
AVTENTIČNOST PRI POUKU 
GOSPODINJSTVA

Dr. STOJAN KOSTANJEVEC  

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta



Vsebina

1. Avtentičnost

2. Gospodinjstvo in 4K izobraževanje

3. Avtentične dejavnosti študentov gospodinjstva

4. Zaključek  



1. AVTENTIČNOST

• avténtičnost -i ž (ẹ́) lastnost, značilnost avtentičnega; 
pristnost, verodostojnost: dokazal je avtentičnost 
pisma; avtentičnost besedila; zgodovinska avtentičnost 
drame / avtentičnost prevoda (vir: SSKJ)

• avténtičen -čna -o prid. (ẹ́) 1. ki izvira od avtorja; 
pristen, izviren: avtentičen podpis, rokopis, spis; izvod 
ni avtentičen, ker je ponekod popravljen; avtentično 
besedilo / film bodo snemali na avtentičnem terenu
// ki mu je verjeti, verodostojen: avtentični dokaz; 
avtentično poročilo o nesreči

• 2. ki se ujema z originalom; natančen, točen: avtentičen 
prepis pogodbe; avtentičen prevod



„Avtentičen (pristen) pouk bi lahko opisali kot pouk, 
ki vključuje učne dejavnosti, pri katerih 

učenci povezujejo in uporabljajo znanje, ki ga 
pridobijo v šoli, z resničnimi življenjskimi situacijami 
in imajo zato zanje osebno vrednost.“(Poberžnik in 

Moravec, ZRSŠ, 2021)



2. GOSPODINJSTVO in 4K 
IZOBRAŽEVANJE



• PREHRANA

• TEKSTIL

• EKONOMIKA

• DOM IN DRUŽINA

TRAJNOSTNA 
POTROŠNJA

SKRB ZA ZDRAVJE

VSEBINE 
GOSPODINJSTVA

Cilj: izboljšati kakovost 
življenja

Cilj: reševati vsakdanja 
življenjska vprašanja

AVTENTIČNOST!!!

Medpredmetno 
povezovanje



Mnenje učiteljev o prehranskem izobraževanju
Kaj naj bi učenci znali ob zaključku osnovne šole? 



Ali zagovarjam/-o avtentično 
poučevanje?             

VEŠČINE

ZNANJE VEDENJE

Cilj poučevanja gospodinjskih 
vsebin…



Vir: Avtentičnost pri pouku naravoslovnih predmetov – čemu, kaj in kako, Anita Poberžnik in Bernarda Moravec, ZRSŠ, 
Konferenca NAK, 2021, ZRSŠ



Vir: https://www.connectionsacademy.com/support/resources/article/how-online-education-builds-career-readiness-with-the-4-cs

KOMUNIKACIJA
KOOPERATIVNOST
KREATIVNOST
KRITIČNO MIŠLJENJE

IZOBRAŽEVANJE V 
21. STOLETJU



Kako povezati avtentičnost in 4K?

• KOMUNIKACIJA?

• KOOPERATIVNOST?

• KREATIVNOST?

• KRITIČNO MIŠLJENJE?



Primer: škatla presenečenja
KOMUNIKACIJA?
KOOPERATIVNOST?
KREATIVNOST?
KRITIČNO MIŠLJENJE?



3. AVTENTIČNE DEJAVNOSTI 
ŠTUDENTOV GOSPODINJSTVA



Primer 1: Potrošniška vzgoja

• Kako v mestno središče?

• Prevozno sredstvo, čas, cena, udobje…



https://www.youtube.com/watch?v=mvk3oliYpNw
https://www.youtube.com/watch?v=mvk3oliYpNw


Primer 2: Študentska prehrana in
zavržki hrane

- Merjenje zavržene hrane s krožnikov dijakov,
študentov in ostalih uporabnikov v restavraciji
Slorest (PKP projekt študentov Pedagoške fakultete,
2017/18).

World Food Day / Svetovni dan hrane 2020



ALI TI JE VSEENO 
KAKO SE RAVNA S 

HRANO?



Ali se zavedaš, 
da si s tem, ko 

si zavrgel 
sendvič, 

zavrgel
2,43 EUR? 



Knjiga receptov 

World Food Day / Svetovni dan hrane 2020

- Zbiranje 
receptov, 

- priprava jedi, 
- fotografiranje, 
- oblikovanje.



Primer 3: Elementi avtentičnosti v                
računalniški igri „Uživajmo v
zdravju“



ŠOLA

DOM
BOLNIŠNICA

INFORMACIJE O 
PREHRANI

POROČILO O 
PREHRANI

DNEVNE 
AKTIVNOSTI



Nakupovanje hrane



Primer 4: Spodbujanje dobre higienske
prakse pri zaposlenih v vrtcu

Študentski inovativni projekt za družbeno 
korist za študijsko leto 2019/2020



PARTNERSKO POVEZOVANJE 

ZDRAVSTVENA FAKULTETA –
varstvo pri delu, higiena 

PEDAGOŠKA FAKULTETA –
pedagoške dejavnosti 

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA 
FAKULTETA -
oblikovanje in izdelava delovnih oblek

VRTEC GALJEVICA – svetovanje, izbira oblek in preverjanje uporabnosti



AKTIVNOSTI

• Pregled zakonodaje in literature o obravnavani problematiki

• Priprava anketnega vprašalnika o uporabi delovne obleke za vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljic, testiranje anketnega vprašalnika in nato izvedba anketiranja med 
zaposlenimi v vrtcu

• Priprava polstrukturiranega intervjuja o uporabi delovne obleke za vzgojiteljice in 
pomočnice vzgojiteljic in nato izvedba intervjuja med zaposlenimi v vrtcu 

• Priprava anketnega vprašalnika o delovni obleki za vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljic (kroj, material, vzorci, barva, zapenjanje), testiranje anketnega vprašalnika 
in nato izvedba anketiranja med zaposlenimi v vrtcu

• Priprava izobraževalnega gradiva in brošure o pomenu dobre higienske prakse v vrtcu 
in uporabi delovne obleke na delovnem mestu vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic

• Oblikovanje dejavnosti za spodbujanje higienskega vedenja med zaposlenimi na 
delovnem mestu vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic

• Izdelava prototipov delovnih oblek iz inteligentnih tekstilij z različnimi vedenjsko-
motivacijskimi vzorci



Katere kroje bi izbrali anketirani?

Halja: 34% anketiranih

Majica A: 36% anketiranih

Majica B: 33% anketiranih



Katere slike vzorcev bi izbrali 
anketirani?

45% anketiranih 37% anketiranih





BROŠURA in PLAKAT 



4. ZAKLJUČEK

• GOSPODINJSTVO JE PREDMET, KI PONUJA VELIKO 
PRILOŽNOSTI ZA AVTENTIČNO POUČEVANJE

• IZOBRAŽUJMO ZA DVIG KAKOVOSTI ŽIVLJENJA

• MEDPREDMETNO POVEZOVANJE!

• „4K“ VELJA TUDI ZA UČITELJSKE KOLEKTIVE



Hvala za pozornost

Kontakt: stojan.kostanjevec@pef.uni-lj.si


