasti. Za vzgojo so bili pomembni 

tako učitelji kot starši, njihovo sodelovanje pa se je udejanjalo predvsem v obliki roditeljskih 

sestankov, na katerih so pedagoški delavci zaradi svoje nezaupljivosti učili starše vzgoje otrok 

(Berčnik, Devjak 2016).  

Po letu 1960 (prav tam) je vključevanje državljanov postajalo vse pomembnejše. Demokratični 

vidiki so vstopili tudi v šolski sistem. Mišljenje, da šola posreduje pri družinski vzgoji, je 

izginilo, šola je začela vzpostavljati s starši partnerski odnos.  

 

Zagotovilo za uspeh učencev je po letu 1975 predstavljalo prav sodelovanje šole s starši. V 

načelih celodnevne šole je bilo zapisano, da se programi uspešno udejanjajo le v primeru 

različnih oblik in načinov sodelovanja s starši šolarjev. Pomembnost sodelovanja se je odražala 

tudi v rednem reševanju nalog in težav ter krepila vzgojno-izobraževalni vpliv. Aktivna vloga 

staršev je prišla v ospredje kot pomemben dejavnik za uspeh otroka, nastale so vezi med šolo 

in starši (prav tam). 

Prav tam avtorici pišeta tudi o spremembah, ki so nastale po osamosvojitvi Slovenije. Pojavile 

so se dodatne potrebe po izobraževanju ter se začele nove šolske reforme. 

 

3.5 Načela, ki jih je treba upoštevati pri sodelovanju s starši 

Da je komunikacija med učitelji in starši uspešna, je treba pokazati interes. Kalin (2003, v Kalin, 

2009) pravi, da je treba ob komunikaciji in sodelovanju upoštevati naslednja načela 

sodelovanja:  

- Učitelji in starši se naj med seboj spoštujejo. 

- Oboji naj si za sodelovanje načrtno prizadevajo. 

- Učitelji naj upoštevajo in spoštujejo osebnosti staršev. 



30 
 

- Učitelji naj upoštevajo individualne razlike med starši.  

- Potrebno je, da sta obe strani enotni pri vzgoji otroka, da se zavedata medsebojnega 

partnerskega odnosa.  

- Šola (učitelji) mora upoštevati želje in potrebe staršev ter glede nanje prilagajati vsebino 

in oblike dela s starši.  

- Šola mora zagotavljati aktivno vključevanje staršev (prav tam). 

Tudi avtorica Lepičnik Vodopivec (2012) poudarja, da je za uspešno sodelovanje med starši in 

učitelji treba upoštevati načela sodelovanja, ki jih poimenuje kot načelo demokratičnosti,  

načelo funkcionalnosti, načelo integrativnosti, načelo spoštovanja osebnosti, načelo učinkovite 

rabe časa, načelo koristnosti, načelo preudarnosti (Lepičnik Vodopivec, 2012). 

3.6  Formalne in neformalne oblike sodelovanja med učitelji in starši 

Berčnik in Devjak (2017) v članku pišeta, da imata komunikacija in sodelovanje med učitelji 

in starši več oblik in ju lahko izpeljemo ob različnih priložnostih. Lahko poteka preko medijev 

(telefonski pogovori, elektronska komunikacija) ali v živo (dan odprtih šolskih vrat, sestanki s 

starši). 

Sodelovanje s starši je lahko individualno. Ko sodelovanje poteka v takšni obliki, se lahko 

učitelj najlažje približa staršem. Lahko pa poteka v skupinski obliki, takrat je prisotnih več 

udeležencev istočasno in jo učitelj izvaja, predvsem ko želi istočasno govoriti s starši oddelka 

o določeni temi ali problematiki (Lepičnik Vodopivec, 2012).  

Sodelovanje med starši in učitelji lahko poteka na tudi v neformalni obliki ali zakonsko določeni 

formalni obliki sodelovanja med domom (starši) in šolo (učitelji). Uveljavljeni formalni načini 

sodelovanja so roditeljski sestanki, govorilne oziroma pogovorne ure in pisna sporočila (Intihar, 

Kepec, 2002), Devjak in Berčnik (2018) pa pišeta, da so to lahko tudi telefonski pogovori in 

elektronska pošta. Po zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996) pa 

sta to tudi svet šole in svet staršev. Devjak in Berčnik (2018) pišeta, da zadnji dve formalni 

obliki spadata pod obveznosti vodstva vzgojno-izobraževalne ustanove, druge oblike 

formalnega sodelovanja pa spadajo pod obveznosti strokovnega delavca. Berčnik (2014) v 

Devjak in Berčnik (2018), piše da je naloga formalnih oblik sodelovnja to, da so starši 

informirani in da sodelujejo pri sprejemanju pomembnih odločitev vezanih na delovanje 

vzgojno-izobraževalne ustanove. Ko formalne oblike niso dovolj, jih je treba nadgraditi v 

neformalne oblike sodelovanja, ki starše in učitelje bolj povezujejo (Kalin, 2009). Kot 

neformalne oblike sodelovanja s starši pa Intihar in Kepec (2002) navajata dan odprtih vrat, 

sodelovanje staršev na razstavah in šolskih prireditvah, vključevanje staršev v projekte, 

sodelovanje in pomoč staršev v delovnih in zbiralnih akcijah na šoli, obiski staršev pri pouku, 

dnevi dejavnosti s starši, svetovanje staršem za kvalitetnejšo pomoč otroku doma, starši vodijo 

interesne dejavnosti.  



31 
 

Ko šola načrtuje oblike in način sodelovanja učiteljev s starši, je potrebno: 

- da opredeli temeljne naloge in cilje sodelovanja, 

- da oblikuje oblike, vsebino sodelovanja ter načrtuje način in možnost uresničitve; 

- da prilagodi obliko in način sodelovanja nalogam, vsebini in možnostim, ki so na voljo 

(prav tam). 

3.6.1 Formalne oblike sodelovanja 

Za formalne, torej zakonsko določene oblike sodelovanja med učitelji in starši je značilno, da 

se vzpostavi komunikacija, katere namen ni zbliževanje obeh strani (Kalin idr. 2009). Formalne 

oblike opredeli vsaka šola posebej v letnem delovnem načrtu šole in v vzgojnem načrtu. Je pa 

smiselno te načine posodabljati in prilagajati možnostim šole, potrebam staršev in šole ter 

upoštevati okolje, v katerem šola deluje (Kalin, 2009). 

Roditeljski sestanek 

Roditeljski sestanek je skupinska oblika sodelovanja med učitelji in starši, pri kateri učitelj ne 

sme izpostavljati posameznikov (Lepičnik Vodopivec, 2012). Devjak in Berčnik (2018) pišeta, 

da je to najbolj razširjena, najučinkovitejša in najuspešnejša formalna oblika sodelovanja s 

starši. Intihar in Kepec (2002) pravita, da je ta oblika sodelovanja s starši namenjena skupini 

staršev, navadno so to starši učencev razreda. Roditeljski sestanek najpogosteje poteka med 

razrednikom in starši, tematika pa je vzgojno-izobraževalno delo razreda na splošno, starši 

dobijo informacije o tekočem delu, aktualnih vprašanjih in temah, se dogovarjajo o dejavnostih, 

sprejemajo dogovore na ravni oddelka. Roditeljski sestanki so lahko namenjeni tudi 

izobraževanju staršev glede vzgojne problematike (prav tam).  

Intihar, Kepec (2012) pišeta, da prvi roditeljski sestanek po navadi učitelj skliče v začetku 

šolskega leta in staršem predstavi značilnosti, vsebine, dejavnosti, dogodke in cilje, predvidene 

v šolskem letu. Devjak in Berčnik (2018) o prvem roditeljskem sestanku pišeta, da je 

pomemben tudi, da se staršem predstavi pomembnost in potrebnost sodelovanja s šolo ter 

pričakovanja, ki zadevajo tako vzgojno-izobraževalno delo kot tudi medsebojno sodelovanje.  

Nadaljnje roditeljske sestanke pa učitelj navadno organizira ob zaključku ocenjevalnih obdobij. 

Intihar in Kepec (2012) pišeta, da se je za roditeljski sestanek treba temeljito pripraviti, o čemer 

piše tudi Lepičnik Vodopivec (2012), ki pravi, da so roditeljski sestanki izvedeni kvalitetno, če 

učitelj izbere aktualno temo in pripravi načrt. Priprava – načrt pa vključuje sledeče elemente:  

- cilje roditeljskega sestanka, 

- vsebino roditeljskega sestanka, 

- metode in oblike dela, ki jih bo učitelj na sestanku uporabil, 

- samo organizacijo sestanka (vabilo, zapisnik, izbor izvajalcev, ureditev prostora, kjer 

bo sestanek potekal ter pripomočkov in izobraževalno tehnologijo (prav tam). 
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Poleg naštetih elementov, ki jih priprava vključuje, pa je treba poskrbeti tudi za tri ključne 

elemente: pozitivno vzdušje, stil vodenja ter odnos med starši in učiteljem (prav tam). Lepičnik 

Vodopivec pripravo na roditeljski sestanek deli na tri dele.  

1. organizacijsko-tehnična priprava (Sem spada vabilo, ki mora vsebovati vse ključne 

elemente in informacije – čas, kraj, namen in vsebina, spodbuda; učitelj pa ga lahko 

pošlje po pošti, e-pošti, preko učencev. Ta priprava zajema tudi pripravo prostora, 

gradiva, izobraževalne tehnologije.). 

2. vsebinska priprava (Tu so vse pomembne informacije za starše. Učitelj se vsebinsko 

pripravi tako, da pregleda zapisnike minulih sestankov ter se vsebinsko pripravi glede 

na temo sestanka. Pomembno je, da pri načrtovanju predvidi, kje in kdaj bo vključil 

mnenja, odločanje ter dogovarjanje s starši.). 

3. metodična priprava (Osnovana je na izboru teme in ciljih roditeljskega sestanka. Temu 

sledi izbor ustreznih metod dela.) (prav tam). 

Avtorica prav tam poudarja, da mora učitelj poskrbeti tudi za zapisnik, ki vsebuje informacije 

in dogovore, pridobljene na roditeljskem sestanku. Zapisnik je tudi zakonsko določen. Prav tam 

pa avtorica piše tudi o pomembnosti roditeljskega sestanka z vidika sodelovanja, saj tako starši 

in učitelj med sabo gradijo partnerski odnos. 

Devjak in Berčnik (2018) pišeta, da pri izvajanju roditeljskega sestanka učitelj lahko uporablja 

različne oblike dela, kot so manjše ali večje skupine staršev. Lahko pa izbira tudi med različnimi 

metodami dela, kot so diskusija, razgovor, okrogla miza, možganska nevihta, predavanje idr. 

Pri tem je diskusija najbolj razširjena metoda, saj omogoča skupinska dogovarjanja (prav tam).  

Govorilna ura ali pogovorna ura 

Intihar, Kepec (2002) pišeta da so govorilne ure oblika individualnega sodelovanja med starši 

in učitelji, ki je staršem še posebej blizu, saj je center pogovora njihov otrok, zato se jih radi 

udeležujejo ter so najbolj priljubljena in obiskana oblika formalnega sodelovanja med starši in 

šolo (učiteljem).  Devjak in Berčnik (2018) govorilne ure definirata kot obliko sodelovanja med 

šolo in starši, v kateri se starši informirajo o vzgojnem, izobraževalnem vidiku napredka 

njihovega otroka, ob tem pa delijo izkušnje in opažanja o otroku. Govorilna ura je med drugim 

oblika najbolj osebne komunikacije, zato so starši zanjo najbolj zainteresirani (Berčnik, Devjak 

2017). Avtorici o govorilni uri pišeta tudi kot o obliki komunikacije, ki je najprimernejša za 

premagovanje kulturnih in jezikovnih razlik (prav tam). 

 Udeleževanje na govorilnih urah je samoiniciativno. Učitelj lahko starše na govorilni uri, ki 

temelji na dvosmerni komunikaciji, informira o vzgojno-izobraževalni tematiki, to je učnem 

uspehu, vedenju, posebnostih, ki se dotikajo njihovega otroka, lahko pa staršem svetuje ob 

težavah in specifikah (Intihar, Kepec 2002). Devjak in Berčnik (2018) dodajata, da starši in 
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strokovni delavci na govorilni uri poiščejo odgovore na vprašanja v zvezi z otrokom ter določijo 

cilje in določijo strategije. 

Lepičnik Vodopivec (2012) piše, da so govorilne ure predvidene v letnem delovnem načrtu 

vsake šole, tam so načrtovane za celotno šolsko leto za vsak oddelek. Avtorica piše, da je 

pomembno, da so starši o terminu govorilnih ur pravočasno obveščeni, da se lahko pripravijo 

na govorilno uro. Prav tam piše, da se morajo na govorilno uro vnaprej pripraviti tako učitelji 

kot starši. Učiteljeva priprava vsebuje vsebino govorilne ure, starši pa si pripravijo cilje in 

vprašanja za učitelja, saj je tako sodelovanje lažje in komunikacija uspešnejša (prav tam). 

Tudi avtorici Intihar in Kepec (2002) pišeta o načrtovanju govorilnih ur, ki vpliva na njihovo 

uspešnost. Pišeta o pomembnosti časovnega okvirja – urnik govorilnih ur je ustaljen, učitelji jih 

izvajajo tedensko, starši pa naj bodo o njih obveščeni preko vabila, v katerem je navedeno, kje 

in kdaj se bodo izvajale, saj to vpliva na število staršev, ki se bodo govorilne ure udeležili. Prav 

tam pišeta tudi o pomembnosti organizacije in truda, ki ga tako učitelji kot starši vložijo, da se 

na srečanje pripravijo in bodo z govorilno uro zadovoljni ter bo ta potekala tako, kot si želijo. 

Komunikacija bo tako tekla nemoteno in zajete bodo vse informacije, ki se tičejo določenega 

učenca. Zadovoljstvo obeh udeležencev pa je odvisno tudi od tega, ali si učitelj in starši vzamejo 

dovolj časa za pogovor, se jim ne mudi, da ta poteka v miru, so zbrani, tako pogovor ni površen 

ampak dovolj poglobljen, dogovori so smiselni in sklenjeni z obeh strani, vsi pridobijo potrebne 

in željene informacije. To pa prispeva k dobremu medsebojnemu sodelovanju. Na uspešnost 

govorilne ure pa vplivajo tudi naslednji dejavniki: 

- sprejemanje staršev, 

- empatija, 

- razumevanje stališča staršev do otrokovih vedenjskih in učnih težav (prav tam). 

Berčnik (2014) v Devjak in Berčnik (2018) piše, da so »dobro načrtovane, organizirane in 

izpeljane govorilne ure« eden izmed bistvenih in najpomembnejših vidikov v vzpostavljanju 

partnerskega sodelovanja med šolo in starši, »saj se v komunikaciji iz oči v oči partnerski odnos 

šele lahko začne vzpostavljati« (prav tam, str. 204).  

Na govorilne ure pa so lahko vključeni tudi učenci. Učitelji tovrstne govorilne ure uporabljajo 

predvsem z namenom prisotnosti vseh ključnih členov – učenec, starši, učitelj – za uspešno delo 

v šoli, napredek in boljše učne in vzgojne uspehe (prav tam). 

Pisna sporočila 

Po Intihar, Kepec (2002) pisna sporočila predstavljajo posredno, individualno obliko 

komuniciranja med šolo/učitelji in starši. Pisna sporočila staršem zajemajo uradne dopise in 

manj formalna sporočila, ki so staršem bliže. Mednje ne štejemo le e-sporočil in sporočil v 
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tiskani obliki, temveč tudi sporočila pod izdelki v zvezku ter sporočila, ki jih starši pošljejo šoli. 

Vsebina sporočil so razna vabila, obvestila, uradna obvestila in pisma (prav tam). 

- Vabila 

Glede na vsebino delimo na uradna in manj uradna. Z njimi starše vabimo k določenemu 

sodelovanju. Če je vabilo zapisano vljudno, izraža primerno mero spoštovanja, privlačno 

vsebinsko in vizualno ter natančno je staršem bolj zanimivo ter se nanj odzovejo z večjim 

zanimanjem. (prav tam). 

- Obvestila 

Glede na vsebino obvestila delimo lahko na dve področji, in sicer na organizacijsko-finančno, 

ki starše obvešča o organizaciji dejavnosti, izletov, tekmovanj, šole v naravi, ter na vzgojno-

izobraževalno področje, ki zajema izobraževanja, predavanja, vzgojno problematiko, obvestilo 

o uspehu ob koncu ocenjevalnega obdobja (prav tam). Po Devjak in Berčnik (2018) so obvestila 

krajša sporočila, ki obveščajo o dogodkih v vzgojno-izobraževalni ustanovi. To so lahko 

obvestila, glasila, časopisje; lahko pa gre za obvestila staršem glede ukrepov, pohval, graj, 

opominov. Prav tam avtorici pišeta, da so obvestila vrsta pisne komunikacije s starši, ki je 

najpogostejša. 

- Pisma  

Učitelji pogosto preko zapisov v beležko (podpisov), predvsem na razredni stopnji starše 

obvestijo  starše o vedenju, besednem ali fizičnem obračunavanju, neupoštevanju pravil … 

(Intihar, Kepec, 2002). 

Sprotno obveščanje staršev o dogajanju v šoli, o načrtovanih dejavnostih, staršem omogoča, da 

lažje organizirajo domače dejavnosti in čas. Tako se sproti, redno in lažje vključujejo v šolsko 

delo(prav tam). Devjak in Berčnik (2018) omenjata tudi komunikacijo preko spletne strani šole. 

Pravita, da so tam objavljene informacije glede vzgojno-izobraževalnega dela, med drugim pa 

lahko tudi spletni naslov učitelja, kar omogoča, da se vzpostavi dvosmerna komunikacija. Prav 

tam avtorici opišeta pisna sporočila idr. kot način posredne individualne oblike komunikacije s 

starši, saj gre predvsem za enosmerno komunikacijo z namenom obveščanja. 

Svet staršev in svet šole 

Svet in svet šole sta skupinski obliki sodelovanja staršev šole z zaposlenimi in drugimi organi 

ter sta zakonsko določeni z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja Republike 

Slovenije (ZOFVI, 1996). V tej nalogi so njune pristojnosti, sestava in organizacija natančneje 

opisane v poglavju zakonodaja in drugi dokumenti o sodelovanju s starši.  

Intihar, Kepec (2002) pišeta, da so starši v sodelovanje s šolo lahko vključeni tudi kot člani teh 

dveh strokovnih organov. Ob sodelovanju v svetu staršev ali svetu šole lahko podajajo svoja 

mnenja, predloge, pripombe. Starši, ki so izvoljeni v svet staršev, predstavljajo interese in želje 

staršev oddelka, ki ga predstavljajo. Po ZOFVI (1996) svet staršev sestavljajo predstavniki 
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staršev vseh razredov. V svet šole, v katerem starši sodelujejo tudi z drugimi organi šole, pa so 

izmed vrst članov sveta staršev izvoljeni trije člani. 

3.6.2 Neformalne oblike sodelovanja 

Intihar in Kepec (2002) o neformalnih oblikah sodelovanja med učitelji in starši pišeta, da so to 

oblike ki potekajo v sproščenem vzdušju, kljub temu da so načrtovane, Kalin (2009) piše, da 

izhajajo predvsem iz potreb staršev in učiteljev ter jih medsebojno povezujejo. Lahko pa gre 

tudi za nenačrtovane, spontane oblike sodelovanja (Lepičnik Vodopivec, 2012). Z izvajanjem 

neformalnih oblik sodelovanja učitelji in starši gradijo na zaupanju, odgovornosti do 

medsebojnega sodelovanja in samem sodelovanju (Kalin, 2009).  

Vsekakor neformalne oblike in srečanja prispevajo h kakovostnemu sodelovanju in 

vključevanju staršev v šolo, tudi v formalni obliki (Kalin, 2009), s čimer se strinjata tudi Devjak 

in Berčnik (2018), ki v neformalnih oblikah sodelovanja vidita dober uvod v kakovostnejše 

formalno sodelovanje med starši in šolo. Kljub temu avtorici menita, da gre pravzaprav v vseh 

oblikah sodelovanja na neki način za formalen odnos, saj gre za interakcijo med posameznikom 

( staršem) in ustanovo. Kalin (2009) piše, da mora učitelj najti oblike sodelovanja, ki ustrezajo 

tako njemu kot staršem, Intihar in Kepec (2002) pa pišeta, da te oblike omogočajo bolj povezane 

odnose, medsebojno spoznavanje in staršem vpogled v dejavnosti v šoli. 

Kalin (2009) v svojem prispevku pove, da je treba upoštevati tri osnovne korake, ko načrtujemo 

sodelovanje s starši. Ti so: 

1. Določiti je treba osnovne cilje in naloge sodelovanja s starši. 

2. Oblikovati je treba obliko in vsebine ter način izvedbe sodelovanja s starši. 

3. Vsebini, nalogam, ciljem in danim možnostim je treba prilagoditi obliko in način 

sodelovanja. 

Intihar in Kepec (2002, str. 123) naštejeta oblike neformalnega sodelovanja šole s starši, ki jih 

šola izvaja najpogosteje. Te oblike so dan odprtih vrat, sodelovanje staršev na razstavah in 

šolskih prireditvah, vključevanje staršev v projekte, sodelovanje in pomoč staršev v delovnih 

in zbiralnih akcijah na šoli, obiski staršev pri pouku, dnevi dejavnosti skupaj s starši, starši 

vodijo interesne dejavnosti, svetovanje staršem za kvalitetnejšo pomoč otroku doma (prav tam). 

Devjak in Berčnik (2018) pa dodajata še telefonske pogovore, družabna srečanja, piknike, 

predstave, športne popoldneve, obiske na domu idr.  

Avtorici o telefonskem pogovoru pišeta, da je oblika sodelovanja, ki lahko nadomesti govorilne 

ure, če izvedba teh v živo ni mogoča. Telefonski pogovor je namenjen tudi ohranjanju stikov s 

starši, ko strokovni delavec želi izkazati zanimanje glede otrokovega napredka in razvoja. V 

šoli, predvsem na nižji stopnji pogosto telefonski pogovor služi kot nadomestek vsakodnevnih 
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stikov vzgojiteljev in staršev na vratih ob predaji otroka v vrtec; kasneje v višjih razredih pa 

služi kot sredstvo za obveščanje in izmenjavo informacij (prav tam). 

3.7  Prednosti in ovire medsebojnega sodelovanja 

Kalin (2009) v svojem članku povzame prednosti, ki jih prinaša dobro in uspešno načrtovano 

in izpeljano vključevanje staršev in sodelovanje med šolo in starši za otroka, učitelja in starše.  

Sodelovanje prinaša prednosti in »pozitivne posledice« tudi za šolo.  

Prednosti za učenca so, da se bolj trudi za doseganje boljšega učnega uspeha in učnih rezultatov, 

doslednejše opravlja domače naloge, je pri delu bolj osredotočen in ima večjo koncentracijo. V 

šoli je dosledneje prisoten, ima večje samozaupanje in samodisciplino, je prizadevnejši in bolj 

motiviran za šolsko delo ter tako dosega višje kompetence. Učenje učenca, pri katerem starši in 

šola dobro sodelujejo, je osredotočeno na cilj in ob tem naravnano k nalogam višje ravni. Tak 

učenec čuti večja odgovornost za svoje učenje, je pozitivno naravnan do šole, kar se kaže v 

izboljšanju vedenja in manj disciplinskih težavah in je zadovoljnejši pri svojem šolskem delu  

(prav tam, str. 14–15). 

 

Prednosti za starše, ki uspešno sodelujejo s strokovnimi delavci šole, predstavljajo večjo 

občutljivost za otrokove socialne, čustvene in intelektualne potrebe; večje samozaupanje v 

svoje starševstvo in odločitve povezane z njihovo vlogo, pridobivajo več znanja o otrokovem 

razvoju. Ti starši običajno uporabljajo več pozitivne spodbude in manj kaznovanja. S 

sodelovanjem bolje razumejo učiteljevo delo in šolski učni načrt, kar jim omogoča boljšo 

pripravljenost pri delu z otrokom doma, ko je to potrebno. Ob tem pa doživljajo izboljšan odnos 

do šole in čutijo večjo pripadnost šoli in povezanost s šolo (prav tam, str. 14). 

 

Prednosti za učitelje se opazijo v večjem spoštovanju njihovega strokovnega dela in zboljšanju 

v sporazumevanju in odnosih s starši. Ker je sodelovanje dobro, bolje razumejo kulturo 

posamezne družine in imajo večje spoštovanje časa in sposobnosti staršev. Ob uspešnem 

sodelovanju učitelji občutijo večje poklicno zadovoljstvo. Šola, ki aktivno sodeluje s starši in 

jih vključuje, si oblikuje boljše ime, dobi večjo podporo v skupnosti; šolski programi, ki 

vključujejo starše in jih spodbujajo, pa običajno delajo bolje in kvalitetneje (prav tam, str. 14). 

Tudi avtorici Intihar in Kepec (2002) v svojem delu navajata bistvene ovire in prednosti, ki  

imajo vpliv na motivacijo za partnerstvo učiteljev in staršev.  

 

Ovire predstavljajo prepričanje staršev, da učitelja učenec in njegovi starši ne zanimajo ter 

obratno mišljenje učiteljev, da starši ne vedo, koliko se trudijo za učence. Oviro predstavlja tudi 

prepričanje staršev, da bodo od učitelja prejemali predvsem navodila in napotke za delo doma. 

Starši so pogosto preobremenjeni s kariero in imajo posledično premalo časa za svoje otroke in 

sodelovanje z učitelji. Slabši učni uspeh otroka starše ovira pri zaupanju učitelju. Kot ovire 
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avtorici navajata tudi nezmožnost pomoči otroku bodisi zaradi neznanja ali nemoči, slabše 

izobrazbe, negativne predhodne izkušnje ali razočaranje, interes staršev v korist samo njihovega 

otroka in ne njihovega otroka – učenca, v skupnosti; prelaganje domačih nalog na starše, stalna 

potreba po pomoči otroku doma ter premalo predvidenega sodelovanja in vključenosti staršev 

v načrte in program šole (prav tam). 

 

Kalin idr. (2009) pa pišejo še o nekaterih drugih ovirah, ki so pogosto vzrok neuspešnega 

sodelovanja.  

- Učitelji namreč starše pogosto vidijo kot problem, saj se v določenih situacijah ne 

strinjajo z njimi. 

- Učitelji starše doživljajo kot tekmece.  

- Učitelji imajo dostikrat zastavljene drugačne cilje kot so tisti, ki so jih za svoje otroke 

postavili starši.  

- Učitelji dvomijo v ukrepe staršev, kar je vzajemno, saj starši zaradi drugačnih ciljev, 

vrednot, dvomijo v ukrepe učiteljev.  

- S svojim odnosom  učitelji pogosto sprožijo obrambno vedenje staršev, saj ne 

upoštevajo mnenj staršev.  

- Zaradi pomanjkljivosti v strokovnem znanju staršev ter občutka, da so starši potrebni 

pomoči, učitelji skušajo njihove pomanjkljivosti odpraviti, tako namesto pomoči otroku 

starši postanejo središče, kar je za starše lahko zelo obremenjujoče. 

- Učitelji starše vidijo kot slabe, če ti ne izpolnjujejo njegovih pričakovanj glede vzgoje. 

- Učitelji se staršem ne približajo na pravi način, ali pa držijo distanco, starši to vidijo kot 

pomanjkanje občutljivosti in empatije (prav tam). 

Kalin idr. (2008) pravijo, da so pričakovanja staršev do učiteljev in učiteljev do staršev eden 

bistvenih razlogov za razhajanja med njimi, ki se dotikajo učenja in razvoja. Šola namreč ne 

more prilagoditi vzgojno-izobraževalnega dela vsakemu posamezniku. 

Med pričakovanji staršev do učiteljev in učiteljev do staršev, pogosto prihaja do razhajanja. Saj 

je kljub skladnim pričakovanjem tudi veliko razlik (Hornby, 2000 v Kalin idr., 2008).  Starši 

od učiteljev običajno pričakujejo:  

- da se v večji meri posvetujejo z njimi in prisluhnejo njihovemu pogledu, 

- da so ti bolj odprti za poglede, stališča drugih, 

- da so učitelji pripravljeni priznati, če česa ne vedo, 

- da učitelji stopijo z njimi v stik, če posumijo, da ima njihov otrok kakršne koli težave, 

- da učitelji vse otroke obravnavajo s spoštovanjem, 

- da učitelji upoštevajo individualne razlike med učenci, 

- da učitelji identificirajo učne težave otrok in jim skušajo pomagati, 

- da se pogovarjajo o napredku učencev tako z drugimi učitelji kot s starši, 

- da učitelji redno popravljajo naloge, ki jih dajejo učencem ipd. (Hornby, 2008 v Kalin 

idr., 2002, str. 11, 12; Devjak in Berčnik, 2018 , str. 196). 
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Učitelji pa pričakujejo od staršev: 

- da so z njimi odkriti glede otrokovih osebnih potreb in zdravstvenih težav, 

- da jim povedo o vseh domačih razmerah, ki lahko vplivajo na učenčevo delo v šoli in 

njegovo učno uspešnost, 

- da tudi doma podpirajo upoštevanje šolskih pravil vedenja, 

- da spremljajo domače delo otroka (npr. pregledujejo domače naloge, ga poslušajo pri 

branju ...), 

- da imajo realistična pričakovanja do svojih otrok, 

- da se udeležujejo roditeljskih sestankov, govorilnih ur in drugih aktivnosti, pripravljenih 

zanje, 

- da preberejo in upoštevajo sporočila, poročila, ki jih domov pošljejo učitelji ipd. 

Hornby, 2008 v Kalin idr., 2002, str. 11, 12; Devjak in Berčnik (2018), str. 196). 

3.8 Sodelovanje s starši v času pandemije 

V strokovnih navodilih za ravnateljice in ravnatelje osnovnih šol za izvajanje izobraževanja na 

daljavo v izrednih razmerah (2020) je napisanih več napotkov, na kakšen način naj šola 

vzpostavi komunikacijo s starši in učenci in kakšna naj bo komunikacija med šolo in domom. 

Navedeni napotki so sledeči: 

- Komunikacija z domom naj bo vzpostavljena z vsakim učencem. 

- Kanali za vzpostavljanje komunikacije so lahko različni (preko e-pošte, telefona z učenci 

in s starši, preko spletne učilnice …). 

- Starši naj čutijo zavzetost šole. 

- Pri izbiri načina za komunikacijo z učenci naj učitelj upošteva, da imajo tudi starši različne 

predispozicije v možnostih pomoči otroku. 

- Učitelj mora upoštevati, da vsi učenci ne živijo v spodbudnem okolju, za nekatere je šolsko 

okolje varnejše in bolj spodbudno kot domače.  

- Starši in učenci naj učitelju dajo povratno informacijo o njihovem zadovoljstvu. 

- Učitelj naj učencu ponudi povratno informacijo, vezano na učenčevo delo in napredek. 

- Pomembno je, da učitelji upoštevajo, da v družinah, v kateri je več otrok, morda nima vsak 

od njih svoje naprave. 

- Vsi napotki naj bodo objavljeni na šolski spletni strani. Vključujejo naj učenčeva domača 

gradiva, kot so delovni zvezki, učbeniki, knjige … 

- Šola in učitelji naj omogočijo staršem podajanje povratne informacije ter naj njihova 

mnenja upoštevajo. 

Za to, kako bo komunikacija staršev in učiteljev potekala, je smiselno določiti, na kakšen način 

in kdaj naj učenec oddaja naloge ter na kakšen način bo učitelj učencu podal povratno 

informacijo. Kot najpreprostejša možnost je navedena spletna učilnica, komentar na posamezni 

učenčev izdelek. Telefonski stik razrednika in staršev je smiseln predvsem pri mlajših učencih 
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(prav tam). Če je potreba po telefonskem kontaktu razrednika s starši, naj bo ta delujoča. Prav 

tako je pomembna komunikacija s starši tudi preko socialnih omrežij. Šola omogoči staršem, 

da se odzivajo in posredujejo povratne informacije, učitelji pa ob tem upoštevajo njihova 

mnenja (Logaj idr., 2020). 

Predvsem na razredni stopnji je treba prvi stik z učenci vzpostaviti preko staršev, običajno preko 

že vzpostavljenih komunikacijskih kanalov. Vloga staršev je predvsem poskrbeti za prenos 

navodil učencu in vzpostaviti komunikacijsko tehnologijo. Ko je učitelj vzpostavil učno okolje, 

primerno za delo na daljavo, naj bi ta oblika postala rutina, vloga staršev pa bi se tako 

postopoma zmanjšala (Logaj idr., 2020). Tudi UNESCO COVID-19 Education Response 

(2020) v Rupnik Vec idr. (2020) piše, da učinkovitost pouka na daljavo med drugim pogojuje 

pripravljenost in zmožnost staršev, da otrokom pomagajo in jih podpirajo pri učenju. Kustec 

idr. (2020) pišejo, da je vloga staršev pri izvajanju pouka na daljavo pomembna. Starši so vez 

z učiteljem, če učenec ne izvaja nalog redno, in skušajo skupaj najti in odpraviti razloge za to, 

učitelji naj bodo na voljo in dosegljivi staršem v primeru vprašanj, prav tako starši učiteljem. 

Šola mora starše obveščati, preko katerih kanalov bodo učenci (sploh mlajši, ki jim je IKT tuja 

ali ne zmorejo sami dostopati do nje) prejemali napotke za učenje (prav tam). Kustec idr. (2021) 

menijo, da je vključevanje staršev v času uvajalnega obdobja v pouk na daljavo pomembno pri 

mlajših učencih, ki bodo za prvi stik potrebovali pomoč.   

ZRSŠ (2020) je 23. 10. 2020 na šole poslal okrožnico, v kateri so bili navedeni opomniki z 

vprašanji za zaposlene v šolah, z namenom, da bi zaposlene še bolj usmerili pri načrtovanju 

pouka v času epidemije covid-19 ter pri izvajanju pouka na daljavo. Poseben del so namenili 

tudi sodelovanju učiteljev s starši. Pri tem so oblikovali vprašanja, ki naj bi bila učiteljem v 

pomoč in vodilo pri organiziranju oblik in načinov sodelovanja. Vprašanja so vezana na 

tematiko pogostosti sodelovanja s starši, usklajevanje informacij za starše z vodstvom šole; 

ravnanje v primeru, da se starši na pobudo za sodelovanje ne odzivajo; način vzpostavitve 

sodelovanja s starši in iskanje rešitev za učinkovito učenje in dobro počutje otrok v času pouka 

na daljavo ter zagotavljanje posredovanja informacij staršem, ki naj bodo spodbudne, jasne, 

enoznačne in usklajene z dogovori na nivoju šole (prav tam). 

Glede na epidemiološko situacijo in priporočila NIJZ (2021a), da se omejijo fizični stiki so 

Kustec idr. (2020 in 2021) oblikovali različne modele izvajanja pouka, v katerih je predvideno 

tudi sodelovanje učiteljev s starši in je zapisano, da je predvideno sodelovanje šole in staršev 

na daljavo preko različnih medijev (telefon, videokonference), saj ni priporočljiv fizični stik 

staršev z učitelji ali fizični prihod staršev v prostore šole (prav tam). Prav tam so avtorji 

predvideli sodelovanje šole in staršev, ki je v vseh modelih, razen v modelu A (v katerem ni 

epidemioloških tveganj), predvideno v oblikah, ki potekajo brez fizičnega stika, na daljavo, 

oziroma v modelu B z doslednim izvajanjem pogoja PCT (prav tam).  

Rupnik Vec idr. (2020) v analizi rezultatov raziskave ugotavljajo, da so komunikacijo s starši 

ravnatelji najpogosteje vzpostavljali preko elektronske pošte in telefona. Dobra polovica je 
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uporabljala za komunikacijo eAsistenta, nekateri spletne učilnice, šolske spletne strani, ter 

druge komunikacijske kanale. Predvsem so poudarili, da je na izbiro komunikacijskega kanala 

vplivala zmožnost in potreba staršev, saj so bili osredotočeni na to, da dosežejo vse 

starše/učence. Nadalje v raziskavi ugotavljajo, da so starši v povratnih informacijah pogosto 

pohvalili izvajanje pouka na daljavo, delo učiteljev in gradiv, ob tem pa so tudi opozorili na 

pomanjkljivosti, kot so pomanjkanje učiteljeve razlage, socialnih stikov med sošolci, obseg 

učnega grdiva, neenotnost pri izvajanju pouka na daljavo ter pomanjkljivosti v znanju uporabe 

IKT. Starši so se pogosto obrnili na šolo tudi s pripombo lastne preobremenjenosti zaradi 

potrebe po pomoči otrokom.  

Rupnik Vec idr. (2020) v analizi rezultatov zapišejo, da so na večini šol sodelovanje s starši 

tudi vrednotili. Ugotovili so, da je večina šol vzpostavila formalna pravila glede komunikacije 

in sodelovanja s starši ter da je najustreznejši kanal za sodelovanje s starši v času pandemije 

spletna pošta – torej pisna sporočila in telefonski pogovor (prav tam). Rupnik Vec idr. (2020a) 

so v raziskavi ugotovili, da učitelji razredne in predmetne stopnje sodelovanje s starši v času 

prvega vala epidemije covid-19 ocenjujejo kot dobro oziroma prav dobro.  
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4 EMPIRIČNI DEL 

4.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Čadež (2003) meni, da učitelj, nekoč zgolj izobražen svetovalec in starš s svojo pasivno vlogo 

v svojih prizadevanjih danes niso več sami. Starši postajajo aktivni učiteljevi sodelavci, ki s 

svojo dejavnostjo vplivajo tako na učenčevo kot učiteljevo delo v šoli.  S sodelovanjem učitelja 

in staršev informacije krožijo, komunikacija je dvosmerna. Ob dobrem sodelovanju tako učitelj 

pozna želje, potrebe in interese učencev in njihovih staršev, kar pozitivno vpliva na kvaliteto 

dela, saj ima učitelj pri svojih zahtevah podporo staršev.  

Kot kažejo raziskave Bakker in Denessen, (2007); Berčnik in Devjak (2017  in 2018); Vidmar 

(1995); Kalin (2008), Kalin idr. (2008), Kalin idr. (2009) je sodelovanje učitelja in staršev 

izredno pomembno, saj vpliva na učinkovitost in kakovost izobraževanja, na učno uspešnost 

otrok, na motivacijo učencev, na razvoj delovnih in učnih navad ter na odnos staršev in učencev 

do šole.  

Aktivno sodelovanje doma in šole ima pozitivne učinke na učenca, učitelja in starše. Učenci 

imajo boljše učne navade in so uspešnejši, imajo večjo motivacijo, manj disciplinskih težav in 

pozitiven odnos do šole (Vidmar, 1995). Cilj vzpostavljanja sodelovanja med starši in šolo je 

partnersko sodelovanje, ki je ciljno naravnano v otrokovo iskanje in doseganje boljših uspehov, 

ciljev, pozitivnih rezultatov pri učencih na vseh področjih – učnem in vedenjskem. Zato je 

potrebno, da se tako učitelji kot starši zavedajo medsebojnih pričakovanj in okoliščin, ki 

vplivajo na sodelovanje med njimi, da negativne vplive, predsodke in ovire odstranijo in tako 

izboljšajo kvaliteto sodelovanja (Devjak in Berčnik, 2018).  

V preteklosti je bilo opravljenih že veliko raziskav na temo sodelovanja staršev in šole, kot so 

Bakker in Denessen, (2007); Berčnik in Devjak (2017), Berčnik in Devjak (2018); Vidmar 

(1995); Kalin (2008), Kalin idr. (2008), Kalin idr. (2009), Vec (2009), Vidmar (1995), Vučko 

(2010). Nas pa v empiričnem delu raziskave zanima, kakšno je bilo sodelovanje med šolo in 

starši v času pandemije covid-19, kako in na kakšen način je sodelovanje potekalo. 

4.2  Cilji raziskave, raziskovalna vprašanja in hipoteze 

Temeljni cilj raziskave v magistrski nalogi je preučiti in raziskati, katere oblike formalnega in 

neformalnega sodelovanja učitelji in starši uporabljajo najpogosteje v času pandemije covida-

19, kako komunikacija med šolo in domom poteka, kakšen je odziv staršev. Ugotoviti želimo, 

ali obstajajo razlike sodelovanja med mestno in vaško šolo, v čem so opazne te razlike, kako  

učitelji v posamezni šoli rešujejo morebitne težave pri sodelovanju s starši, oziroma kje vidijo 

dodatne izzive za sodelovanje. 

Raziskovalna vprašanja 

Z raziskavo želimo ugotoviti: 

RV 1: Katere oblike sodelovanja s starši so uporabljali učitelji v času pandemije covid-19? 
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RV 2: Katere druge možnosti sodelovanja so bile s strani učiteljev ponujene staršem? 

RV 3: Ali so bili učitelji zadovoljni z odzivnostjo staršev v času pandemije covid-19?  

RV 4: Kako so se učitelji odzivali na morebitne predloge staršev?  

RV 5: Kako se je sodelovanje med šolo in domom v času pandemije covid-19 spremenilo glede 

na čas, ko pandemije ni bilo? 

RV 6: Katera znanja in spretnosti bi učitelji dodatno potrebovali, da bi bilo sodelovanje s starši 

še boljše? 

 

Hipoteze 

Postavili smo naslednje hipoteze: 

H1: Učitelji so tako v mestni kot podeželski šoli najpogosteje uporabljali možnost govorilnih 

ur prek videokonferenc. 

H2: Učitelji so tako v mestni kot podeželski šoli staršem ponudili veliko različnih možnosti 

sodelovanja. 

H3: Učitelji tako mestne kot podeželske šole so bili z odzivnostjo staršev v času pandemije 

covid-19 zadovoljni. 

H4: Učitelji so morebitne predloge staršev upoštevali in jih skušali uresničiti tako na mestni kot 

na podeželski osnovni šoli. 

H5: Učitelji obeh šol menijo, da je bilo sodelovanje s starši v času pandemije covid-19 bolj 

usmerjeno v individualno pomoč posameznim učencem s težavami pri učenju kot pred njo. 

H6: Učitelji obeh šol bi potrebovali več kompetenc s področja komunikacije za motiviranje 

staršev, ki nimajo interesa za sodelovanje.    

4. 3 Metoda in raziskovalni pristop 

V raziskavi smo uporabili kavzalno-deskriptivno in neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja ter kvantitativni raziskovalni pristop. 

4.3.1 Vzorec 

Vzorec je neslučajnostni in priložnostni. V raziskavi je sodelovalo 92 učiteljev. Od tega 32 

učiteljev podeželske šole in 60 učiteljev ljubljanske mestne šole. V sodelujočih šolah so 

večinoma zaposlene predvsem ženske, saj je delež anketiranih učiteljev moškega spola le 13% 

(12 anketirancev). Starost anketirancev je enakomerno razporejena. Večina, 94 % anketirancev, 

ima univerzitetno izobrazbo, 5 % anketiranih strokovnih delavcev ima magisterij stroke, 1 

anketiranec pa ima doktorat znanosti. Glede na delo, ki ga strokovni delavci v šolah opravljajo, 

je delež anketiranih učiteljev razredne stopnje nekoliko višji (58 %) kot delež učiteljev 

predmetne stopnje (52 %). 
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4.3.2 Opis postopka zbiranja podatkov 

S pomočjo literature smo za namen raziskave oblikovali anonimni vprašalnik za učitelje. 

Vprašalnik vsebuje vprašanja o načinih sodelovanja med učiteljem in starši, o pomenu 

sodelovanja za uspešno delo učenca ter potrebnih znanjih in kompetencah učitelja za 

sodelovanje s starši v današnjem času. Vprašalnik vsebuje lestvico stališč, ocenjevalne lestvice, 

vprašanja zaprtega in odprtega tipa. Zajema tudi vprašanja o okolju, v katerem se nahaja šola, 

delovnem mestu (razredni učitelj ali učitelj predmetne stopnje), stopnji izobrazbe, nazivu, spolu 

in starosti. Vprašalnik je oblikovan v spletni anketi 1KA. Zbiranje podatkov je potekalo januarja 

in februarja 2022.   

4.3.3 Postopek obdelave podatkov 

Zbrane podatke smo obdelali na ravni deskriptivne in inferenčne statistike v računalniškem 

programu Microsoft Office Excel in SPSS. Za opisne spremenljivke je uporabljena frekvenčna 

porazdelitev absolutnih in relativnih frekvenc, za numerične spremenljivke pa izračun srednje 

vrednosti, standardni odklon in t-test. Dobljene podatke smo med seboj primerjali s tabelami in 

z grafi.   
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5 Rezultati raziskave in interpretacija rezultatov 

5.1 Uporaba oblik sodelovanja učiteljev s starši v času pandemije covid-19 

V prvem raziskovalnem vprašanju (RV 1) nas je zanimalo, katere oblike sodelovanja s starši so 

učitelji v času pandemije covid-19 uporabljali in kako pogosto. Postavili smo hipotezo H1: 

Učitelji so tako v mestni kot podeželski šoli najpogosteje uporabljali možnost govorilnih ur 

prek videokonferenc. 

Tabela 1: Pogostost uporabe govorilne ure preko videokonferenc, kot oblike sodelovanja s starši. 

Govorilna ura preko videokonferenc 

Lokacija 

šole:  

 Zelo pogosto 

(3) 

Včasih  

(2)  

Nikoli  

(1) 

Skupaj 

mesto f 31 26 1 58 

f% 53,45% 44,83% 1,72% 100,00% 

M 2,52 

podeželje f 19 13 0 32 

f% 59,38% 40,62% 0,00% 100,00% 

M 2,59 

Skupaj f 50 39 1 90 

f% 55,56% 43,33% 1,11% 100,00% 

M 2,54 

Kot vidimo v tabeli 1,  je več kot polovica vseh anketiranih učiteljev (55,56 %) odgovorila, da 

zelo pogosto uporablja govorilno uro preko videokonferenc. Ta odstotek je bil nekoliko višji 

pri anketiranih učiteljih na podeželski šoli (59,38 %) kot pri anketiranih na mestni šoli (53,45 

%). 43,33 % vseh anketiranih učiteljev je odgovorilo, da govorilno uro preko videokonferenc 

izvajajo včasih. Od tega 44,83 % učiteljev mestne šole in 40,62 % učiteljev podeželske šole. 

Da nikoli ne izvajajo govorilne ure preko videokonferenc, je odgovoril  le 1 anketiranec (1,11 

%) mestne šole. Glede na izračunano aritmetično sredino (M) opazimo, da je razlika med 

mestno in podeželsko šolo glede izvajanja govorilne ure preko videokonference minimalna 

(0,07) ter da večina učiteljev to obliko uporablja zelo pogosto. 
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Tabela 2: Pogostost uporabe roditeljskega sestanka preko videokonferenc, kot oblike sodelovanja s starši. 

Roditeljski sestanek preko videokonferenc.  

Lokacija 

šole:  

 Zelo pogosto  

(3) 

Včasih 

(2)  

Nikoli  

(1) 

Skupaj 

mesto f 18 33 6 57 

f% 31,58% 57,89% 10,53% 100,00% 

M 2,21 

podeželje f 13 13 6 32 

f% 40,63% 40,63% 18,74% 100,00% 

M 2,22 

Skupaj f 31 46 12 89 

f% 34,83% 51,69% 13,48% 100,00% 

M 2,21 

Iz tabele 2 lahko razberemo, da je 34,83 % vseh anketiranih odgovorilo, da roditeljski sestanek 

preko videokonferenc izvaja zelo pogosto. Ta odstotek je bil višji pri anketiranih učiteljih na 

podeželski šoli (40,63 %) kot pri anketiranih na mestni šoli (31,58 %). Več kot polovica – 51,69 

% vseh anketiranih učiteljev je odgovorilo, da roditeljski sestanek preko videokonferenc izvaja 

včasih. Od tega 40,63 % učiteljev podeželske šole in 57,89 % učiteljev mestne šole. Da nikoli 

ne izvaja roditeljskega sestanka preko videokonferenc je odgovorilo 13,48 % vseh anketiranih. 

In sicer 10,53 % učiteljev mestne šole in 18,74 % anketirancev podeželske šole. Glede na 

izračunano aritmetično sredino (M) opazimo, da je razlika med mestno in podeželsko šolo, 

glede izvajanja roditeljskega sestanka preko videokonference minimalna (0,01) ter da večina 

učiteljev to obliko uporablja zelo pogosto oziroma včasih.  

Tabela 3: Pogostost uporabe pisnih sporočil (e-mail, e-Asistent …), kot oblike sodelovanja s starši. 

sporočila (e-mail, e-Asistent …) 

Lokacija 

šole:  

 Zelo pogosto 

(3) 

Včasih 

(2) 

Nikoli 

(1) 

Skupaj 

mesto f 49 9 0 58 

f% 84,48% 15,52% 0,00% 100,00% 

M 2,84 

podeželje f 28 4 0 32 

f% 87,50% 12,50% 0,00% 100,00% 

M 2,87 

Skupaj f 77 13 0 90 

f% 85,56% 14,44% 0,00% 100,00% 

M 2,86 

V tabeli 3 vidimo, da je večina vseh anketiranih učiteljev (85,56 %) odgovorila, da uporablja 

sporočila staršem preko različnih aplikacij (e-mail, e-Asistent idr.) zelo pogosto. Ta odstotek je 
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bil nekoliko višji pri anketiranih učiteljih na podeželski šoli (87,50 %) kot pri anketiranih na 

mestni šoli (84,48 %). Ostali anketiranci (14,44 %)  so odgovorili, da pisna sporočila 

uporabljajo včasih. Od tega 15,52 % učiteljev podeželske šole in 12,50 % učiteljev mestne šole. 

Da za sodelovanje s starši nikoli ne uporabljajo pisnih sporočil ni odgovoril nihče od 

anketiranih. Glede na izračunano aritmetično sredino (M) opazimo, da je razlika med mestno 

in podeželsko šolo glede pisnih sporočil minimalna (0,03) ter da večina učiteljev to obliko 

uporablja zelo pogosto. 

Tabela 4: Pogostost uporabe sveta staršev, kot oblike sodelovanja s starši. 

Svet staršev 

Lokacija 

šole: 

 Zelo pogosto 

(3) 

Včasih 

(2) 

Nikoli 

(1) 

Skupaj 

mesto f 7 8 42 57 

f% 12,28% 14,04% 73,68% 100,00% 

M 1,39 

podeželje f 1 3 28 32 

f% 3,13% 9,38% 87,50% 100,00% 

M 1,61 

Skupaj f 8 11 70 89 

f% 8,99% 12,36% 78,65% 100,00% 

M 1,3 

Iz tabele 4 razberemo, da je večina vseh anketiranih (78,65 %) odgovorila, da sveta staršev kot 

oblike sodelovanja s starši ne uporablja nikoli. Ta odstotek je bil nekoliko višji (87,50 %) na 

podeželski šoli kot na mestni (73,68 %). Svet staršev včasih uporablja za sodelovanje s starši 

12,36 % anketiranih, manj (9,38 %) učiteljev podeželske šole in več (14,04 %) anketiranih 

mestne šole. Zelo pogosto za sodelovanje s starši uporablja svet staršev 8,99 % vseh anketiranih 

učiteljev. Le 3,13 % anketiranih podeželske šole in 12,28 % anketiranih mestne šole. Glede na 

izračunano aritmetično sredino (M) opazimo, da je razlika med mestno in podeželsko šolo glede 

izvajanja srečanj sveta staršev majhna (0,22) ter da večina učiteljev te oblike ne uporablja nikoli 

ali včasih.  
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Tabela 5: Pogostost govorilne ure preko telefona, kot oblike sodelovanja s starši. 

Govorilna ura preko telefona 

Lokacija 

šole:  

 Zelo pogosto 

(3)  

Včasih 

(2) 

Nikoli 

(1) 

Skupaj 

Mesto f 22 33 2 57 

f% 38,60% 57,89% 3,51% 100,00% 

M 2,36 

Podeželje f 8 24 0 32 

f% 25,00% 75,00% 0,00% 100,00% 

M 2,25 

Skupaj f 30 57 2 89 

f% 33,71% 64,04% 2,25% 100,00% 

M 2,31 

V tabeli 5 vidimo, da je več kot polovica vseh anketiranih učiteljev (64,04 %) odgovorila, da 

uporablja govorilno uro preko telefona včasih. Ta odstotek je bil višji pri anketiranih učiteljih 

na podeželski šoli (75 %) kot pri anketiranih na mestni šoli (57,89 %). 33,71 % vseh anketiranih 

učiteljev je odgovorilo, da govorilno uro preko telefona izvaja zelo pogosto. Od tega več, 38,60 

% učiteljev mestne šole in 25 % učiteljev podeželske šole. Da nikoli ne izvaja govorilne ure 

preko telefona, sta odgovorila le 2 anketiranca (2,25 %) od vseh, ki poučujeta na mestni šoli. 

Glede na izračunano aritmetično sredino (M) opazimo, da je razlika med mestno in podeželsko 

šolo, glede izvajanja govorilne ure preko telefona minimalna (0,11) ter da večina učiteljev to 

obliko uporablja včasih ali zelo pogosto. 

Tabela 6: Pogostost uporabe razstav in šolskih prireditev kot oblike sodelovanja s starši. 

 Razstave in šolske prireditve 

Lokacija 

šole:  

 Zelo pogosto 

(3)  

Včasih  

(2) 

Nikoli 

(1) 

Skupaj 

mesto f 0 17 40 57 

f% 0,00% 29,82% 70,18% 100,00% 

M 1,3 

podeželje f 3 12 17 32 

f% 9,38% 37,50% 53,12% 100,00% 

M 1,56 

Skupaj f 3 29 57 89 

f% 3,37% 32,58% 64,04% 100,00% 

M 1,39 

Kot vidimo v tabeli 6, je več kot polovica vseh anketiranih učiteljev (64,04 %) odgovorila, da 

nikoli ni uporabljala razstav in šolskih prireditev kot oblike sodelovanja s starši. Ta odstotek je 

bil višji pri anketiranih učiteljih na mestni šoli (70,18 %) kot pri anketiranih na podeželski šoli 
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(53,12 %). 32,58 % vseh anketiranih učiteljev je odgovorilo, da so razstave in šolske prireditve 

izvajali včasih. Od tega več, 29,82 % učiteljev mestne šole in 37,5 % učiteljev podeželske šole. 

Da so zelo pogosto izvajali razstave in šolske prireditve kot obliko sodelovanja s starši, so 

odgovorili trije anketirani učitelji (3,37 %) podeželske šole. Glede na izračunano aritmetično 

sredino (M) opazimo, da je razlika med mestno in podeželsko šolo glede izvajanja razstav in 

šolskih prireditev majhna (0,26) ter da večina učiteljev te oblike ni uporabljala nikoli v času 

zaprtja šol.  

Tabela 7: Pogostost uporabe spremljanja pouka, kot oblike sodelovanja s starši. 

 Spremljanje pouka 

Lokacija 

šole: 

 Zelo pogosto 

(3) 

Včasih 

(2) 

Nikoli 

(1) 

Skupaj 

mesto f 15 10 32 57 

f% 26,32% 17,54% 56,14% 100,00% 

M 1,7 

podeželje f 6 10 16 32 

f% 18,75% 31,25% 50,00% 100,00% 

M 1,69 

Skupaj f 21 20 48 89 

f% 23,60% 22,47% 53,93% 100,00% 

M 1,69 

V tabeli 7 vidimo, da je dobra polovica vseh anketiranih učiteljev (53,93 %) odgovorila, da 

nikoli ne uporabljajo spremljanja pouka. Ta odstotek je bil nekoliko višji pri anketiranih 

učiteljih na mestni šoli (56,14 %) kot pri anketiranih na podeželski šoli, kjer spremljanja pouka 

nikoli ne izvaja polovica (50 %) učiteljev. 22,47 % vseh anketiranih učiteljev je odgovorilo, da 

včasih izvajajo spremljanje pouka. Od tega več, 31,25 % učiteljev podeželske šole in manj, 

17,54 % učiteljev mestne šole. Da spremljanje pouka izvajajo zelo pogosto, je odgovorila slaba 

četrtina vseh učiteljev (23,60 %), od tega manj (18,75 %) učiteljev podeželske šole in več (26,32 

%) učiteljev mestne šole. Glede na izračunano aritmetično sredino (M) opazimo, da je razlika 

med mestno in podeželsko šolo glede spremljanja pouka zelo majhna (0,01) ter da večina 

učiteljev to obliko uporablja včasih ali nikoli.  
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Tabela 8: Pogostost uporabe svetovanja staršem za bolj kakovostno pomoč otroku, kot oblike sodelovanja s starši. 

 Svetovanje staršem za kvalitetnejšo pomoč otroku doma 

Lokacija 

šole: 

 Zelo pogosto 

(3) 

Včasih 

(2) 

Nikoli 

(1) 

Skupaj 

mesto f 23 30 5 58 

f% 39,66% 51,72% 8,62% 100,00% 

M 2,31 

podeželje f 12 18 2 32 

f% 37,50% 56,25% 6,25% 100,00% 

M 2,31 

Skupaj f 35 48 7 90 

f% 38,89% 53,33% 7,78% 100,00% 

M 2,31 

V tabeli 8 vidimo, da je več kot polovica vseh anketiranih učiteljev (53,33 %) odgovorila, da 

včasih uporablja svetovanje staršem za kvalitetnejšo pomoč otroku doma. Ta odstotek je bil 

višji pri anketiranih učiteljih na podeželski šoli (56,25 %) kot pri anketiranih na mestni šoli 

(51,72 %). 38,89 % vseh anketiranih učiteljev je odgovorilo, da svetovanje staršem izvaja zelo 

pogosto. Od tega več, 39,66 % učiteljev mestne šole in 37,50 % učiteljev podeželske šole. Da 

nikoli ne izvajajo svetovanja staršem za kvalitetnejšo pomoč otroku doma, je odgovorilo le 7 

(7,78 %) anketirancev. 2 anketiranca (6,25 %), ki poučujeta na podeželski šoli in 5 (8,62 %), ki 

poučujejo na mestni šoli. Glede na izračunano aritmetično sredino (M) opazimo, da razlike med 

mestno in podeželsko šolo pri tem vprašanju ni, ter da večina učiteljev to obliko izvaja včasih 

ali zelo pogosto.  

Iz grafa spodaj in iz izračunanih srednjih vrednosti (M) lahko razberemo, da je v času pandemije 

covid-19 najpogostejša oblika sodelovanja s starši komunikacija prek pisnih sporočil (preko e-

maila, e-Asistenta …), saj jo zelo pogosto izvaja kar 85,56 % (M=2,86) vseh anketiranih 

učiteljev. Po pogostosti izvajanja ji sledi govorilna ura preko videokonferenc (M=2,54). Na 

tretjem mestu sta govorilna ura preko telefona (M=2,31) in svetovanje staršem za kvalitetnejšo 

pomoč otroku doma (M=2,31). Sledijo jima roditeljski sestanek preko videokonference 

(M=2,21), spremljanje pouka (M=1,69), razstave in  šolske prireditve (M=1,39) ter svet staršev 

(M=1,3). Med mestno in podeželsko osnovno šolo je glede na izračun srednje vrednosti M 

največja razlika (0,26) v izvajanju razstav in šolskih prireditev, (0,22) v izvajanju sestankov 

sveta staršev ter (0,11) v izvajanju govorilne ure preko telefona. Drugje je razlika med 

pogostostjo izvajanja razlik minimalna (0,01–0,08) ali je ni. Razlike ni v svetovanju staršem za 

kvalitetnejšo pomoč otroku doma, sledi ji razlika (0,01) pri obliki spremljanja pouka in 

roditeljskem sestanku preko videokonferenc.   
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Graf 1: Srednje vrednosti po oblikah sodelovanja med učitelji in starši 

 

Iz dobljenih podatkov lahko sklepamo, da so razlike v izvajanju posameznih oblik med 

podeželsko in mestno šolo minimalne oziroma zanemarljive. Presenetljivo je, da je izvajanje 

formalne oblike »svet staršev« ocenjeno po pogostosti izvajanja tako nizko glede na ostale 

oblike sodelovanja, saj je zakonsko predpisana oblika sodelovanja, ki je po ZOFVI (1996) 

sestavljena tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 

roditeljskem sestanku oddelka. Sestanek skliče ravnatelj (prav tam). Iz zapisanega sklepam, da 

učitelji niso obveščeni o sestanku sveta staršev ali da ga ravnatelji zaradi razmer niso sklicevali, 

ker ima ta oblika samo posvetovalno vlogo in ne odločilne kot npr. svet zavoda šole.  

Intihar in Kepec (2002) o pisnih sporočilih pravita, da so oblika, ki omogoča sprotno obveščanje 

staršev o dogajanju v šoli, o načrtovanih dejavnostih. Zato so pomembna, saj staršem 

omogočajo, da lažje organizirajo domače dejavnosti in čas ter se preko sporočil tudi sproti, 

redno in lažje vključujejo v šolsko delo in so o posebnostih obveščeni (prav tam). Iz rezultatov, 

v katerih so pisna sporočila na prvem mestu, sklepam, da je tudi učiteljem pomembno sprotno 

informiranje staršev o šolskem delu.  

Med rezultati odgovorov anketirancev so pogosteje izvajane formalne oblike sodelovanja šole 

in staršev. Glede na epidemiološko situacijo in priporočila NIJZ (2021a) o omejevanju fizičnih 

stikov ter navodila šolam (Kustec idr. 2020 in 2021), v katerih je kot priporočilo zapisano, da 

je predvideno sodelovanje šole in staršev na daljavo preko različnih medijev (telefon, 

videokonference), so odpadle marsikatere neformalne oblike sodelovanja, v katere je vključen 

fizični stik ali fizični prihod staršev v prostore šole (prav tam). Tako odpadejo dan odprtih vrat, 

dnevi dejavnosti ter razstave in prireditve v oblikah, kot smo jih poznali pred pandemijo covid-

19, ki jih zaradi omejevanja stikov in zbiranja na javnih mestih ni bilo možno izvajati. So pa 

učitelji pripravili razstave izdelkov na mestih, ki so bili dostopni staršem, kot so panoramska 
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okna, avla ob vhodu v šolo. Tam so starši, ki so pripeljali ali prihajali po otroke, lahko videli 

izdelke otrok. Prireditve ob kulturnem in državnem prazniku so učitelji predvajali staršem preko 

spletnih aplikacij za video srečanja. V ta namen so točke učencev posneli in pripravili video 

proslavo.   

Ker je pouk potekal preko videokonferenc, so starši pogosto spremljali pouk na daljavo. Tako 

so lahko spremljali kvaliteto, uspešnost izvajanja pouka in razlag, realizacijo učnih ciljev. Na 

ta način so bili bolj na tekočem glede šolskega dela pri otroku, ki je pogosto potrebovalo 

posredovanje in pomoč staršev (Rupnik Vec idr. 2020). Na podlagi tega, da so starši imeli 

možnost spremljanja pouka, saj se je pouk na daljavo izvajal v domačem okolju ter so bili sproti 

seznanjeni s tem, kje imajo njihovi otroci primanjkljaje, kje potrebujejo dodatno razlago ali 

učno pomoč, lahko pojasnimo visok delež odgovorov, da so učitelji pogosto izvajali svetovanje 

staršem za kvalitetnejšo učno pomoč otroku doma. Staršem se je preko sprotnega spremljanja 

učnega procesa odprla možnost, da so učitelje prosili za nasvete, kako otroku ponuditi 

kvalitetnejšo pomoč. O svetovanju staršem piše Čadež (2003), ki meni, da starši postajajo 

aktivni učiteljevi sodelavci, ki s svojo dejavnostjo vplivajo na otrokovo šolsko delo. Bela knjiga 

(2011) o svetovanju staršem piše, da mora biti razumljivo vsem staršem ne glede na izobrazbo.  

Devjak in Berčnik (2018), Intihar in Kepec (2002) govorilno uro opredeljujejo kot 

najpogostejšo in najbolj zaželeno neposredno formalno obliko sodelovanja, saj se je starši 

posebej radi udeležujejo, ker je središče pogovora njihov otrok. Govorilne ure glede na rezultate 

ankete niso najbolj pogosta individualna oblika sodelovanja med učitelji in starši. Po Pšunder 

(1994) so govorilne ure del učiteljeve mesečne obveznosti, enkrat tedensko pa morajo biti 

učitelji staršem na voljo tudi za govorilno uro v dopoldanskem času. Glede na visok delež 

učiteljev, ki so izbrali govorilno uro preko telefona, lahko sklepamo, da je bila to tedenska in 

sprotna oblika sodelovanja s starši, da so ti prejeli sprotna navodila in informacije, saj so starši 

preko videokonferenc, preko katerih so pogosto spremljali pouk, temu že sledili, kot so sledili 

učiteljevemu in učenčevemu delu ter učnemu napredku otroka. 

Roditeljski sestanki so po Lepičnik in Vodopivec (1996) ena najbolj temeljnih oblik 

sodelovanja s starši. Predvideni so tudi v letnem načrtu posamezne šole. Na njih poteka 

spoštljiva izmenjava mnenj, sklepanje dogovorov, izmenjava pomembnih informacij ter 

diskusija med posamezno skupino staršev in strokovnih delavcev, ki si med sabo prisluhnejo in 

se odzivajo na dane predloge (prav tam).  

Glede na dobljene rezultate, lahko hipotezo 1 (H1), da so učitelji tako v mestni kot podeželski 

šoli najpogosteje uporabljali govorilne ure prek videokonferenc, zavrnemo. 

5.2 Druge možnosti sodelovanja, ponujene staršem s strani učiteljev 

V drugem raziskovalnem vprašanju (RV 2) nas je zanimalo, katere oblike sodelovanja so bile s 

strani učiteljev še ponujene staršem v času pandemije covid-19. Anketiranim učiteljem smo 
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zastavili vprašanje odprtega tipa: Če ste staršem v času pandemije covid-19 ponudili še kakšno 

drugo obliko sodelovanja s starši, prosim, to napišite. Postavili smo hipotezo (H2): učitelji so 

tako v mestni kot podeželski šoli staršem ponudili veliko drugih, različnih možnosti 

sodelovanja. 

Tabela 9: Druge ponujene možnosti sodelovanja s starši 

Če ste staršem v času pandemije covid-19 ponudili še kakšno drugo obliko sodelovanja 

s starši, prosim, to napišite. 

Odgovori Mesto Podeželje Skupaj 

 f f% f f% f f% 

Spremljanje pouka na videokonferenci. 1 1,67%   1 1,09% 

Povzetek snovi za glasbeno umetnost, saj so bili 

starši prepričani, da se ne morejo naučiti notnih 

zapisov, kar se jim ni zdelo več težko, ko so 

imeli snov enega predmeta zbrano na enem 

mestu. 

/ / 1 3,13% 1 1,09% 

Določene starše sem povabila tudi v šolo. 1 1,67% / / 1 1,09% 

Pomoč pri kolesarjenju   1 3,13% 1 1,09% 

Računalniško usposabljanje staršev. 1 1,67% / / 1 1,09% 

Priprava natisnjenih učnih listov, slikanic za 

branje, pesmic, ki so jih prevzeli na določeni 

lokaciji ob določenem času. 

1 1,67% / / 1 1,09% 

Psihološki pogovori preko telefona 1 1,67% / / 1 1,09% 

Obisk v knjižnici. / / 1 3,13% 1 1,09% 

Redna tedenska pisna povratna informacija, kaj 

je bilo oz. ni bilo opravljeno s strani njihovega 

otroka preko e-pošte. 

1 1,67% / / 1 1,09% 

Govorilna ura na prostem. 1 1,67% 2 6,25% 3 3,26% 

Pošiljanje (video) posnetkov otroka pri 

opravljanju bralne značke (kratka obnova 

pravljice, deklamacija pesmi). 

/ / 1 3,13% 1 1,09% 

Ne./Staršem je ponujenih dovolj drugih možnosti 

sodelovanja./Brez odgovora. 

53 88,33% 26 81,25% 79 85,87% 

Skupaj 60 100% 32 100% 92 100% 

V tabeli 9 vidimo, da je kar 85,87 %  (79) vseh anketiranih učiteljev odgovorilo, da staršem 

niso ponudili drugih oblik sodelovanja. Le 13, to je 14,13 % vseh anketiranih učiteljev je  

napisalo, da so staršem ponudili tudi druge možnosti sodelovanja, od tega 7 (11,67 %) mestnih 

učiteljev in 6 (18,75 %) podeželskih učiteljev.  
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V mestu je po en učitelj (1,67 %) odgovoril, da je staršem ponudil eno od naslednjih oblik 

sodelovanja: govorilna ura na prostem;  redna tedenska povratna informacija, kaj je bilo oz. ni 

bilo opravljeno s strani njihovega otroka preko e-pošte; psihološki pogovori preko telefona; 

priprava natisnjenih učnih listov, slikanic za branje pesmic, ki so jih prevzeli na določeni 

lokaciji ob določenem času; računalniško usposabljanje staršev, povabilo staršev v šolo, 

spremljanje pouka na videokonferenci. Drugi učitelji, 53 (88,33 %) staršem niso ponudili 

drugih možnosti sodelovanja ali pa na vprašanje niso odgovorili. 

Na podeželju je po en učitelj (3,13 %) odgovoril, da je staršem ponudil eno od naslednjih oblik: 

pošiljanje (video)posnetkov otroka pri opravljanju bralne značke (kratka obnova pravljice, 

deklamacija pesmi); obisk v knjižnici, pomoč pri kolesarjenju; povzetek snovi za gum, ker so 

bili starši prepričani, da se ne morejo naučiti not in potem se jim ni zdelo več tako težko (ko so 

imeli snov enega predmeta zbrano na enem mestu); 2 (6,25 %) učitelja podeželske šole pa sta 

predlagala govorilno uro v živo na prostem. Drugi učitelji, 26 (81,25 %) staršem niso ponudili 

drugih možnosti sodelovanja ali pa na vprašanje niso odgovorili. 

Iz spodnjega grafa lahko vidimo, da je bil delež učiteljev, ki so staršem ponudili tudi druge 

oblike sodelovanja, majhen ter da je bil ta delež nekoliko višji med anketiranimi učitelji 

podeželske šole. 

Graf 2: Druge ponujene možnosti sodelovanja s starši 

 

Iz dobljenih podatkov lahko sklepamo, da so razlike v predlaganju drugih oblik sodelovanja 

staršem s strani učiteljev podeželske in mestne šole majhne. Med vsemi anketiranimi učitelji je 

bil delež učiteljev, ki so staršem predlagali še druge oblike sodelovanja, majhen (14,13 %). 

Razlika med učitelji podeželske in mestne šole pa je bila majhna (7,08 %). Presenetljivo je, da 

ob epidemiološki situaciji, ko se je izvajal pouk na daljavo in niso bili dovoljeni osebni stiki 
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niti učiteljev z učenci niti učiteljev s starši ter se je pouk prestavil na splet in je bil učenec 

prostorsko ločen od učitelja, učitelji niso predlagali drugih, neutečenih oblik sodelovanja s 

starši. Predvsem ker so bili ravno starši tisti, ki so morali pogosto prevzeti naloge učitelja, 

otrokom razložiti snov, mlajšim pa tudi pomagati pri sami organizaciji in dostopu do gradiv, ki 

so jih poslali učitelji. Kot pišejo Rupnik Vec idr. (2020) so bili ravno starši medij za 

posredovanje nalog, pogosto so oni prejeli pisna navodila od učiteljev preko »e-maila« in 

otrokom sami predajali učno snov. Veliko časa so porabili, da so otrokom pomagali pri 

pošiljanju opravljenih nalog preko spletnih učilnic in spletne pošte. Prav tako avtorji pišejo, da 

je nedoseganje učnih ciljev pri učencih pogosto pokazatelj tega, da jim starši pri realizaciji 

navodil učiteljev niso znali ali niso mogli pomagati  (prav tam). Iz zapisanega sklepam, da bi v 

času izvajanja pouka na daljavo in v času omejevanja stikov, sodelovanje med učitelji in starši 

nujno potrebovalo osvežitev oblik sodelovanja, saj bi tako starši, kot pravijo Devjak in Berčnik 

(2018),  Kalin idr. (2008), Kalin (2008), lahko postali enakovredni v odnosu z učiteljem, 

razvijali partnerski odnos, kot pozitivno posledico pa bi učenci dosegali boljše in višje rezultate 

na učnem področju. 

Glede na dobljene rezultate lahko hipotezo (H2), da so učitelji tako v mestni kot podeželski šoli 

staršem ponudili veliko drugih, različnih možnosti sodelovanja, zavrnemo.  

5.3 Odzivnost staršev v času pandemije covid-19 

V tretjem raziskovalnem vprašanju (RV 3) nas je zanimalo, ali so bili učitelji zadovoljni z 

odzivnostjo staršev v času pandemije covid-19. Anketiranim učiteljem smo zastavili vprašanje: 

Ali ste bili zadovoljni z odzivnostjo staršev v času pandemije covid-19? Učitelji so nanj 

odgovorili z oceno 1–5 (pri čemer je 1 zelo nezadovoljen in 5 zelo zadovoljen). Postavili smo 

hipotezo (H3): učitelji tako mestne kot podeželske šole so bili z odzivnostjo staršev v času 

pandemije covid-19 zadovoljni. 
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Graf 3: Ocene zadovoljstva učiteljev z odzivnostjo staršev v času pandemije covid-19 

 

Iz grafa 3 in tabele 13 (glej prilogo 2) vidimo ocene učiteljev podeželske in mestne šole z 

absolutno (f) in relativno (f%) frekvenco in lahko razberemo, da je povprečna ocena (M) 

učiteljev mestne šole 3,631. Devet (15,79 %) učiteljev mestne šole je odgovorilo, da so bili z 

odzivnostjo staršev zelo zadovoljni (ocena 5), 24 (42,11 %) učiteljev mestne šole je odgovorilo, 

da so bili z odzivnostjo staršev zadovoljni (ocena 4), dobra tretjina, 18 (31,58 %) učiteljev 

mestne šole je odgovorilo, da so bili z odzivnostjo staršev srednje zadovoljni (ocena 3), 6 (10,53 

%) učiteljev mestne šole je odgovorilo, da so bili z odzivnostjo staršev nezadovoljni. Nihče od 

anketiranih učiteljev mestne šole ni odgovoril, da je bil zelo nezadovoljen z odzivnostjo staršev 

v času pandemije covid-19. V tabeli 13 vidimo tudi, da je povprečna ocena (M) učiteljev 

podeželske šole 3,718. Povprečna ocena je na podeželski šoli minimalno višja, in sicer 0,087. 

6 (18,75 %) učiteljev podeželske šole je odgovorilo, da so bili z odzivnostjo staršev zelo 

zadovoljni (ocena 5), 12 (37,63 %) učiteljev podeželske šole je odgovorilo, da so bili z 

odzivnostjo staršev zadovoljni (ocena 4), 13 (40,63 %) učiteljev podeželske šole je odgovorilo, 

da so bili z odzivnostjo staršev srednje zadovoljni (ocena 3), 1 (3,13 %) učitelj podeželske šole 

je odgovoril, da je bil z odzivnostjo staršev nezadovoljen (ocena 2). Nihče od anketiranih 

učiteljev mestne šole ni odgovoril, da je bil zelo nezadovoljen (ocena 1) z odzivnostjo staršev 

v času pandemije covid-19.  

V grafu 3 in tabeli 13 vidimo tudi, da je povprečna ocena (M) vseh anketiranih učiteljev 3,66. 

15 (16,85 %) učiteljev je odgovorilo, da so bili z odzivnostjo staršev zelo zadovoljni (ocena 5), 

36 (40,45 %) učiteljev je odgovorilo, da so bili z odzivnostjo staršev zadovoljni (ocena 4), 31 

(34,83 %) učiteljev je odgovorilo, da so bili z odzivnostjo staršev srednje zadovoljni (ocena 3), 

7 (7,86 %) učiteljev je odgovorilo, da so bili z odzivnostjo staršev nezadovoljni (ocena 2). Nihče 

od anketiranih učiteljev ni odgovoril, da je bil zelo nezadovoljen (ocena 1). Opravili smo še t-

test, s katerim smo izračunali stopnjo značilnosti (p-vrednost) oziroma signifikanco, da 

ugotovimo, ali med podeželsko in mestno šolo obstajajo statistično značilno pomembne razlike.  
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Izračun je pokazal, da je p-vrednost 0,63. Ker je izračunana vrednost  od 0,05 večja, ugotovimo, 

da med učitelji mestnih in podeželskih šol ne obstajajo statistično pomembne razlike v 

zadovoljstvu  z odzivnostjo staršev v času pandemije covid-19 ter da rezultate lahko 

interpretiramo le na ravni vzorca. 

Avtorici Intihar in Kepec (2002) pišeta, da je zadovoljstvo obeh udeležencev sodelovanja 

odvisno od tega, ali si vzamejo dovolj časa za pogovor, da se jim ne mudi, da ta poteka v miru, 

ne hitijo, so zbrani, tako pogovor ni površen ampak dovolj poglobljen, dogovori so smiselni in 

sklenjeni z obeh strani, vsi pridobijo potrebne in željene informacije (prav tam). Kalin (2009) 

pa piše, da ob boljšem sodelovanju tudi učitelji občutijo večje zadovoljstvo za delo.  Intihar in 

Kepec (2002) pišeta tudi, da je pogosto ovira pri sodelovanju lahko prepričanje staršev, da 

učitelja učenec in njegovi starši ne zanimajo ter obratno mišljenje učiteljev, da starši ne vedo, 

koliko se trudijo za učence. Lahko je ovira tudi pomanjkanje časa (prav tam). 

Iz odgovorov učiteljev lahko sklepamo, da so si učitelji želeli večjo pripravljenost staršev za 

sodelovanje. Predvidevam, da so bili starši ali preobremenjeni in jim čas ni dopuščal, saj je bila 

na njih velika odgovornost za pomoč pri učenju ob njihovi karieri, ali pa so bili mnenja, da si 

učitelji ne vzamejo dovolj časa ali da učitelja njihov otrok ne zanima.   

Glede na dobljene rezultate lahko hipotezo (H3): učitelji tako mestne kot podeželske šole so 

bili z odzivnostjo staršev v času pandemije covid-19 zadovoljni potrdimo, saj rezultati kažejo, 

da so bili učitelji v povprečju (M=3,663) zadovoljni ter da med mestno in podeželsko šolo ni 

prišlo do statistično pomembnih razlik (p=0,639).  

Lahko sklepamo, da bi bilo sodelovanje učiteljev in staršev treba redno spremljati z vodilnimi 

ter ga obogatiti glede na potrebe in želje staršev in učiteljev, kar bomo analizirali v naslednjem 

poglavju.  

5.4 Odziv učiteljev na predloge staršev 

V četrtem raziskovalnem vprašanju (RV 4) nas je zanimalo, ali so starši dali učiteljem predloge 

glede sodelovanja in če da, kako so se učitelji na morebitne predloge staršev odzivali. 

Anketiranim učiteljem smo zastavili vprašanje izbirnega tipa: Ali so starši dali predloge, vezane 

na sodelovanje s šolo? V nadaljevanju so učitelji, ki so odgovorili z da, odgovorili na vprašanje 

odprtega tipa: Če ste odgovorili z da, prosim, napišite, kakšni so bili predlogi staršev. Tretji del 

je zajemal vprašanje izbirnega tipa, kjer so se učitelji opredelili na vprašanje: Kako ste se na 

predloge staršev odzvali.  Postavili smo hipotezo (H4): Učitelji so morebitne predloge staršev 

upoštevali in jih skušali uresničiti tako na mestni kot na podeželski osnovni šoli. 
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Tabela 10: Odgovori učiteljev glede predlogov staršev za sodelovanje 

Predlogi staršev glede sodelovanja z učitelji 

Lokacija 

šole: 

 Da 

 

Ne Skupaj 

mesto f 12 45 57 

f% 21,00% 79,00% 100,00% 

podeželje f 4 28 32 

f% 12,50% 87,50% 100,00% 

Skupaj f 16 73 89 

f% 17,98% 82,02% 100,00% 

 

V tabeli 10 vidimo, da je večina anketiranih učiteljev 73 (82,02 %) odgovorila, da starši niso 

dajali predlogov glede medsebojnega sodelovanja. Ta odstotek je bil višji pri anketiranih 

učiteljih na podeželski šoli (87,50 %), kot pri anketiranih na mestni šoli (79,00 %). Da so starši 

predloge za sodelovanje z učitelji dajali, je odgovorilo le 16 (17,89 %) anketiranih učiteljev. 

Delež je bil nižji na podeželski šoli (12,50 %) kot na mestni šoli (21 %). 

V nadaljevanju smo učitelje, ki so odgovorili, da so prejeli predloge staršev glede sodelovanja 

v času pandemije covid-19, vprašali, kakšni so bili predlogi. 
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Tabela 11: Predlogi staršev glede sodelovanja z učitelji 

Če ste odgovorili z da, prosim napišite kakšni so bili predlogi staršev 

Odgovori Mesto Podeželje skupaj 

 f f f 

Govorilna ura zunaj. / 1 1 

Izposoja  knjig v času, ko je bila šola zaprta. / 1 1 

Srečanje v živo. / 1 1 

Videosrečanja večinoma v popoldanskem času 

(zaradi službenih obveznosti), da so lahko 

svojemu otroku takrat pomagali, predvsem pri 

uporabi IKT tehnologije. 

1 1 2 

Pošiljali so posnetke, ki smo jih delili še z drugimi 

učenci. 

1 / 1 

Predlagali so govorilne ure preko videosrečanj. 2 / 2 

Potrebovali so pomoč pri znanju učne snovi otrok 

in uporabe IKT. 

1 / 1 

Ponudili so pomoč pri vzpostavitvi IKT. 1 / 1 

Pomoč pri podajanju gradiva/učne snovi otrokom. 2 / 2 

Skupni športni dan zunaj, pohod. 1 / 1 

Razlaga učne snovi staršem. 1 / 2 

Srečanja zunaj. 2 / 2 

Skupaj 12 4 16 

V tabeli 11 vidimo, da je le 16 (17,89 %) od vseh anketiranih učiteljev prejelo predloge staršev 

za sodelovanje. Kar je zelo majhen odziv. V mestu je po en učitelj odgovoril, da so starši podali 

naslednje predloge: razlaga učne snovi staršem, skupni športni dan zunaj, ponujena pomoč pri 

vzpostavitvi IKT; pošiljanje posnetkov, da so jih učitelji delili še z drugimi učenci; 

videosrečanja večinoma v popoldanskem času (zaradi službenih obveznosti), da so lahko 

svojemu otroku takrat pomagali, predvsem pri uporabi IKT tehnologije. Po dva učitelja mestne 

šole sta odgovorila, da so starši predlagali učiteljem govorilne ure preko videosrečanj, pomoč 

pri podajanju/razlagi snovi otrokom, srečanja zunaj. Učitelji podeželske šole, ki so se opredelili, 

da so od staršev prejeli predloge glede sodelovanja, so napisali, da so starši predlagali: 

govorilno uro na prostem, izposojo knjig v času zaprtja šole, srečanje v živo; videosrečanja 

večinoma v popoldanskem času (zaradi službenih obveznosti), da so lahko svojemu otroku 

takrat pomagali, predvsem pri uporabi IKT tehnologije. 

Učitelji so se v nadaljevanju opredelili glede upoštevanja predlogov staršev, pri čemer so se vsi 

učitelji (16), ki so predloge staršev prejeli (100 %), opredelili za odgovor, da so, če je bilo 

možno, predloge staršev upoštevali.  
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Kalin (2003) v Kalin (2009) v načelih za uspešno sodelovanje staršev in učiteljev med načeli, 

ki jih je treba upoštevati, piše, da si morajo tako starši kot učitelji za sodelovanje načrtno 

prizadevati. Učitelji morajo upoštevati želje in potrebe staršev, ter glede nanje prilagajati 

vsebine in oblike sodelovanja. Prav tam avtorica piše tudi, da je treba upoštevati, da so starši 

med sabo različni in imajo različne potrebe. 

Iz odgovorov učiteljev lahko sklepam, da so učitelji prejeli zelo malo predlogov staršev glede 

medsebojnega sodelovanja. Predvidevamo, da so bili starši s ponujenimi oblikami sodelovanja 

zadovoljni in niso čutili potrebe po drugih, drugačnih oblikah sodelovanja z učitelji ali da bi 

bilo starše treba spodbujati s strani pedagoških delavcev, vodstva in svetovalne službe, da bi bil 

odziv staršev večji in bi bilo s strani šole staršem lahko ponujenih več oblik sodelovanja. 

Odgovor vseh učiteljev, da so predloge staršev upoštevali, je bil pričakovan, saj je spoštovanje 

in upoštevanje po Kalin (2009); Devjak in Berčnik (2018) eno temeljnih načel za uspešno 

partnersko sodelovanje med starši in šolo. 

Glede na dobljene rezultate lahko hipotezo (H4): učitelji so morebitne predloge staršev 

upoštevali in jih skušali uresničiti tako na mestni kot na podeželski osnovni šoli potrdimo. 

5.5 Spremembe v sodelovanju šole in doma v času pandemije covid-19 

V petem raziskovalnem vprašanju (RV 5) nas je zanimalo, ali so učitelji opazili razlike v 

sodelovanju s starši v času pandemije covid-19 glede na čas, ko pandemije ni bilo. Anketiranim 

učiteljem smo zastavili dve vprašanji izbirnega tipa: Kako se je po vašem mnenju spremenilo 

sodelovanje s starši v času pandemije covid-19 glede na čas, ko pandemije ni bilo? in Kako se 

je po vašem mnenju spremenila kvaliteta sodelovanja s starši v času pandemije covid-19 v 

primerjavi z obdobjem pred epidemijo? V nadaljevanju so se učitelji opredelili o tem, katere 

oblike sodelovanja so uporabljali več pred pandemijo in katerih v času pandemije covid-19. Na 

lestvici so od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam) označili strinjanje s 

trditvami glede pomembnosti aktivnega sodelovanja med starši in učitelji, koristi sodelovanja 

za učenca ter učinkovitosti sodelovanja z vidika učne uspešnosti in optimalnejšega razvoja 

otroka. Postavili smo hipotezo (H5): Učitelji obeh šol menijo, da je bilo sodelovanje s starši v 

času pandemije covid-19 bolj usmerjeno v individualno pomoč posameznim učencem s 

težavami pri učenju kot pred njo. 

  



60 
 

Graf 4: Mnenja učiteljev glede spremembe sodelovanja s starši v času pandemije covid-19 

 

Kot vidimo v grafu 4 in v tabeli 14 (glej prilogo 3),  je slaba polovica vseh anketiranih učiteljev 

48,91 % (45) odgovorila, da je sodelovanja v času pandemije manj kot pred njo. Ta odstotek je 

nekoliko višji pri učiteljih podeželske šole, kjer se je polovica učiteljev opredelila, da je 

sodelovanja s starši manj. Da je sodelovanja manj, je označila slaba polovica učiteljev mestne 

šole. Razlika med odgovori učiteljev mestne in podeželske šole je v tem primeru minimalna. 

27 (29,35 %) vseh anketiranih učiteljev meni, da je sodelovanja v času pandemije več kot pred 

pandemijo. Ta odstotek je nekoliko višji pri učiteljih podeželske šole, kjer se je približno tretjina 

vseh učiteljev opredelila, da je sodelovanja s starši več, med učitelji mestne šole pa tako meni 

četrtina anketirancev. Da ne opazijo sprememb v sodelovanju s starši, se je opredelila dobra 

petina vseh učiteljev. Ta odstotek je višji pri učiteljih mestne šole, kjer se je četrtina učiteljev 

opredelila, da razlik v sodelovanju ne opazijo. Nižji pa je med učitelji podeželske šole, kjer se 

je tako opredelilo 5 (15,63 %) učiteljev.  

V nadaljevanju smo želeli izvedeti kako bi učitelji ocenili kvaliteto sodelovanja s starši v času 

pandemije v primerjavi z obdobjem pred njo. 

Graf 5: Mnenja učiteljev glede kvalitete sodelovanja s starši v času pandemije covid-19 
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Kot vidimo v grafu 5 in v tabeli 15 (glej prilogo 4), je 43,48 % (40) vseh anketiranih učiteljev 

odgovorilo, da je sodelovanje v času pandemije slabše in manj kvalitetno kot pred njo. Ta 

odstotek je nekoliko višji pri učiteljih mestne šole, kjer se je tako opredelila polovica učiteljev, 

nižji pa je ta odstotek med učitelji podeželske šole, kjer slaba tretjina učiteljev meni, da je 

sodelovanje med pandemijo covid-19 slabše. 24 (26,09 %) vseh anketiranih učiteljev meni, da 

je sodelovanje v času pandemije kvalitetnejše kot pred pandemijo. Tako se je opredelilo tudi 

največ učiteljev podeželske šole, kjer je  ta odgovor izbralo 40,62 %. Nižji pa je ta odstotek 

med učitelji mestne šole, kjer se je tako opredelila približno petina učiteljev. Da ne opazijo 

sprememb v kvaliteti sodelovanja s starši, se je opredelilo 28 (30,43 %) vseh učiteljev. Ta 

odstotek je višji pri učiteljih mestne šole, kjer se je tretjina učiteljev opredelila, da razlik v 

kvaliteti sodelovanja ne opazijo; malenkost nižji pa je med učitelji podeželske šole. 

V grafu 4 in 5 opazimo, da so se pojavile razlike v odgovorih učiteljev mestne in podeželske 

šole pri odgovorih, da je sodelovanje boljše in kvalitetnejše ter da ga je med pandemijo več, kot 

pred njo. Delež strinjanja s tem odgovorom je opazno višji pri učiteljih podeželske šole. To, da 

je podeželje bolj zadovoljno lahko pripišemo temu, da imajo starši občutek, da so se učitelji 

bolj potrudili. Vzrok temu je, da je podeželje socialno preglednejše okolje kot mestno okolje.  

V nadaljevanju so anketirani učitelji odgovorili na vprašanje, katere oblike sodelovanja so 

uporabljali več pred pandemijo in katerih več v času pandemije covid-19. 

V grafu 9 in 10 (glej prilogo 5) razberemo, da so učitelji v času pred pandemijo izvajali dan 

odprtih vrat, ki ga v času pandemije niso. Prav tako je večina učiteljev (96 %) označila, da so 

projekte, delovne in zbiralne akcije, razstave in šolske prireditve (94 %), svet staršev (90 %), 

roditeljski sestanek (87 %), dneve dejavnosti (87 %), spremljanje pouka (65 %) ter govorilno 

uro (63 %) izvajali pogosteje pred pandemijo. Oblike, ki so se pogosteje izvajale med 

pandemijo covid-19 pa so učitelji označili, da so svetovanje staršem za kvalitetnejšo pomoč 

otroku doma (83 %), govorilna ura po telefonu (94 %) in pisna sporočila (96 %). Pri vseh 

oblikah sodelovanja opazimo, da je razlika med odgovori učiteljev mestne in podeželske šole 

majhna in se giblje med 0 % (dan odprtih vrat) in 13 % (roditeljski sestanek). 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Graf 6: Odgovori učiteljev glede uporabe oblik sodelovanja s starši pred pandemijo in med pandemijo 

 

V zgornjem grafu 6, so prikazane oblike, ki so jih učitelji obeh šol glede na prvo raziskovalno 

vprašanje uporabljali najpogosteje v času pandemije. Iz grafa 6 ter grafov 9 in 10 (glej prilogo 

5) lahko razberemo, da se je v času pandemije močno povečala uporaba pisnih sporočil, saj to 

obliko sodelovanja med pandemijo uporablja več kar 96 % vseh anketiranih učiteljev. Tako se 

je opredelilo 97 % učiteljev podeželske šole in 96 % učiteljev mestne šole. Povečalo se je tudi 

izvajanje govorilne ure po telefonu, za kar se je opredelilo 94 % vseh anketiranih učiteljev. 

Tako se je opredelilo 96 % učiteljev podeželske šole in 94 % učiteljev mestne šole. Več je v 

času pandemije tudi svetovanja staršem za kvalitetnejšo pomoč otroku doma, kar je označilo 

83 % vseh anketirancev, od tega 81 % učiteljev podeželske in 84 % učiteljev mestne šole. Kljub 

temu da sta obliki sodelovanja s starši govorilna ura in roditeljski sestanek označeni kot obliki, 

ki sta se izvajali med pogostejšimi v času pandemije (glej 1. raziskovalno vprašanje), sta se 

glede na odgovore učiteljev izvajali manj pogosto med pandemijo kot pred njo. Da se je 

govorilna ura izvajala pogosteje v času pred pandemijo, je označilo 63 % vseh anketirancev. 

Od tega 66 % učiteljev mestne in 58 % učiteljev podeželske šole. Da se je roditeljski sestanek 

izvajal pogosteje v času pred pandemijo, je označilo 87 % vseh anketirancev. Od tega 92 % 

učiteljev mestne in 79 % učiteljev podeželske šole.  

Učitelje smo nadalje vprašali, kakšno je njihovo mnenje glede pomembnosti aktivnega 

sodelovanja med starši in učitelji, koristi sodelovanja za učenca ter učinkovitosti z vidika učne 

uspešnosti in optimalnejšega razvoja otroka. Kot vidimo v grafu 7, je strinjanje učiteljev 

podeželske in mestne šole s trditvami ocenjeno zelo visoko. Večina anketiranih učiteljev se 

glede na izračunane srednje vrednosti povprečne ocene (M) strinja s trditvijo, da je sodelovanje 

med starši in učitelji pomembno M=4,776; prav tako se učitelji strinjajo s trditvijo, da 

sodelovanje med starši in učitelji prinaša korist učencem M = 4,847 ter s trditvijo, da 
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sodelovanje prinaša učinkovitejši, optimalen razvoj otroka in izboljša njegov učni uspeh 

M=4,859.  

Graf 7: Srednje vrednosti glede na strinjanje s trditvami o vplivu sodelovanja med učitelji in starši 

 

Krek idr. (2021) v Kamenšek idr. (2021) pišejo, da so pogoji za širjenje okužbe s koronavirusom 

v šolah ugodni, saj so prostori zaprti in otroci tam preživljajo veliko ur dnevno ter da v prostore 

šole vstopa tudi veliko staršev. Z vidika zagotavljanja varnosti ogroženih, otrok, učiteljev in 

drugih zaposlenih ter obiskovalcev vzgojno-izobraževalne ustanove je treba preprečiti 

prenašanje okužbe iz okolja v šolo in obratno. Epidemiološka situacija je privedla do 

upoštevanja zaščitnih ukrepov, omejevanja stikov, izvajanja pouka na daljavo za daljše obdobje 

(prav tam). Kustec idr. (2020 in 2021) so v predstavitvi modelov izvajanja pouka v času 

epidemioloških razmer predvideli sodelovanje šole in staršev, ki je bilo v vseh modelih, razen 

v modelu A (brez epidemioloških tveganj) predvideno v oblikah, ki potekajo brez fizičnega 

stika, na daljavo, oziroma v modelu B z doslednim izvajanjem pogoja PCT (prav tam). 

Iz odgovorov učiteljev, ki so mnenja, da je sodelovanja s starši v času pandemije covid-19 manj 

in da je to manj kvalitetno, lahko sklepam, da je ravno omejevanje stikov in komunikacija 

prestavljena le na medije, ki omogočajo komunikacijo brez osebnega stika, pripomoglo k temu, 

da je sodelovanja po mnenju učiteljev manj in je to manj kvalitetno. Ob omejevanju staršev pri 

vstopu v šolo, takoj odpadejo oblike, kot so dnevi dejavnosti, dan odprtih vrat, šolske razstave 

in prireditve. Ob omejevanju stikov in zbiranja pa tudi druge oblike, kot so roditeljski sestanek, 

svet staršev, projekti, različne delovne in zbiralne akcije. Nekatere oblike sodelovanja je 

mogoče prestaviti na splet, preko videokonferenc, oblike, ki zahtevajo »akcijo«, pa so lahko 

izvedene le ob fizični navzočnosti. Tako me ne preseneča, da so oblike sodelovanja, ki so se 

pogosteje izvajale med pandemijo, pisna sporočila, telefonski pogovor in svetovanje staršem za 

kvalitetnejšo pomoč otroku doma, tiste, ki omogočajo prenos sprotnih informacij o napredku 
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učenca, o primanjkljajih v znanju in razumevanju, potrebi po dodatni pomoči ob težavah pri 

učenju. Kot pišejo Rupnik Vec idr. (2020), so starši pogosto prevzeli tudi naloge učitelja in so 

otrokom pomagali pri učenju, obravnavi snovi, dostopu do gradiv. Zato sklepam, da so 

anketirani učitelji svetovanje za pomoč otroku pri šolskem delu izvajali pogosteje v času 

pandemije kot pred njo.  

Avtorji Bakker in Dennessen (2007), Berčnik in Devjak (2018), Čadež (2003), Devjak in 

Berčnik (2018), Intihar in Kepec (2002), Kalin idr. (2008), Kalin (2009) pišejo o koristih, ki jih 

ima sodelovanje učiteljev in staršev na učenca, starše in učitelje. Kalin idr. (2009) pišejo, da so 

koristi sodelovanja vidne predvsem pri otroku, saj bolj redno opravlja šolske obveznosti, je bolj 

motiviran za učenje, se intenzivneje vključuje v šolske dejavnosti in ima manj disciplinskih 

težav. Kalin (2009) poudari, da se morajo učitelji zavedati, da imajo korist od sodelovanja s 

starši tudi oni in šola. Prav tam avtorica piše, da so pozitivne posledice sodelovanja, da so 

učitelji zadovoljnejši, samozavestni, spoštovani in raje opravljajo svoje delo, starši se lažje in 

bolje vključujejo v šolsko delo svojih otrok, otroci pa imajo poleg večje motivacije in učenja 

tudi boljši učni uspeh (prav tam). Iz odgovorov učiteljev lahko sklepamo, da se zavedajo, kako 

pomembno je sodelovanje s starši in kakšne koristi ter pozitivne posledice prinaša. 

Glede na dobljene rezultate lahko hipotezo (H5): učitelji obeh šol menijo, da je bilo sodelovanje 

s starši v času pandemije covid-19 bolj usmerjeno v individualno pomoč posameznim učencem 

s težavami pri učenju kot pred njo, potrdimo. 

5.6 Potreba učiteljev po dodatnih kompetencah 

V šestem raziskovalnem vprašanju (RV 6) nas je zanimalo, katere kompetence bi učitelji 

dodatno potrebovali, da bi bilo s sodelovanje s starši še boljše. Anketiranim učiteljem smo 

zastavili vprašanje odprtega tipa: Prosim, napišite, katera znanja, spretnost in kompetence 

menite, da bi dodatno potrebovali, da bi bilo sodelovanje s starši v današnjih časih še boljše? 

Postavili smo hipotezo (H6): Učitelji obeh šol bi potrebovali več kompetenc s področja 

komunikacije za motiviranje staršev, ki nimajo interesa za sodelovanje.   
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Tabela 12: potreba po dodatnih kompetencah 

Prosim, napišite, katera znanja, spretnost in kompetence menite, da bi dodatno 

potrebovali, da bi bilo sodelovanje s starši v današnjih časih še boljše? 

Odgovori Mesto Podeželje Skupaj 

 f f% f f% f f% 

Komunikacija s starši. / / 1 3,13% 1 1,08% 

Poznavanje psihologije. 1 1,64% 1 3,13% 2 2,16% 

Način poročanja o težavah učenca. / / 1 3,13% 1 1,08% 

Prenos določenih obveznosti tudi na starše. / / 1 3,13% 1 1,08% 

Znanje o učinkovitih načinih komuniciranja na 

daljavo. 

/ / 1 3,13% 1 1,08% 

Sposobnost, da se ne sekira zaradi negativne 

nastrojenosti staršev. 

/ / 1 3,13% 1 1,08% 

Pozitivna komunikacija. 1 1,64% / / 1 1,08% 

Več umirjanje komunikacije. 1 1,64% / / 1 1,08% 

Kultura komunikacije. 1 1,64% / / 1 1,08% 

Podajanje povratnih informacij. 1 1,64% / / 1 1,08% 

Zaznavo, kje ima otrok težave. 1 1,64% / / 1 1,08% 

Izobraževanja na temo komunikacija. 3 4,92% / / 3 3,24% 

Razumevanje njihove pretirane želje po odličnih 

ocenah, čeprav vedo, da otrok ne zna. 

/ / 1 3,13% 1 1,08% 

Kako staršem dopovedati, kje so meje. 1 1,64% / / 1 1,08% 

Potrpežljivosti. 1 1,64% / / 1 1,08% 

Komunikacija v težkih okoliščinah; kako 

sporočati slabe novice oz. težje sprejemljiva 

dejstva (npr. o učni ali vedenjski neuspešnosti 

učenca). 

1 1,64% / / 1 1,08% 

Razvoj otroka. 1 1,64% / / 1 1,08% 

Kako spodbuditi starše h komunikaciji in 

sodelovanju. 

1 1,64% / / 1 1,08% 

Kako komunicirati s starši, ki so nedostopni, 

kako jih povabiti da se odzovejo. 

1 1,64% / / 1 1,08% 

Poznavanje in prepoznavanje različnih tipov 

osebnosti (staršev) za kakovostnejšo 

komunikacijo. 

1 1,64% / / 1 1,08% 

Znanja in poznavanja aplikacij za oblikovanje 

gradiv (videoposnetki, kvizi, filmi …). 

5 8,2 % 4 12,52% 9 9,72% 

Računalniško znanje/pismenost. 7 11,48% 6 18,78% 13 14,04% 



66 
 

Znanja s področja uporabe IKT. 8 13,12% 3 9,39% 11 11,88% 

Brez odgovora/ nobena znanja, spretnosti in 

kompetence ne morejo zamenjati pristnega  

človeškega stika iz oči v oči/odgovori, ki se ne 

tičejo učiteljevih kompetenc sodelovanja s starši. 

25 41% 12 37,56% 37 39,96% 

Skupaj 61 100% 32 100% 93 100% 

V tabeli 12 vidimo, da je na vprašanje, katere kompetence, spretnosti in znanja bi učitelji še 

potrebovali za delo s starši v času pandemije covid-19, odgovorila dobra polovica vseh 

anketiranih učiteljev (61,04 %). Od tega nekaj več učiteljev podeželske šole. Ostali učitelji na 

vprašanje ali niso odgovorili ali pa so podali odgovore, ki se ne tičejo učiteljevih kompetenc 

sodelovanja s starši ali izvajanja dela med pandemijo, kot je odgovor, da nobena znanja, 

spretnosti in kompetence ne morejo zamenjati pristnega človeškega stika iz oči v oči.  

Učiteljev, ki so podali odgovore in napisali, katere dodatne kompetence potrebujejo, je bilo na 

mestni osnovni šoli 36 (59 %), na podeželski osnovni šoli pa 20 (62,44 %). V mestu so trije 

učitelji odgovorili (4,92 %), da bi potrebovali izobraževanje na temo komunikacije, po en učitelj 

(1,64 %) je odgovoril, da bi potreboval dodatna znanja s področja pozitivne komunikacije, 

umirjanja komunikacije, komunikacije v težkih okoliščinah, kulture komunikacije, kako 

spodbuditi starše h komunikaciji in sodelovanju; kako komunicirati s starši, ki so nedostopni, 

kako jih povabiti da se odzovejo; poznavanje in prepoznavanje različnih tipov osebnosti 

(staršev) za kakovostnejšo komunikacijo dodatnih znanj s področja psihologije, podajanja 

povratnih informacij; zaznavanja, kje ima otrok težave; kako staršem dopovedati, kje so meje; 

potrpežljivosti; kako sporočati slabe novice oz. težje sprejemljiva dejstva (npr. o učni ali 

vedenjski neuspešnosti učenca) ter s področja razvoja otroka. Na podeželju je po en učitelj (3,13 

%) odgovoril, da bi potreboval dodatna znanja na področjih razumevanja pretirane želje staršev 

po odličnih ocenah, čeprav vedo, da otrok ne zna; komunikacija s starši, poznavanje psihologije, 

način poročanja o težavah učenca, prenos določenih obveznosti tudi na starše, znanje o 

učinkovitih načinih komuniciranja na daljavo ter sposobnost, da se ne sekira zaradi negativne 

nastrojenosti staršev.  

Drugi učitelji, ki so podali odgovore, so zapisali, da bi trenutno bolj kot sposobnosti in 

kompetence za sodelovanje s starši potrebovali znanja in poznavanja aplikacij za oblikovanje 

interaktivnih gradiv (videoposnetkov, kvizov, filmov …); računalniško znanje/pismenost ter 

znanja s področja uporabe IKT. Enega izmed teh odgovorov je zapisala kar tretjina vseh 

anketiranih učiteljev.  
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Graf 8: Želja po dodatnih kompetencah s področja sodelovanja s starši 

 

Iz grafa 8 lahko vidimo, da je bil delež učiteljev, ki so izrazili željo in potrebo po dodatnih 

znanjih in sposobnostih s področja kompetenc sodelovanja s starši nekoliko višji med 

anketiranimi učitelji mestne šole. Menimo, da je potreba po več kompetencah na področju 

sodelovanja s starši v mestu višja, ker gre za socialno nepregledno okolje, starši in šola med 

sabo niso tako povezani. Iz grafa vidimo, da so razlike v izražanju potreb po dodatnih 

kompetencah s področja sodelovanja s starši s strani učiteljev podeželske in mestne šole 

majhne. Med vsemi anketiranimi učitelji je bil delež učiteljev, ki so izrazili željo po dodatnih 

znanjih (61,04 %). V grafu opazimo tudi, da se je velik delež teh učiteljev opredelil, da 

potrebujejo znanja in kompetence z drugih področij (35,64 %) ter da je manjši delež vseh  

učiteljev (24,4 %) zapisal, da potrebuje znanja in kompetence s področja sodelovanja s starši. 

Razlika med učitelji podeželske in mestne šole v številu izraženih potreb pa je bila minimalna.  

Presenetljivo je, da ob epidemiološki situaciji, ko so bile razmere v komuniciranju med šolo in 

domom otežene in ovirane, ni več učiteljev čutilo potrebe po dodatnih znanjih in kompetencah 

na področju sodelovanja s starši. Kalin idr. (2008) pišejo, da so znanja in kompetence učiteljev 

na področju sodelovanja s starši »širše profesionalne kompetence« ter so vezane na »različne 

načine, oblike in metode« sodelovanja s starši (prav tam, str. 15). Nadalje avtorji pišejo, da to 

zajema učinkovito komunikacijo, osebnostne lastnosti in sposobnosti, ter da je kvaliteta 

sodelovanja s starši vzporedno povezana in odvisna od učinkovitosti komuniciranja in 

sposobnosti učitelja. Ta znanja in kompetence zajemajo sposobnosti vzpostavljanja 

komunikacije, oblikovanje pozitivne in sodelovalne klime, vključevanje staršev v sodelovanje 

s šolo, sposobnost profesionalnega in vseživljenjskega učenja ter zavedanje »posledic 

neučinkovitih in slabih odnosov« (prav tam, str. 16).  

Glede na dobljene rezultate vidimo, da so se v času pandemije covid-19 pri učiteljih pokazale 

potrebe po dodatnih kompetencah na več področjih profesionalnega razvoja. Menimo, da je bilo 
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odgovorov na vprašanje relativno malo ter da bi bil rezultat morda drugačen, če bi učiteljem 

namesto odprtega vprašanja ponudili nabor dodatnih znanj in kompetenc, ki bi jih učitelji samo 

obkrožili. Hipotezo (H6): Učitelji obeh šol bi potrebovali več kompetenc s področja 

komunikacije za motiviranje staršev, ki nimajo interesa za sodelovanje, zavrnemo, saj sta le dva 

učitelja mestne šole izrazila potrebo po tovrstnih znanjih.    
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6 ZAKLJUČEK 

V magistrskem delu smo obravnavali sodelovanje med šolo in starši v času pandemije covid-

19. V teoretičnem delu smo najprej predstavili epidemijo in pandemijo bolezni covid-19 v 

Sloveniji ter pogledali značilnosti šolanja na daljavo ter e-izobraževanje. V nadaljevanju smo 

se posvetili tematiki sodelovanja med šolo in starši. Predstavili smo njegov pomen, pravno 

formalne vidike sodelovanja ter modele medsebojnega sodelovanja. Podrobnejše smo 

obravnavali in predstavili partnerski model sodelovanja, ki je po Devjak in Berčnik (2018), 

Kalin idr. (2008), Kalin (2008), najustreznejši model sodelovanja. Pri tematiki sodelovanja s 

starši smo opredelili tudi formalne in neformalne oblike sodelovanja ter jih predstavili. Zapisali 

smo načela sodelovanja ter prednosti in ovire pri sodelovanju med starši in učitelji. Pregledali 

in predstavili smo že opravljene raziskave ter opisali že znana dejstva glede sodelovanja šole in 

staršev v času pandemije covid-19. V teoretičnem delu smo opravili raziskavo relevantnih 

dejstev, ugotovitev raziskave Rupnik Vec (2020) glede sodelovanja staršev in šole med 

pandemijo ter teoretičnih smernic, ki smo jih kasneje uporabili v empiričnem delu raziskave. 

Za pridobitev podatkov in teoretičnih smernic v času pandemije covid-19 v Sloveniji smo 

uporabili navodila in smernice za izvajanje pouka v času pandemije covid-19 (Kustec idr. 2020 

in 2021), navodila ravnateljem osnovnih šol (Logaj idr., 2020). 

V empiričnem delu naloge smo raziskovali vidik učiteljev glede sodelovanja s starši na mestni 

in podeželski osnovni šoli. Ugotavljali smo, ali se pojavljajo razlike med odgovori učiteljev 

mestne in podeželske šole ter kje se razlike pojavljajo. Odgovore, mnenja, predloge in stališča 

učiteljev smo primerjali med seboj. Glede na podatke, ugotovitve, teoretična dejstva in že 

opravljene raziskave, predstavljene v teoretičnem delu naloge, smo si postavili šest 

raziskovalnih vprašanj in hipotez. Ugotovili smo, da učitelji v mestnih in podeželskih šolah niso 

najpogosteje uporabljali govorilnih ur preko videokonferenc, ampak so najpogosteje 

komunicirali s starši preko pisnih sporočil in opravljali govorilne ure preko telefona, tako da 

smo prvo postavljeno hipotezo zavrnili. V nadaljevanju raziskave je majhen delež anketiranih 

učiteljev mestne in podeželske osnovne šole navedel različne možnosti sodelovanja, kar ni 

doseglo naših pričakovanj in smo tudi drugo hipotezo zavrnili. Rezultati raziskave so v 

nadaljevanju pokazali, da so bili učitelji tako mestne kot podeželske šole z odzivnostjo staršev 

v času pandemije covid-19 zadovoljni, saj so zadovoljstvo označili s povprečno oceno (M = 

3,663). Z izračunanim t-testom pa smo še potrdili, da med mestno in podeželsko šolo ni prišlo 

do statistično pomembnih razlik (p = 0,639). Tretjo hipotezo smo zato potrdili. Učitelji so 

potrdili naša predvidevanja, da so morebitne predloge staršev upoštevali in jih skušali uresničiti 

tako na mestni kot na podeželski osnovni šoli. Prav tako se učitelji mestnih in podeželskih šol 

strinjajo, da je bilo sodelovanje s starši v času pandemije covid-19 bolj usmerjeno v 

individualno pomoč posameznim učencem s težavami pri učenju kot pred njo. Na raziskovalno 

vprašanje, katerih kompetenc bi si učitelji še želeli s področja sodelovanja s starši, pa smo dobili 

zelo malo odgovorov. Predpostavili smo, da bi si učitelji želeli več znanja s področja 

komunikacije za motiviranje staršev, ki nimajo interesa za sodelovanje. Te hipoteze zaradi 

premajhnega števila ustreznih odgovorov nismo mogli potrditi.    

Pričakovali smo, da bo analiza rezultatov pokazala, da je bilo sodelovanje s starši v času 

pandemije oteženo tako zaradi sodelovanja na daljavo kot zaradi specifičnosti problemov pri 
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učencih in izvedbi vzgojno-izobraževalnega procesa na daljavo. Z analizo raziskave, kako je 

potekalo sodelovanje med šolo in domom v času pandemije, smo ugotovili, da je omejevanje 

stikov in upoštevanje vseh higienskih navodil za ohranjanje zdravja otežilo in v veliki meri 

omejilo ali pa spremenilo oblike, pogostost in način komunikacije med starši in učitelji.  

Ugotovili smo, da bi bilo dobro poenotiti navodila, ki bi jih šole prejele glede izvajanja različnih 

oblik sodelovanja šole in doma v času pandemije, pa tega ni bilo. Tako so si učitelji in ravnatelji 

pogosto sami postavljali cilje in načrte glede medsebojnega sodelovanja. Prav tako smo opazili, 

da so nekateri učitelji pripravljali ogromne količine gradiva, ki bi učence pritegnilo, drugi 

učenci pa so bili prepuščeni pomoči staršev, saj so od učiteljev prejeli zelo skopa navodila. 

Menimo, da bi bilo treba redno vrednotiti uspešnost sodelovanja med šolo in starši, saj bi le 

tako imeli možnost sproti poiskati rešitve. 

Tako starši kot učitelji imajo določene formalne dolžnosti glede medsebojnega sodelovanja. Ob 

zaključku raziskave ter pregledu vseh dejstev, smernic in teoretičnih izhodišč ugotavljam, da 

gre sodelovanje šole s starši z roko v roki ter da v primeru uspešnega partnerstva, podpore 

staršev in šole vsi trije sestavni dejavniki tega odnosa – učenec, učitelj in starši iz njega 

pridobijo samo pozitivne strani sodelovanja.    
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8 PRILOGE 
8.1 Priloga 1: Vprašalnik 

 

Sem Melanija Arko in za zaključek študija poučevanja na razredni stopnji pišem magistrsko 

nalogo z naslovom  SODELOVANJE S STARŠI V ČASU PANDEMIJE COVID-19.  

 

Pred vami je anonimen vprašalnik, s katerim bomo skušali pridobiti podatke o stališčih, 

mnenjih in izkušnjah v zvezi s problematiko sodelovanja med starši in šolo oz. strokovnimi 

delavci šole. Zanimalo nas bo, kako so starši vključeni v delovanje šole in kakšno je sodelovanje 

med strokovnimi delavci šole in starši v času pandemije covid-19. 

 

Vaši odgovori bodo pomembno pripomogli k razvijanju sodelovanja med šolo in starši. 

Poudariti želimo, da bodo ugotovitve uporabljene zgolj v raziskovalne namene, zato anketo 

izvajamo z anonimnimi vprašalniki, ki ne razkrivajo identitete nikogar od vprašanih.  

 

Spoštovani učitelji, za vašo pripravljenost za sodelovanje in pomoči se vam vnaprej najlepše 

zahvaljujemo in vam želimo veliko uspehov pri vašem nadaljnjem delu. 

 

Za začetek Vas prosim, da izpolnite nekaj splošnih vprašanj, in sicer tako, da obkrožite 

črko pred ustreznim odgovorom. 

 

Spol:      a) ženski                  b) moški. 

 

Starost: 

a) do 30 let, 

b) 30–40 let, 

c) 40–50 let, 

d) nad 50 let. 

 

Zaključena izobrazba: 

a) univerzitetna,  

b) univerzitetna 1. stopnje (bolonjski študij), 

c) univerzitetna 2. stopnje (bolonjski študij), 

d) magisterij stroke, 

e) doktorat znanosti. 

 

Naziv:                        a) učitelj razredne stopnje,                           b) učitelj predmetne stopnje. 

 

Lokacija šole:          a) mesto,                        b) podeželje. 
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1. Katere oblike sodelovanja s starši ste Vi uporabljali učitelji v času pandemije 

covid-19? 

OBLIKA SODELOVANJA S STARŠI zelo 

pogosto 

včasih nikoli 

Govorilna ura preko videokonferenc.    

Roditeljski sestanek preko videokonferenc.    

Pisna sporočila (e-mail, e-Asistent …).    

Svet staršev.    

Govorilna ura preko telefona.    

Dan odprtih vrat.    

Razstave in šolske prireditve.    

Spremljanje pouka.    

Svetovanje staršem za kvalitetnejšo pomoč otroku doma.    

 

2. Če ste staršem ponudili še kakšno drugo obliko sodelovanja s starši, prosim to 

napišite. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Ali ste bili zadovoljni z odzivnostjo staršev v času pandemije covid-19?  

zelo nezadovoljen                                                                                                zelo 

zadovoljen 

1                             2                            3                              4                               5 

2 Ali v povprečnih vrednostih obstajajo statistično pomembne razlike 

4. Ali so starši dali predloge, vezane na sodelovanje s šolo? 

a) Da,                                                                 b) ne.   

Če ste odgovorili z da, prosim, napišite, kakšni so bili predlogi staršev. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kako ste se na predloge staršev odzvali? 

a) Če je bilo možno, sem poskrbel/a za uresničitev. 

b) Šola ponuja že dovolj drugih možnosti komunikacije in sodelovanja. 

 

5. Kako se je po vašem mnenju spremenilo sodelovanje s starši v času pandemije 

covid-19 glede na čas, ko pandemije ni bilo? Obkrožite črko pred ustreznim 

odgovorom (možen 1 odgovor). 

a) Ne opazim sprememb, 

b) sodelovanja je manj kot pred pandemijo covid-19, 

c) sodelovanja s starši je več, kot pred pandemijo covid-19. 
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Kako bi ocenili kvaliteto sodelovanja s starši v času pandemije covid-19 v primerjavi 

z obdobjem pred pandemijo? Obkrožite črko pred ustreznim odgovorom (možen 1 

odgovor). 

a) Sodelovanje bi ocenil/a kot bolj kakovostno, 

b) ne opazim sprememb,  

c) sodelovanje je slabše in manj kvalitetno. 

 

Katerih oblik sodelovanja ste se posluževali več pred pandemijo in katerih se 

poslužujete več v času pandemije covid-19? Označite z X. 

PRED 

PANDEMIJO 

OBLIKA SODELOVANJA S STARŠI V ČASU 

PANDEMIJE 

 Govorilna ura  

 Roditeljski sestanek  

 Pisna sporočila  

 Svet staršev  

 Govorilna ura po telefonu  

 Dan odprtih vrat.  

 Razstave in šolske prireditve.  

 Projekti, delovne in zbiralne akcije.  

 Spremljanje pouka  

 Dnevi dejavnosti.  

 Svetovanje staršem za kvalitetnejšo pomoč otroku 

doma. 

 

 

 

6. Na petstopenjski lestvici (1 sploh se ne strinjam do 5 popolnoma se strinjam) 

označite z X strinjanje s spodnjimi trditvami. 

Trditev: 1 2 3 4 5 

Sodelovanje med starši in učitelji je pomembno.      

Sodelovanje med starši in učitelji prinaša korist otroku.      

Sodelovanje med starši in učitelji prinaša korist staršem.      

Sodelovanje med starši in učitelji prinaša korist šoli.      

Aktivno sodelovanje staršev in učiteljev prinaša učinkovitejši, 

optimalen razvoj otroka in hkrati izboljša njegov učni uspeh. 

     

 

7. Prosim, napišite, katera znanja, spretnost in kompetence menite, da bi dodatno 

potrebovali, da bi bilo sodelovanje s starši v današnjih časih še boljše? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Najlepša hvala za vaš čas in sodelovanje! 
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8.2 Priloga 2: Preglednica 13 
 

Tabela 13: Ocena zadovoljstva učiteljev z odzivnostjo staršev v času pandemije covid-19 

Zadovoljstvo z odzivnostjo staršev v času pandemije covid-19 

Lokacija šole: 1 2 3 4 5 Skupaj 

mesto f 0 6 18 24 9 57 

f% 0% 10,53% 31,58% 42,11% 15,79% 100,00

% 

M 3,631 

s 0,938 

podeželje f 0 1 13 12 6 32 

f% 0% 3,13% 40,63% 37,50% 18,75% 100,00

% 

M 3,718 

s 0,902 

Skupaj f 0 7 31 36 15 89 

f% 0% 7,86% 34,83% 40,45% 16,85% 100,00

% 

M 3,663 

p 0,639 
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8.3 Priloga 3: Preglednica 14 

 

Tabela 14: Mnenja učiteljev glede spremembe sodelovanja s starši v času pandemije covid-19 

 Kako se je po vašem mnenju spremenilo sodelovanje s starši v času 

pandemije covid-19 glede na čas, ko pandemije ni bilo? 

Lokacija 

šole: 

 Ne opazim 

sprememb 

Sodelovanja je 

manj, kot 

pred 

pandemijo 

covid-19 

Sodelovanja je 

več, kot pred 

pandemijo 

covid-19 

Skupaj 

mesto f 15 29 16 60 

f% 25,00% 48,33% 26,67% 100,00% 

podeželje f 5 16 11 32 

f% 15,63% 50,00% 34,37% 100,00% 

Skupaj f 20 45 27 92 

f% 21,74% 48,91% 29,35% 100,00% 
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8.4 Priloga 4: Preglednica 15 

Tabela 15: Mnenja učiteljev glede kvalitete sodelovanja s starši v času pandemije covid-19 

 Kako se je po vašem mnenju spremenila kvaliteta sodelovanja s 

starši v času pandemije covid-19 glede na čas, ko pandemije ni bilo? 

Lokacija 

šole: 

 Ne opazim 

sprememb 

Sodelovanja je 

slabše in manj 

kvalitetno 

Sodelovanje bi 

ocenil/a kot 

bolj 

kakovostno 

Skupaj 

mesto f 19 30 11 60 

f% 31,67% 50,00% 18,33% 100,00% 

podeželje f 9 10 13 32 

f% 28,13% 31,25% 40,62% 100,00% 

Skupaj f 28 40 24 92 

f% 30,43% 43,48% 26,09% 100,00% 
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8.5 Priloga 5: Graf 9 in 10 

 

Graf 9: Odgovori učiteljev glede uporabe oblik sodelovanja s starši pred pandemijo 

 

Graf 10: Odgovori učiteljev glede uporabe oblik sodelovanja s starši med pandemijo 
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