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Teorije in empirični podatki 

Starši imajo pomemben vpliv na različna področja otrokovega 
oz. najstnikovega razvoja, tudi na razvoj kariere: 

• sooblikujejo otrokovo samopodobo, so otrokov model, vzor 
(Crites, 1962; Super, 1957); 

• s podporo ali nasprotovanjem oblikujejo otrokova zanimanja 
(Mitchell in Krumboltz, 1990); 

• tip navezanosti otroka na starše se povezuje z otrokovim 
razvojem kariere (Ketterson in Blustein, 1997; Lee in Hughey, 2001) 

• varna navezanost z ustrezno stopnjo separacije in nizka 
konfliktnost v odnosu z mamo se povezuje s karierno 
odločnostjo (Tokar, Withrow, Hall, & Moradi, 2003) 



Teorije in empirični podatki 

• otroci iz družin, ki poudarjajo izražanje čustev, reševanje 
problemov, šolske dosežke, intelektualne in kulturne aktivnosti 
imajo višjo karierno samoučinkovitost (Hargrove, Creagh in 
Burgess, 2002) 

• pomembnost ciljev, visokih pričakovanj do otrok, visoko 
vrednotenje šolanja v družini doprinesejo k napredku, razvoju 
otrokove kariere (Fields, 1981; Fisher in Padmawidjaja, 1999; Jodl, 
Michael, Malanchuk, Eccles, in Sameroff, 2001; Trusty in Pirtle, 1998) 

• mladi odrasli navajajo, da je k njihovemu kariernemu razvoju 
najbolj pripomogla čustvena podpora staršev, njihovo 
opogumljanje, svetovanje ter starševo sprejemanje njihove 
karierne odločitve (Schultheiss, Kress, Manzi, and Glasscock (2001) 



Teorije in empirični podatki 

• otroci staršev, ki so bolj vključeni v izobraževanje svojih otrok 
imajo višje izobrazbene aspiracije in večjo karierno 
samoučinkovitost (Garg, Kauppi, Lewko in Urajnik, 2002; Juang, 
2002) 

 

Vloga učitelja: 

• učitelj sooblikuje otrokovo šolsko samopodobo (Burnett in 
Demnar, 1996; Burns, 1982) 

• učiteljev odnos z učenci se povezuje s čustvi, ki jih učenci 
doživljajo v povezavi s šolo, z odnosom do znanja in 
izobraževanja na splošno, z občutkom samoučinkovitosti 
(Patrick, Turner, Meyer in Midgley, 2005; Turner, Meyer, Midgley in 
Patrick, 2003; Walker, 2008) 



Izsledki pomembni za starše 

• starši pomembno sooblikujejo otrokovo samopodobo 

• starši s svojim vedenjem sooblikujejo otrokove interese 

• otrokov občutek samoučinkovitosti se gradi z izkušnjami  

• varna navezanost otroka na starše mu omogoča varno 
raziskovanje možnosti tudi na karierni poti 

• mladostniki od svojih staršev pri odločanju o karieri najbolj 
potrebujejo čustveno podporo, svetovanje in sprejetje njihovih 
odločitev  

• spodbujanje izražanja čustev, samostojnega reševanja 
problemov se povezuje z večjo samoučinkovitostvo 

• pomembna je vključenost staršev v otrokov izobraževalni 
proces 

 

 

 



Izsledki pomembni za učitelje 

• učitelj pomembno sooblikuje učenčevo šolsko samopodobo 

• učitelj pomembno sooblikuje učenčev odnos do znanja, 
učenja, izobraževanja 

• učiteljev odnos z učenci se pomembno povezuje s čustvi, ki jih 
učenci doživljajo v odnosu do šole, sooblikuje njihov občutek 
samoučinkovitosti 



Zaključki in predlogi za prenos 
ugotovitev v prakso 

• seznaniti starše in učitelje z ugotovitvami 

• poudariti pomen „pomembnih odraslih“ na otrokovi karierni 
poti 

• starše vključiti že takoj ob vstopu v šolo 

• povezati starše in učitelje pri razvijanju 
otrokove/mladostnikove kariere 

 





 

 

 

Hvala za pozornost. 


