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ANALIZA RAZLOGOV ZA VKLJUČEVANJE OTROK V VADBE ŠPORTNEGA
CENTRA FAKULTETE ZA ŠPORT

Ema Mlakar Debenec

IZVLEČEK
Namen diplomskega dela je ugotoviti glavne razloge staršev za vpis otrok na vadbe Športnega
centra Fakultete za šport. Poleg tega želimo ugotoviti še, katere dejavnosti, poleg vadb na FŠ,
otroci obiskujejo, odnos staršev do športa – kolikokrat na teden se sami in skupaj kot družina
ukvarjajo s športnimi dejavnostmi in tudi s katerimi. Ugotoviti želimo še, kakšne cilje imajo
starši za svojega otroka pri vadbi, glede na svojo izobrazbo.
Preko anonimnega anketnega vprašalnika je bilo anketiranih 70 staršev otrok, ki obiskujejo
vadbe Športnega centra Fakultete za šport. Rezultate smo obdelali v programu Microsoft Excel
2013 in programu IBM SPSS 19. Hipoteze smo preverjali s pomočjo dvosmernega hi-kvadrata
in Kruskal-Wallisovega testa, pri stopnji tveganja 5 %.
Ugotovili smo, da je največ staršev za vadbe Športnega centra Fakultete za šport izvedelo na
spletu ali socialnih omrežjih in preko znancev oz. prijateljev. Pobudnik za vpis je bila največkrat
mati. Več kot polovica staršev se ni predhodno pozanimala o vaditeljih in vadbi. Za vpis pa so
se starši največkrat odločili zaradi dostopnosti vadb, ki so v okviru njihovih finančnih
zmožnosti in potekajo v bližini njihovega doma.
Skoraj polovica otrok poleg vadb ne obiskuje drugih aktivnosti v prostem času. S športno
aktivnostjo se 60 % staršev ukvarja 2-krat ali več kot 2-krat na teden.
Ugotovili smo, da ne moremo potrditi, da se staršem z višjo izobrazbo zdijo pomembni drugačni
cilji kot staršem z nižjo izobrazbo. Prav tako ne moremo potrditi, da se družine, kjer imajo starši
višjo izobrazbo, s športno dejavnostjo ukvarjajo večkrat kot v družinah, kjer imajo starši nižjo
izobrazbo. Smo pa potrdili, da ima večina staršev, katerih otroci so vpisani na vadbe, višjo
izobrazbo.

Key words: organized workout, parents, children, physical activity.

ANALYSIS OF THE GROUNDS FOR ENROLLING CHILDREN IN ORGANIZED
WORKOUTS AT ŠPORTNI CENTER FAKULTETE ZA ŠPORT

Ema Mlakar Debenec

ABSTRACT
The purpose of this diploma paper is to indetify the main reasons why parents decide to enroll
their children to organized workouts at Športni center Fakultete za šport. We are also interested
in other free time activities that these children attend, as well as their parent's attitude towards
sport- how many times at week are parents or the whole family physical active and which
physical activitys they choose.In addition we are also interested in the goals that parents want
for their children to achieve trough these organized workouts, in relation to the education and
gender of parents.
We used an anonim questionnaire in the research work, to help us obtain the necessary
information. The sample consisted of 70 parents whose children attend organized workouts at
Športni center Fakultete za šport. The results were gathered and processed with Microsoft Excel
2013 and with IBM SPSS 19. We used hisquare test and Kruskal-Wallis test to ckeck the
hypothesis set, in which the significance level was stablished at the rate of five precent risk.
The research showed that majority of parents found out about Športni center Fakultete za šport
on the internet or social media and from friends, whose children has already practiced here. In
most
cases
mother
was
initator
to
include
the
child
in
practice.
Before enrolling more than a half parents did not get any informations about practice or coaches.
The accessibility of organized workouts was the main reason that persued parents to enroll their
children.Besides these workouts almost a half of kids do not participate in any other school
activities. The questionaire also revealed that most of the parents whose children attend
organized workouts are active, do some sport, from more than two times to one time a week.
Our conclusion is that we can not confrim that parents with higher education think that different
goals are important for their children than parents with lover education.
We also can not confrim the claim, that families, where parents have higher education are more
physically
active,
than
familiys,
where
parent
have
lower
education.
We can only confrim that more parent with higher education enrolled their children to organized
workouts at Športni center Fakultete za šport.
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UVOD

Gibanje je otrokova osnovna potreba, brez katere njegov razvoj ne more biti uspešen. Otroka
gibanje spremlja že takoj po rojstvu, ko se začne plaziti, laziti, kasneje se postavi na noge, hodi,
teče in poskakuje. Če poskrbimo, da se otrok primerno in zadosti giba, mu lahko zagotovimo
neoviran biološki razvoj, kasneje skozi leta pa manj poškodb in bolezni na račun zdravega
načina življenja. Zato je zelo pomembno, da otroku čim prej ponudimo veliko izbiro športnih
vadb in se poslužujemo organiziranih oblik. Te so strokovno vodene in imajo največji učinek
na razvoj gibalnih sposobnosti.
Gibanje otroku omogoča zaznavo in odkrivanje svojega telesa. Tako lahko preizkuša, kaj telo
zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi
zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja.
Otrok preko gibanja raziskuje, spoznava in dojema svet okrog sebe. Telo je pri gibanju
izhodiščna točka za presojo položaja smeri, razmerja do drugih; otrok razvija občutek za ritem
in hitrost ter dojema prostor in čas (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003).
Otroci so večino časa zdravi, zato na zdravje gledajo popolnoma drugače kot odrasli. Ne
zavedajo se posledic prenizke športne aktivnosti, ki lahko prinese debelost, eno najpogostejših
bolezni otrok. Še manj pa se zavedajo hujših bolezni srca in ožilja ali sladkorne bolezni, ki se
lahko razvijejo skozi leta neaktivnega življenjskega sloga.
Športna aktivnost naj sama po sebi ne bi neposredno povzročala debelosti, obstaja pa
znanstveno utemeljena povezanost med sedečim življenjskim slogom in stopnjo prekomerne
telesne teže in debelosti. Stalna, vztrajna debelost že v otroških letih lahko poveča ogroženost
za nastanek in razvoj številnih bolezni v odraslem obdobju. Prekomerno hranjenje in posledično
višanje telesne teže je lahko povezano z neustreznimi prehranskimi navadami v družini, prav
tako pa je lahko povezano s psihosocialnimi in psihološkimi težavami, ki lahko vztrajajo v
odraslo obdobje (Edmunds, 2002, v Videmšek in Pišot, 2007). Redna gibalna dejavnost in
sprememba prehranskih navad najbolj učinkuje pri zdravljenju debelosti.
Današnji način življenja pa postaja vedno bolj pasiven. Informacijska podpora, ki spremlja
človeka vsepovsod, nam je pri številnih dejavnostih in opravilih olajšala življenje, hkrati pa nas
odtujuje od socialnih, še najbolj pa od gibalne dejavnosti. Premajhna količina gibalne dejavnosti
je poleg drugih dejavnikov eden od vzrokov za kronično nalezljive bolezni, kot so
arterioskleroza, zvišan krvni pritisk, možganska kap, sladkorna bolezen in osteoporoza.
Raziskave kažejo, da so te bolezni vodilne med vzroki umrljivosti. Zato sta aktivni življenjski
slog in zadostna količina športne dejavnosti pomembna dejavnika zdravja in pripomoreta tudi
k splošni kakovosti življenja (Videmšek in Pišot, 2007).
Gibanje in šport sta za človeka pomemben vir zdravja ter skladnega življenja. Sodelovanje v
različnih športnih dejavnostih lahko pospešuje in povečuje socialno integracijo, kulturno
toleranco, razumevanje etike in spoštovanje okolja, kar ima vse večji pomen med mladimi,
predvsem v državah razvitega sveta (Fras, 2002, v Videmšek in Pišot, 2007).
Ker se življenjski vzorci staršev prenašajo na otroke, je zelo pomembno, kakšen odnos imajo
starši do športa. Otroku predstavljajo zgled in če se bodo sami gibali, jih bo otrok zagotovo
posnemal. V prvih letih otrokovega življenja imajo starši glavno vlogo oz. največji vpliv na
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otrokovo ukvarjanje s športom, šele kasneje pa k pozitivnemu odnosu do gibanja pripomorejo
učiteljice, prijatelji, trenerji in mediji. Menim, da je zdrav športni razvoj otroka pokazatelj, da
jabolko ne pade daleč od drevesa.

1.1

POMEN GIBALNIH DEJAVNOSTI

Gibalna dejavnost je eno izmed najpomembnejših področij v razvoju otroka. Poleg gibalnih in
funkcionalnih sposobnosti bo otrok z ustreznimi gibalnimi dejavnostmi razvijal tudi spoznavne,
socialne in čustvene sposobnosti ter lastnosti. Z različnimi dejavnostmi otrok pridobiva
zaupanje v svoje telo in gibalne sposobnosti, s tem pa si gradi tudi ustrezno predstavo o sebi,
se potrjuje in ustvarja čustveno vez z okoljem. Njegova primarna potreba je potreba po gibanju
in ob obvladovanju svojega telesa otrok občuti veselje, ugodje, varnost, pridobi samozaupanje
in samozavest (Videmšek in Visinski, 2001).
Glede na velik pomen, ki ga ima gibanje v otrokovem razvoju, je potrebno že v zgodnji mladosti
do gibalnih dejavnosti ustvariti pozitiven odnos. Pomembno je, da starši, ki imajo v tem
obdobju ključno vlogo, omogočijo svojemu malčku, da skozi igro razvija gibalne sposobnosti
in postopoma usvoji športno dejavnost kot trajno vrednoto, s katero bo ohranjal zdravje in se
sproščal ob psihičnih napetostih (Videmšek idr., 2003).
Gibalna dejavnost je vir ohranjanja zdravja in eden izmed razlogov za zdravo in dolgo življenje.
Pri rednem gibanju je možnost za bolezni ožilja, srčna obolenja, sladkorno bolezen,
osteoporozo in nekatere vrste raka manjša. Poleg tega pa pripomore tudi k boljšemu duševnemu
zdravju, saj pomaga pri zmanjševanju ravni stresa.
Gibalna dejavnost je torej primarno vzgojno-izobraževalno področje, preko katerega dojenček,
malček in predšolski otroci razvijajo tako gibalne kot tudi intelektualne sposobnosti in se
socializirajo v družbeno relevantno smer, hkrati pa uravnavajo čustveni odnos do okolja in
svojih lastnih ravnanj (Rajtmajer, 1988).
Gibanje otroku pomaga zaznavati in odkrivati svoje telo, preizkušati, kaj telo zmore, in
doživljati veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih ter spretnostih. Otrok tako gradi
zaupanje vase. Hkrati mu gibanje daje tudi občutek ugodja, varnosti, veselja. Preko gibanja
lahko raziskuje, spoznava in dojema svet okoli sebe. Telo je v gibalnih dejavnostih izhodiščna
točka za presojo položaja, smeri, razmerja do drugih; z gibanjem otrok razvija občutek za ritem
in hitrost ter dojema čas in prostor (Videmšek idr., 2003).
Skozi gibanje otrok spoznava, raziskuje in dojema svet okoli sebe. Nevede pridobiva ogromno
novih gibalnih izkušenj, ki jih potrebuje za usvajanje kasnejših zahtevnejših gibalnih vzorcev.
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1.2

GIBALNI RAZVOJ OTROKA

Gibalni razvoj človeka se prične že v predporodni dobi in se neprestano izpopolnjuje v
nadaljnjem razvoju. Najbolj izrazit je do tretjega leta starosti. Otrok že v prvih dveh letih doseže
stopnjo, ki je ne more doseči nobeno drugo bitje – začne se gibati v pokončnem položaju. Od
novorojenčka, ki je povsem nemočen (ne more se premakniti z mesta in z roko prijeti najbolj
preprostega predmeta), otrok doseže takšne gibalne zmožnosti, ko se lahko samostojno premika
po prostoru in po svoji volji upravlja z različnimi predmeti (Videmšek in Visinski, 2001).
V primerjavi z ustaljenim organizmom odraslega človeka otroško telo neprestano raste in se
razvija v nasprotju z njim. Na rast in razvoj pa v veliki meri vpliva gibanje. Otrokove
sposobnosti se z rastjo in razvojem večajo, zato sta rast in razvoj v nenehni odvisnosti od
gibanja. Prva leta otrokovega življenja so zelo pomembna, saj je takrat gibalni razvoj še
posebno izrazit. K hitrejšemu gibalnemu razvoju pripomorejo tudi ustrezne razmere, kot so
primeren prostor, ustrezna obleka in obutev, dobra volja, primerni in raznoliki športni
pripomočki in igrala, ki otroka spodbujajo h gibanju. Razvoj gibalnih funkcij je rezultat
otrokovega zorenja in učenja. Otrok, ki je brez možnosti za izvajanje različnih gibalnih
dejavnosti, lahko zaostane v gibalnem razvoju (Videmšek in Visinski, 2001).
Otroci se v gibalnem razvoju najpogosteje razlikujejo na račun različno hitrega razvoja in rasti.
Na gibalni razvoj pa vpliva tudi razvoj inteligence, zdravstvenega stanja otroka in vadbe.
Otrokov gibalni razvoj poteka po dokaj ustaljenem redu, po cefalokavdalni in aproksimodistalni
smeri. Postopen nadzor mišic od glave navzdol poteka po cefalokavdalni smeri. Najprej otrok
nadzira mišice glave, nato vratu in ramen, sledi trup in nazadnje mišice rok in nog, kar mu
omogoča, da se najprej plazi, stoji in nazadnje hodi. Proksimodistalna smer pa pomeni nadzor
mišic od centra telesa (od hrbtenice) navzven. Otrok najprej obvlada gibe trupa, nato rok in na
koncu zapestja ter prstov. Otrokov gibalni razvoj se torej prične z gibi glave in poteka preko
rok, zgornjega dela trupa do nog in stopal (Videmšek in Visinski, 2001).

1.3

RAZVOJ GIBALNIH SPOSOBNOSTI

Gibalne sposobnosti so v osnovi odgovorne za izvedbo naših gibov in določajo gibalno stanje
človeka. Zaradi njih lahko opravljamo neko gibalno nalogo oz. nekaj zmoremo. Gibalne
sposobnosti so v določeni meri prirojene, vendar odstotek ni natančno določen. Lahko se zgodi,
da je odstotek prirojenosti hitrosti višji kot za statično moč in gibljivost. So pa gibalne
sposobnosti v določeni meri tudi pridobljene z načinom življenja in vadbo, kar povzroča
različno raven razvitosti pri posameznikih (Videmšek in Pišot, 2007).
Zato je zelo pomembno, da otroci čim prej usvojijo čim višjo raven gibalnih sposobnosti in čim
več novih športnih znanj, saj so v mlajših letih (zlata doba med 7. in 10. letom) najbolj dovzetni
za njihovo usvajanje.
Razvoj gibalnih sposobnosti v daljšem obdobju poteka kontinuirano, čeprav so značilna tudi
obdobja stagnacij in upadanja sposobnosti. Za zgodnje otroštvo je značilno, da je razvoj
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nekaterih gibalnih sposobnosti, npr. koordinacije, hitrosti, zelo intenziven, razvoj drugih, npr.
moči, gibljivosti, ravnotežja in vzdržljivosti, pa je počasnejši, pomembne so razlike med
posamezniki, ki se pojavljajo. Vsak posameznik ima lastni tempo razvoja (Videmšek in Pišot,
2007).
Otrok se skozi razvoj neprestano srečuje z učenjem in izvajanjem novih, vedno bolj zahtevnih
gibalnih spretnosti, kar je pogojeno z ravnjo gibalnih sposobnosti. Višja kot je, uspešnejše bo
učenje in izvajanje različnih gibalnih spretnosti. Gibalne sposobnosti torej omogočajo izvajanje
različnih gibalnih spretnosti, pri tem pa so pomembne tudi nekatere druge sposobnosti in
značilnosti človeka. Otroci v otroštvu visoko vrednotijo gibalne kompetence, ki pomembno
vplivajo tudi na druga razvojna področja. Razvoj na gibalnem področju otroku zagotavlja
pridobivanje le-teh. Spodbujanje gibalnega razvoja je tako ena od temeljnih razvojnih nalog v
otroštvu (Videmšek in Pišot, 2007).
Gibalne sposobnosti so torej zmožnosti, ki omogočajo opravljanje gibalnih nalog, so merljive
in na osnovi njih lahko ločimo razlike v uspešnosti izvedbe določene gibalne naloge med dvema
subjektoma pri enakih pogojih, znanju in motivaciji. Poznamo šest gibalnih sposobnosti:
koordinacija, ravnotežje, moč, hitrost, gibljivost in preciznost. Posebno vlogo pa ima tudi
funkcionalna sposobnost – vzdržljivost (Videmšek in Pišot, 2007).
Pri organiziranih vadbah otroci načrtno delujejo v smeri razvoja gibalnih sposobnosti že pri
vadbah za najmlajše. Vadbe so strokovno vodene, zato otrok športna znanja in razvoj
sposobnosti usvaja hitreje kot pri športni aktivnosti s starši.

1.4

VPLIV STARŠEV NA ŠPORTNO AKTIVNOST OTROK

Kljub temu da živimo v času, kjer so starši pogosto prekomerno zaposleni, pa imajo oni vseeno
več možnosti za sprostitev kot njihovi otroci. Starši se lahko ukvarjajo s športom, gredo na
sprehod, preberejo knjigo, poslušajo glasbo, otroci pa se v majhnem stanovanju težko sproščeno
igrajo. Zaradi pomanjkanja primernih površin so otroci premalo športno dejavni. Večji del
dneva preživijo v zaprtem prostoru pred televizorjem ali računalnikom (Videmšek, Strah in
Stančevič, 2001).
Družina je socialna skupina, ki najodločneje poseže v otrokov razvoj in oblikuje njegovo
osebnost. V to skupino je otrok najprej vključen in preko nje dobi moralne, intelektualne,
socialne in druge vrednote. Naloga družine ni le rojstvo in nega, temveč tudi socializiranje
otroka za življenje v skupnosti in razviti ga čustveno, socialno, intelektualno in gibalno
(Videmšek idr., 2001).
Potrebi po gibanju in igri sta otrokovi temeljni potrebi in nujno potrebno je, da se starši tega
zavedajo. Velika večina otrok se giba z veseljem in se brez prepričevanja, na lastno željo,
vključuje v spontane in vodene športne dejavnosti. Otrok bo v gibalni dejavnosti vztrajal, če se
bo tam dobro počutil. Njegovo motivacijo zagotovo dvigne sodelovanje staršev.
Ker šport ohranja in krepi otrokovo zdravje, razvija njegove sposobnosti in omogoča lažje
vključevanje in prilagajanje v družbeno in naravno okolje, je zelo pomembno, da starši otroke
že v predšolskem obdobju navadijo na redno športno delovanje. Ob primernem sodelovanju
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vseh družinskih članov bo šport postal eden od pomembnih dejavnikov povezave in
sooblikovalcev življenjskega sloga družine (Videmšek idr., 2001).
Nekatere primerjalne analize kažejo, da okrog sedmih let otroci presežejo energijske gibalne
zmožnosti svojih staršev. Tako nastopi eden izmed prvih mejnikov odtujevanja otrok od
družine. Tudi pri mladih družinah sta resni oviri za skupno športno dejavnost skromna športna
znanja staršev in slabše razvite gibalne sposobnosti. Otroci hitro ugotovijo, kje so prehiteli svoje
starše, zato se na področjih, kjer se je to zgodilo, pozitivni vpliv staršev precej zmanjša ali celo
zaostaja (Videmšek in Pišot, 2007).
Nič nenavadnega ni, da so otroci, kjer je športna aktivnost v družini redna in pomembna
vrednota, bolj disciplinirani, vztrajni, natančni, zaupajo v samega sebe, so potrpežljivi, strpni
in tekmovalno naravnani. Jasno jim je, da se je potrebno za dosego cilja potruditi.
Ohrabrujoči so nekateri rezultati zadnjih raziskav, ki kažejo na to, da se navedenih problemov
del staršev že zaveda. Žal pa vsi starši nimajo niti dovolj znanja niti zmožnosti, da bi do takega
znanja prišli, zato so še kako pomembne strokovno organizirane in vodene športne dejavnosti,
sploh za predšolske otroke (Videmšek in Pišot, 2007).
Vse bolj torej postajajo priljubljeni športni programi, kjer starši skupaj s svojimi otroki pod
strokovnim vodstvom izvajajo športne dejavnosti. Po kakovosti in obsegu morajo zadovoljevati
otrokovo potrebo po gibanju, sprostitvi in igri. Programi naj bi bili prilagojeni različnim
potrebam, interesom in sposobnostim otrok, tako da čim bolj prispevajo k razvoju in zdravju
(Videmšek idr., 2001).
Vključevanje staršev v športno vadbo predšolskih otrok je pomembno, ker se otrok ob starših
počuti varnega, z veseljem sodeluje, je uspešen pri izvedbi nalog, ki jih brez pomoči staršev ne
bi mogel opraviti (Videmšek, idr., 2001).
Absolutno pa je samo ena ura na teden, ki jo starši preživijo skupaj z otrokom, bolj ali manj
neučinkovita, če se ostale dneve s športno dejavnostjo ne ukvarjajo. Kadar je le mogoče, naj
gredo starši z otrokom na sprehod v naravo, kjer lahko tečejo, se povzpnejo na vrh bližnjega
hriba, pomagajo otroku pri premagovanju ovir, skupaj plezajo, se družijo na otroških igralih, se
žogajo ipd. Starejši kot je otrok, več športnih aktivnosti lahko počne s starši – rolanje,
kolesarjenje, smučanje, plavanje, igranje tenisa itd. (Videmšek idr., 2001).
Tudi v času počitnic je priporočljivo ukvarjanje s športno dejavnostjo, česar se sodobne družine
vse bolj zavedajo in šport vključujejo v čas počitnic. Starši naj bi se z otroki preizkusili v čim
več različnih dejavnostih in športnih panogah, saj otrok tako mimogrede pridobiva nova znanja
in spretnosti. Otrok si bo take aktivne počitnice zagotovo zapomnil in tako bo njegovo ter
zadovoljstvo staršev prisotno vse do naslednjih počitnic.

1.5

PROBLEM, CILJI IN HIPOTEZE

Pomembno je, da se starši zavedajo, kakšen pomen ima predšolska športna vzgoja, še posebno
pri aktivnem vključevanju in sodelovanju z otroki pri športnih dejavnostih, ki dajejo staršem
več možnosti, da svoje otroke navajajo na športno življenje tudi zunaj določenega programa
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vadbe. Prosti čas lahko prijetno in koristno preživimo preko športnih dejavnosti. Starši kot
pozitiven zgled lahko otrokom vzbudijo ljubezen do določene aktivnosti. Vse to pa vpliva na
otrokovo kasnejše ukvarjanje z določeno športno dejavnostjo. Družina močno oblikuje
otrokovo osebnost, sploh v predšolskem obdobju. Zato moramo otrokom že takrat poskušati
privzgojiti pozitiven odnos do športa, ki ga bo gojil vse življenje. Zavest o vrednotah športa
lahko krepi in razvija tudi s pomočjo staršev, ki skrbijo za športno dejavnost otroka tako, da
sodelujejo z njim (Videmšek idr., 2003).
V nekaterih primerih pa imajo starši negativen odnos do športa in njegovih vrednot, se sami ne
ukvarjajo s športno dejavnostjo ali pa za to nimajo časa. Marsikateri od njih se takrat na lastno
željo ali pa na željo otroka vpiše na organizirane vadbe.
Športni center Fakultete za šport ponuja različne vodene vadbe za otroke od 1. do 11. leta
starosti. Ponuja tudi vadbo za malčke in starše skupaj. Otrokom omogoča razvijanje potrebnega
elementarnega gibanja že v zgodnjih letih njihovega življenja. Otroci se tako skozi igro
spoznavajo z različnimi gibanji, kot so plazenje, lazenje, plezanje, tek, poskoki, meti, kasneje
pa usvajajo tudi koordinacijsko zahtevnejša gibanja. Poleg tega izboljšujejo tudi moč,
ravnotežje, preciznost, gibljivost in kondicijo. Nujno potrebno je, da se otroci s tem seznanijo
v svojem zgodnjem razvoju, saj so v tem obdobju najbolj dovzetni oz. dojemljivi za usvajanje
različnih znanj.
V raziskavi smo želeli ugotoviti, s kakšnimi razlogi starši svoje otroke vpisujejo na vadbe
Športnega centra Fakultete za šport, kje so za vadbo izvedeli in kaj jih je prepričalo k vpisu.
Ugotavljali bomo, kakšno je njihovo mišljenje o udejstvovanju njihovih otrok v športni
dejavnosti in kakšne cilje imajo za svoje otroke, glede na svojo izobrazbo in spol.

CILJI

Glede na predmet in problem diplomskega dela so cilji naslednji:
- Ugotoviti razlike v izobrazbi staršev glede na vključevanje otrok v vadbe ŠC.
- Ugotoviti, kje in na kakšen način so starši izvedeli za vadbe ŠC.
- Ugotoviti, kdo je pobudnik za vključitev otroka v vadbo.
- Ugotoviti glavne razloge vključevanja otrok v vadbe.
- Ugotoviti, koliko prostočasnih dejavnosti obiskuje otrok.
- Ugotoviti, kakšno mnenje imajo starši o vplivu gibalnih dejavnosti na otroka.
- Ugotoviti cilje, zaradi katerih starši vpisujejo otroke v vadbe ŠC in ali se cilji razlikujejo
glede na izobrazbo.
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HIPOTEZE

Na podlagi zgoraj opredeljenih ciljev smo postavili hipoteze, ki jih nameravamo v nadaljevanju
preko anketnega vprašalnika tudi preveriti:
H1: V program vadb ŠC otroke v večji meri vpisujejo starši z višjo izobrazbo.
H2: Staršem z višjo izobrazbo so za otroke pomembni drugačni cilji kot staršem z nižjo
izobrazbo.
H3: Višje izobraženi starši se skupaj z družino večkrat na teden ukvarjajo s športno dejavnostjo
kot tisti z nižjo izobrazbo.
Hipoteze smo potrjevali oziroma zavračali s 5 % stopnjo tveganja (p ≤ 0,05).
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2
2.1

METODE DELA
Preizkušanci

V raziskavo smo vključili 70 staršev, ki so svoje otroke vpisali v različne vadbe Športnega
centra Fakultete za šport. Otroci so stari od 1 do 11 let.

2.2

Pripomočki

Raziskavo smo izvajali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki ima 19 vprašanj zaprtega tipa in je
prirejen po Oblak (2015). Celoten vprašalnik je prikazan v prilogi 1.

2.3

Postopek

Podatke za raziskovalni del smo zbrali s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika, ki smo
ga razdelili med 70 staršev, starih od 30 do 52 let, pred začetkom različnih vadb. Staršem smo
ob tem anketni vprašalnik tudi razložili.

2.4

Statistična analiza podatkov

Rezultate smo obdelali v programu Microsoft Excel 2013 in programu IBM SPSS 19. Hipoteze
smo preverjali s pomočjo dvosmernega hi-kvadrata in Kruskal-Wallisovega testa, pri stopnji
tveganja 5 %.
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3

REZULTATI

Na osnovi ciljev, zastavljenih v diplomskem delu, in glede na anketni vprašalnik, ki smo ga
izvedli pri 70 starših, katerih otroci obiskujejo vadbe Športnega centra Fakultete za šport, smo
dobili rezultate, ki jih predstavljamo v nadaljevanju diplomskega dela. Rezultate smo nazorno
predstavili v tortnih grafikonih po posameznih sklopih anketnega vprašalnika.
Analiza rezultatov se deli na dva dela: prvi del vključuje analizo rezultatov anketnega
vprašalnika za starše, drugi del pa preverjanje hipotez.

3.1

ANALIZA REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA STARŠE

1. VPRAŠANJE

SPOL STARŠA
44 %

56 %

M

Ž

Slika 1. Spol starša.

Slika nam prikazuje spol staršev. Vprašalnik je izpolnilo več žensk (56 %) in 44 % moških.
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2. VPRAŠANJE

SPOL OTROKA
49 %
51 %

M

Ž

Slika 2. Spol otroka.

Slika 2 nam prikazuje, da je bilo v anketni vprašalnik vključenih 49 % deklet in 51 % fantov.

3. VPRAŠANJE

STAROST STARŠA
3% 1%
24 %

30-34
35-39

37 %

40-45
46-51
>51
34 %

Slika 3. Starost starša.

Slika 3 nam prikazuje, da so vsi starši starejši od 30 let, najstarejši pa je bil star 52 let. Največ
staršev je starih med 40 in 45 let (37 %).
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4. VPRAŠANJE

STAROST OTROKA
3%

13 %

1-3 l
37 %
4-6 l

7-9 l

9-11l
47 %

Slika 4. Starost otroka.

Slika 4 nam prikazuje, da je največ otrok (skoraj polovica – 47 %) starih od 4 do 6 let. Sledijo
otroci, stari od 1 do 3 leta. Starost vseh otrok pa je od 1 leta do 11 let.

5. VPRAŠANJE

VADBE
kobacaj s starši

17 %
27 %

telovajček

0%

gimnastika

1%

atletika
26 %

1%

ples
plezanje

19 %

žogarija

9%

plavanje

Slika 5. Vadbe.

Slika 5 nam prikazuje, da največ anketiranih otrok obiskuje plavanje (27 %) in telovajčka
(26 %), najmanj pa plezanje (1 %), ples (1 %) in žogarije (0 %).
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6. VPRAŠANJE

IZOBRAZBA STARŠEV
0%
20 %

1%

nedokončana OŠ

13 %

končana OŠ
končana 3-letna SŠ, 4letna SŠ
višja ali visoka strokovna
šola
končan univerzitetni
študij

37 %
29 %

magisterij, doktorat

Slika 6. Izobrazba staršev.

Slika 6 nam prikazuje, da ima največ staršev končan univerzitetni študij (37 %), sledijo starši z
višjo in strokovno šolo, nato starši z magisterijem ali doktoratom, za njimi pa starši s končano
3-letno SŠ ali 4-letno SŠ. Anketnega vprašalnika ni izpolnil nihče, ki ne bi dokončal osnovne
šole.

7. VPRAŠANJE

KAKO STE IZVEDELI ZA VADBE ŠC FŠ?
od znancev, prijateljev
11 %
4%

z letakov, plakatov
33 %

9%
0%

preko soc.omrežij, spleta
na praznovanju rojstnih dni
na Fakulteti za šport
preko telefona

4%

na tednu odprtih vrat
4%
na sejmu
34 %

drugo

Slika 7. Kako ste izvedeli za vadbe?

Slika 7 nam prikazuje, da je večina staršev za vadbe izvedela preko socialnih omrežij oz. spleta
in preko znancev ali prijateljev. Na tednu odprtih vrat je za vadbe izvedelo 9 % staršev, 4 % pa
preko letakov, plakatov ali telefona. Nihče izmed anketiranih pa ni za vadbe izvedel preko
praznovanja rojstnih dni na FŠ.
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8. VPRAŠANJE

POBUDNIK ZA VPIS NA VADBO
0% 7%
26 %
29 %

1%
37 %
oče

mama

stari starši

otrok sam

družinski prijatelji

drugo

Slika 8. Pobudnik za vpis na vadbo.

Slika 8 nam prikazuje, da je mama v največ primerih pobudnik za vpis otroka na vadbo (37 %).
Sledita otrok sam in pa oče. Starši, ki so izbrali odgovor drugo, so največkrat navedli zdravnika
oz. specialista (7 %).

9. VPRAŠANJE

PREDHODNO POZANIMANJE

44 %
56 %

DA

NE

Slika 9. Predhodno pozanimanje.

Slika 9 nam prikazuje, da se kar 56 % staršev ni predhodno pozanimalo o vadbah. Vzrok za to
je najverjetneje v tradiciji Fakultete za šport, ki izobrazi odlične pedagoge in ima odlične pogoje
za vadbo (različne telovadnice, plezalno steno, bazene, gimnastično dvorano – vse na enem
mestu).
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10. VPRAŠANJE

NAČIN PRIDOBITVE INFORMACIJ O VADBAH

na tednu odprtih vrat
23 %

33 %

na spletni strani
20 %

osebno pri vaditeljih

23 %

pri drugih starših

Slika 10. Način pridobitve informacij o vadbah.

Slika 10 prikazuje, kako se je 30 staršev pozanimalo o vadbah. Največ staršev (33 %) je
informacije našlo na tednu odprtih vrat, 23 % na spletni strani in pri drugih starših, 20 % pa se
je odločilo povprašati vaditelje.

11. VPRAŠANJE

RAZLOG ZA VPIS
strokovno usposobljen kader
6%

zelo dobri pogoji za vadbo

0% 6%
23 %

pestrost ponudbe vadb
prijaznost vaditeljev
dostopnost vadb

27%

predstavitev vadbe na tednu
odprtih vrat
odzivnost
drugo

17 %

7%

14 %

Slika 11. Razlog za vpis.

Iz slike 11 je razvidno, da je največ staršev k vpisu prepričala dostopnost vadb (27 %). Temu
sledijo še: strokovno usposobljen kader (23 %), zelo dobri pogoji za vadbo (17 %), prijaznost
vaditeljev (14 %), pestrost ponudbe vadb (7 %), predstavitev vadbe na tednu odprtih vrat ali
drugo (6 %).
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12. VPRAŠANJE

IZBIRA MED VADBAMI
14 %

kobacaj s starši
28 %

telovajček
gimnastika

21 %

atletika
ples
plezanje

5%

žogarija

5%
3%

plavanje

10 %
13 %

Slika 12. Izbira med vadbami.

Slika 12 prikazuje, med katerimi vadbami so izbirali starši pri vpisu. Največ jih je izbiralo med
plavanjem (28 %), telovajčkom (21 %), kobacajem s starši (14 %) in atletiko (13 %), malo manj
pa so bili zainteresirani za gimnastiko (10 %), plezanje, žogarijo (5 %) in ples 3 %. Starši so pri
tem vprašanju lahko izbrali več odgovorov.

13. VPRAŠANJE

DRUGE PROSTOČASNE DEJAVNOSTI OTROK
športne vadbe drugje

glasbena šola

ustvarjalne delavnice

tuji jeziki

Ne obiskuje drugih aktivnosti

30 %

44 %
11 %

8%

6%

Slika 13. Druge prostočasne dejavnosti otrok.

Iz slike 13 je razvidno, da največ otrok poleg vadb na Športnem centru FŠ ne obiskuje drugih
vadb (44 %). Športne vadbe še drugje obiskuje 30 % otrok, 11 % otrok se uči še tujih jezikov,
8 % hodi na ustvarjalne delavnice in 6 % v glasbeno šolo. Starši so pri tem vprašanju lahko
izbrali več odgovorov.
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14. VPRAŠANJE

ŠPORTNA AKTIVNOST STARŠEV
4%

se ne ukvarjam

14 %

občasno (nekajkrat na
mesec)

41 %

1-krat na teden.
19 %

2-krat na teden.
več kot 2-krat na teden
21 %

Slika 14. Športna aktivnost staršev.

Slika 14 prikazuje, da se kar 41 % staršev več kot 2-krat na teden ukvarja z vodeno vadbo 30
minut ali pa se s športno dejavnostjo ukvarjajo sami. Dvakrat na teden to uspe 21 % staršem,
19 % enkrat na teden, 14 % občasno in le 4 % staršev se s športno aktivnostjo ne ukvarja.
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15. VPRAŠANJE
Tabela 1
Zadovoljstvo staršev

ZADOVOLJSTVO Z
VADBO
zadovoljstvo otroka z vadbo
zadovoljstvo starša z vadbo
strokovno delo vaditeljev
prostorske razmere
primernost pripomočkov
varnost otrok med vadbo
odnos vaditeljev do otrok
cena vadbenega programa
napredek v gibalnih
sposobnostih
napornost/intenzivnost vadbe

N
70
70
70
70
70
70
70
70

min.
4
3
4
3
3
3
3
2

maks.
5
5
5
5
5
5
5
5

povprečje
4,83
4,81
4,84
4,76
4,79
4,80
4,89
4,10

SD
0,38
0.87
0,36
0,62
0,45
0,44
0,37
0,74

70
70

3
3

5
5

4,50
4,23

0,73
0,79

Legenda: N – število odgovorov; min. – najmanjša vrednost odgovora; maks. – najvišja vrednost odgovora; SD – standardni
odklon

Tabela 1 zajema spremenljivke pri petnajstem vprašanju, ki se nanašajo na zadovoljstvo staršev
z vadbami Športnega centra in z dejavniki, ki so povezani z vadbo. Tabela 1 nam prikazuje
rezultate povprečja, standardnega odklona, med drugim pa lahko ugotovimo, koliko staršev se
je v svojem odgovoru odločilo za posamezno postavko ter katere so najnižje in najvišje
vrednosti, ki so bile podane za posamezno spremenljivko.
Iz tabele 1 je razvidno, da je pri vseh spremenljivkah podalo svoje mnenje vseh 70 anketiranih,
pri čemer so povprečne vrednosti zelo visoke. Vzrok za to je, da so posamezne spremenljivke,
ki so jih starši izbrali na petstopenjski Likertovi lestvici, dobile visoke ocene. Najnižja ocena,
ki so jo starši lahko podali, je bila 1 – zelo slabo, najvišja pa je bila ocena 5 – odlično.
Iz stolpca maksimum lahko ugotovimo, da so anketiranci pri vseh spremenljivkah vsaj enkrat
uporabili najvišjo oceno (odlično). Kot najbolj zadovoljivo spremenljivko so starši navedli
»odnos vaditeljev do otrok«, ki so ji namenili povprečno oceno 4,89. Preostali dve
spremenljivki, ki sta takoj za njo dosegli visoko povprečje, sta »strokovno delo vaditeljev«
(4,84) in »zadovoljstvo otroka z vadbo« (4,83).
Iz stolpca minimum pa lahko ugotovimo, da je pri večini spremenljivk najnižja ocena, ki so jo
vprašani podali vsaj enkrat – dve, kar pomeni slabo. Starši so najmanj zadovoljni s ceno
vadbenih programov (4,10) in intenzivnostjo/napornostjo vadbe (4,23).
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16. VPRAŠANJE
Tabela 2
Ocenjevanje ciljev

CILJI STARŠEV
da razvija gibalne sposobnosti
da potroši odvečno energijo
da se spozna z različnimi športi
da sklepa nova prijateljstva
da se nauči čim več novih
elementov
da se nauči prilagajati in poslušati
da se nauči reda in discipline

N
70
70
70
70

min.
3
1
2
2

maks.
5
5
5
5

povprečje
4,86
3,74
4,51
3,56

SD
0,39
1,18
0,75
0,98

70
70
70

3
2
2

5
5
5

4,21
4,31
4,17

0,77
0,82
0,98

Legenda: N – število odgovorov; min – najmanjša vrednost odgovora; maks. – najvišja vrednost odgovora; SD – standardni
odklon

Tako kot v tabeli 1 so tudi v tabeli 2 prikazani rezultati povprečja, standardnega odklona ter
najnižje in najvišje vrednosti, ki so jih starši podali pri posameznih spremenljivkah. Tudi tu je
za vse spremenljivke podalo svoje mnenje vseh 70 vprašanih, povprečne vrednosti so visoke,
starši pa so prav tako odgovarjali na petstopenjski Likertovi lestvici, pri čemer je 1 pomenilo
sploh ni pomembno, 5 pa zelo pomembno.
Iz stolpca maksimum lahko ugotovimo, da so vprašani pri sedmih spremenljivkah vsaj enkrat
uporabili najvišjo oceno – zelo pomembno. Kot najbolj pomembno pa so starši navedli »da
razvija gibalne sposobnosti«, ki so ji namenili povprečno oceno kar 4,86. Spremenljivka, ki je
takoj za njo dosegla visoko povprečje, je »da se spozna z različnimi športi« (4,51).
Stolpec minimuma pa nam prikazuje, da je pri večini spremenljivk najnižja ocena, ki so jo
vprašani podali vsaj enkrat, dve – ni pomembno. Sploh ni pomembno – oceno 1 – pa so označili
le pri spremenljivki »da potroši odvečno energijo«. Staršem je pri ciljih najmanj pomembno,
da njihov otrok na vadbi sklepa nova prijateljstva (3,56) in da potroši odvečno energijo (3,74).
Standardni odklon je bil največji pri trditvi »da se nauči reda in discipline«, kar pomeni, da so
bile tam ocene staršev najbolj raznolike (najnižja ocena je bila 2, najvišja pa 5).
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17. VPRAŠANJE

UDELEŽBA STARŠEV NA VADBAH ŠC FŠ
10 %

9 %4 %
77 %

nikoli

1x na teden

2x na teden

več kot 2x na teden

Slika 15. Udeležba staršev na vadbah ŠC FŠ.

Iz slike 17 je razvidno, da se velika večina staršev v času, ko je njihov otrok na vadbi, ne
udeležuje vadb Športnega centra za starše (77 %). Enkrat na teden se jih udeležuje 10 % staršev,
9 % 2-krat in 4 % več kot 2-krat na teden.

18. VPRAŠANJE

UKVARJANJE CELE DRUŽINE S ŠPORTNO
DEJAVNOSTJO
4%

6%

Nikoli.

3%

Samo med vikendi.

33 %
54 %

Med vikendi in med
tednom.
Samo med tednom
(enkrat–dvakrat).
Samo med tednom (več kot
2-krat).

Slika 16. Ukvarjanje cele družine s športno dejavnostjo.

Iz slike 18 je razvidno, da je več kot polovica anketiranih staršev izbrala odgovor, da se cela
družina s športom ukvarja samo med vikendi, 33 % se jih ukvarja med vikendi in tednom, 6 %
samo med tednom (več kot 2-krat), 4 % samo med tednom (enkrat–dvakrat) in 3 % nikoli.
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19. VPRAŠANJE

AKTIVNOSTI DRUŽINE
5%

20 %

18 %

11 %

20 %
10 %
8%

10 %
pohodništvo
rolanje

kolesarjenje
plavanje

tek
smučanje

Slika 17. Aktivnosti družine.

Iz slike 19 je razvidno, da se največ družin ukvarja s kolesarjenjem in pohodništvom (20 %) ter
igrami z žogo (18 %). Sledijo pa smučanje (11 %), plavanje in rolanje (10 %), tek (8 %), 5 %
anketiranih pa je navedlo druge dejavnosti – sankanje, drsanje, vožnja s skirojem, plezanje,
tenis in balinanje.
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3.2

PREVERJANJE HIPOTEZ

V raziskavi smo želeli ugotoviti, če na organizirane vadbe svoje otroke vpisuje več staršev z
višjo kot nižjo izobrazbo. Ti rezultati so prikazani na sliki 18.

IZOBRAZBA STARŠEV
0%

20 %

nedokončana OŠ

1%
13 %

končana OŠ
končana 3-letna SŠ, 4-letna SŠ

29%
37 %

višja ali visoka strokovna šola
končan univerzitetni študij
magisterij, doktorat

Slika 18. Izobrazba staršev.

Slika 18 zajema prvo hipotezo, kjer želimo potrditi, da ima večina staršev vpisanih otrok na
vadbo visoko izobrazbo. Glede na podatke Statističnega urada Slovenije za leto 2017 smo
ugotovili, da povprečna izobrazba pomeni srednješolsko izobrazbo (nižjo poklicno, srednjo
poklicno, srednjo strokovno, srednjo splošno šolo). V našem primeru to pomeni, da 3-letna in
4-letna srednja šola veljata za povprečno izobrazbo. Vsi tisti, ki imajo (ne)dokončano OŠ, so
podpovprečno izobraženi in imajo v našem primeru nizko izobrazbo. Vsi, ki so končali višjo
ali visoko strokovno šolo, univerzitetni študij, magisterij ali doktorat, pa so nadpovprečno
izobraženi. V našem primeru imajo torej visoko izobrazbo. Hipotezo 1 torej lahko potrdimo
na podlagi podatkov, ki smo jih dobili.
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Tabela 1
Primerjava stopenj izobrazbe glede na cilje otroške športne vadbe
Cilji

Izobrazba

N

Razvoj
gibalnih
sposobnosti

µ

SD

χ²

(ne)dokončana OŠ, končana 3- 10
4,70 0,67 2,951
ali 4-letna SŠ
višja ali visoka strokovna šola
20
4,95 0,22
končan univerzitetni študij
26
4,81 0,40
magisterij ali doktorat znanosti 14
4,93 0,27
Trošenje
(ne)dokončana OŠ, končana 3- 10
3,90 1,37 0,474
odvečne
ali 4-letna SŠ
energije
višja ali visoka strokovna šola
20
3,70 1,26
končan univerzitetni študij
26
3,69 1,12
magisterij ali doktorat znanosti 14
3,71 1,20
Spoznavanje (ne)dokončana OŠ, končana 3- 10
4,40 1,07 2,067
z različnimi ali 4-letna SŠ
športi
višja ali visoka strokovna šola
20
4,65 0,49
končan univerzitetni študij
26
4,38 0,80
magisterij ali doktorat znanosti 14
4,71 0,61
Sklepanje
(ne)dokončana OŠ, končana 3- 10
4,00 0,94 10,177
novih
ali 4-letna SŠ
prijateljstev višja ali visoka strokovna šola
20
4,00 0,86
končan univerzitetni študij
26
3,62 0,90
magisterij ali doktorat znanosti 14
3,00 1,04
Učenje
(ne)dokončana OŠ, končana 3- 10
4,20 0,79 0,752
novih
ali 4-letna SŠ
elementov
višja ali visoka strokovna šola
20
4,35 0,67
končan univerzitetni študij
26
4,15 0,78
magisterij ali doktorat znanosti 14
4,14 0,86
Učenje
(ne)dokončana OŠ, končana 3- 10
4,50 0,71 1,048
prilagajanja ali 4-letna SŠ
in
višja ali visoka strokovna šola
20
4,35 0,75
poslušanja
končan univerzitetni študij
26
4,35 0,80
magisterij ali doktorat znanosti 14
4,07 1,07
Učenje reda (ne)dokončana OŠ, končana 3- 10
4,10 1,29 0,956
in discipline ali 4-letna SŠ
višja ali visoka strokovna šola
20
4,25 0,79
končan univerzitetni študij
26
4,27 0,87
magisterij ali doktorat znanosti 14
3,86 1,23
Legenda. µ - povprečje, SD - standardni odklon; χ² - dvosmerni hi-kvadrat; p statistična značilnost
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p
0,399

0,925

0,559

0,017

0,861

0,790

0,812

V Tabeli 1 je predstavljena primerjava med stopnjami izobrazbe v trditvah, ki se nanašajo na
cilje otroške športne vadbe. Rezultati kažejo, da prihaja do statistično pomembnih razlik med
stopnjami izobrazbe le pri trditvi o sklepanju prijateljstev med vadbo (χ²=10,177; p=0,017).
Višje kot so bili starši izobraženi, nižji pomen so pripisali sklepanju prijateljstev med vadbo.
Enostopenjsko razliko smo ugotovili med najvišje izobraženimi (magistri in doktorji) in
visokošolsko izobraženimi ter osnovno/srednješolsko izobraženimi. Drugo hipotezo smo tako
ovrgli.

Tabela 2
Primerjava med stopnjami izobrazbe v tedenskem družinskem ukvarjanju s športom

Končana
OŠ
Končana 3letna ali 4letna SŠ
Višja ali
visoka
Izobrazba strokovna
šola
Končan
univerzitetni
študij
Magisterij,
doktorat
znanosti

Tedensko družinsko ukvarjanje s športom
Samo Samo
Med
Samo
med
med
vikendi
Nikoli med
tednom tednom
in med
vikendi
(1-2(več kot
tednom
krat)
2-krat)
N 0
1
0
0
0
% 0,0 % 100,0 % 0,0 %
0,0 % 0,0 %
N 0
8
1
0
0
%
0,0 % 88,9 % 11,1 % 0,0 % 0,0 %

Skupno χ²

1
100,0 %
9
100,0 %

N 0
11
%
0,0 % 55,0 %

7

0

2

20

35,0 %

0,0 %

10,0 %

100,0 %

N 2
11
% 7,7 % 42,3 %

10

1

2

26

38,5 %

3,8 %

7,7 %

100,0 %

N 0
8
% 0,0 % 57,1 %

5

1

0

14

35,7 %

7,1 %

0,0 %

100,0 %

N 2
39
23
2
4
% 2,9 % 55,7 % 32,9 % 2,9 % 5,7 %
Legenda. χ² - dvosmerni hi-kvadrat; p - statistična značilnost

70
100,0 %

Skupno

12,334

V tabeli 2 je predstavljena primerjava med stopnjami izobrazbe v tedenskem družinskem
ukvarjanju s športom. Dokazali smo, da med različnimi stopnjami izobrazbe ne prihaja do
statistično značilnih razlik (χ² = 12,334; p = 0,607). Večina staršev se z otroki športno udejstvuje
pretežno med vikendi (55,7 %), nekateri pa celo med delovnim delom tedna in vikendom (32,9
%). Tretjo hipotezo smo tako ovrgli.
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p

0,607

4

RAZPRAVA

Otrokom je zgled staršev nedvomno zelo pomemben in koristen, veliko bolj ga upoštevajo kot
nasvete, kako pomembna je športna aktivnost in kako škodljivo je neskončno igranje
računalniških igric in posedanje pred televizorjem. Postopoma otroci od staršev prevzamejo
različne navade. Mnogim staršem je lažje nadzirati otroka, ki gleda televizijo, kot pa ga
nadzorovati ali celo aktivno spremljati na zunanjem igrišču (Videmšek, Pišot, 2007).
V raziskavi je sodelovalo 70 staršev (31 moških in 39 žensk), starih od 30 do 52 let, katerih
otroci obiskujejo vadbe Športnega centra Fakultete za šport. Vprašalnike smo osebno razdelili
med njih in želeli ugotoviti, kateri so glavni razlogi, da so svoje otroke vpisali na vadbe.
Zanimal nas je tudi njihov odnos do športa in s tem tudi vpliv na njihove otroke – cilji za otroke
na vadbi, ukvarjanje s športom kot družina, glede na izobrazbo in spol.
Starši so odgovorili na nekaj osnovnih vprašanj (njihov spol, spol otroka, starost starša in
otroka, izobrazba starša, katero vadbo otrok obiskuje), zanimalo pa nas je tudi, kdo je starše
seznanil z vadbami Športnega centra Fakultete za šport. V 34 % so starši za vadbe izvedeli
preko spleta in socialnih omrežij, 33 % staršev pa je za vadbe izvedelo preko znancev ali
prijateljev, kar se po mojem mnenju sklada z današnjim načinom življenja, kjer imajo zelo
pomembno vlogo pri promoviranju socialna omrežja, še vedno pa se ljudje za mnenje iz prve
roke radi obrnejo na svoje znance. Oblakova (2014) je v svojem diplomskem delu ugotovila,
da je slaba polovica (43 %) staršev za vadbe športne gimnastike izvedela preko staršev, katerih
otrok že trenira športno gimnastiko, kar nekaj pa jih je za to izvedelo preko vaditelja oz. trenerja.
Zanimalo nas je tudi, na čigavo željo je bil otrok vpisan na vadbe. Starši pri tem odgovoru niso
imeli možnosti izbire odgovora »mama in oče«, morali so se odločiti za tistega, ki je imel
največjo željo po vpisu otroka na vadbo. To je bilo kar 37 % mam in 26 % očetov. Zaradi
otrokove želje pa je otroka vpisalo na vadbe 29 % staršev. Odgovor »drugo«, kjer so največkrat
navedli razlog zdravnikov (pediater), je izbralo 7 % vprašanih. Tomčeva (2010) je v svojem
diplomskem delu prišla do rezultatov, ki kažejo, da so starši največkrat (71,4 %) pobudniki za
vpis. Podatki so bili glede na starost otrok zadovoljivi in realni, saj pri teh letih otroke v različne
vodene športne dejavnosti vključujejo starši. Če pa se za dejavnost odloči otrok sam, je navadno
to dejavnost pred njim že obiskoval član njegove družine ali prijatelj. Tako je bilo 26,2 % otrok
samih pobudnikov za vključitev v športno dejavnost, le 2,4 % pa so jih za vpis navdušile
vzgojiteljice.
V vadbe so vključeni tako starejši kot tudi mlajši otroci (1–3 leta), starši pa jih zaupajo
vaditeljem. Zato nas je zanimalo, če se starši pred vpisom pozanimajo o vaditeljih, njihovem
načinu vodenja in o sami vadbi. Več kot polovica staršev tega ne stori, kar nas je presenetilo.
Glavni razlogi za to so, da zaupajo v strokovno usposobljen kader, ki ima zelo dobre pogoje za
vadbo, in verjamejo priporočilom svojih znancev, prijateljev. O vadbi in vaditeljih pa se je pred
vpisom pozanimalo 44 % vprašanih. Oblakova (2014) je v svoji raziskavi pridobila še nižji
odstotek staršev (17 %), ki so se o vaditeljih predhodno pozanimali. Tudi Tomčeva (2010) je
prišla do ugotovitve, da se kar polovici staršev strokovna usposobljenost vaditelja ne zdi
pomemben podatek pri vpisu na vadbo. Razlog je lahko v tem, da starši vaditelja že poznajo in
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mu zaupajo, mogoče pa je tudi, da se jim zdi pomembno le, da se otrok z nečim ukvarja in pri
tem uživa.
Vprašali smo jih, na kakšen način so se pozanimali. Tretjina staršev se je udeležila tedna odprtih
vrat, kjer lahko otroci sodelujejo pri prilagojeni vadbi (veliko število otrok različnih starosti in
sposobnosti) v telovadnicah. V tem tednu lahko preizkusijo, kolikor vadb želijo, in se spoznajo
z vaditelji. Na spletni strani in pri drugih starših se je o vadbi pozanimalo 23 % staršev, 20 %
pa jih je osebno pristopilo k vaditeljem in se z njimi pogovorilo.
Želeli smo izvedeti tudi, kaj je starše prepričalo, da so otroka vpisali na vadbo. Skoraj tretjina
staršev je prepričala dostopnost vadb, kar pomeni, da vadbe potekajo v bližini njihovega doma
in so zanje finančno dostopne. To, da je bližina dvorane bila najpomembnejši dejavnik, zaradi
katerega so se starši odločili za vpis na vadbe, je v svojem diplomskem delu ugotovila tudi
Oblakova (2014). Starši se tako rešijo zagat s prevozi, saj lahko starejši otroci pridejo na vadbe
sami, v lepem vremenu pa mlajše otroke starši pripeljejo s kolesi ali peš in so tudi sami športno
aktivni. Zaradi strokovno usposobljenega kadra, ki je sestavljen iz diplomantov in študentov
Fakultete za šport, je otroke na vadbe vpisalo 23 % staršev. Zelo dobri pogoji za vadbo (plezalna
stena, veliko število pripomočkov, primernih za različne razvojne stopnje otrok, gimnastična
dvorana, plavalni bazen) so prepričali 17 % staršev. Prijaznost vaditeljev je vplivala na 14 %
vprašanih, s 7 odstotki sledi še pestrost ponudbe vadb in predstavitev na tednu odprtih vrat.
Odgovor »drugo« je izbralo 6 % staršev, kjer jih je nekaj zapisalo, da jih je v to prepričalo
zdravniško priporočilo.
Zaradi pestre ponudbe vadb, ki jih Športni center Fakultete za šport ponuja, smo želeli izvedeti,
med katerimi vadbami so starši največkrat izbirali. Tretjina staršev je izbirala med plavanjem,
21 % pa med telovajčkom, kjer je vpisanih največ otrok in je zato največ vadbenih skupin. S
14 % sledi kobacaj s starši in 13 % atletika, z 10 % gimnastika, 5 % žogarija in plezanje ter 3
% ples. Starši lahko vadbo telovajčka opazujejo preko stekla in so tudi bolj v stiku z vaditelji,
saj imajo majhne otroke, ki se še navajajo biti na vadbi brez staršev. Tudi na bazenu lahko starši
skozi steklo opazujejo vadbo, svoje otroke pa navadno počakajo pri garderobah, kjer jih
spremljajo vaditelji, ki so tako s starši v osebnem stiku. Mislimo, da to staršem veliko pomeni
in je zato vpis na te vadbe večji.
Zelo pomembno je, da otroci čim bolj aktivno in koristno preživijo svoj prosti čas, zato nas je
zanimalo, katere dejavnosti poleg vadb na Športnem centru Fakultete za šport še obiskujejo.
Skoraj polovica otrok ne obiskuje drugih aktivnosti, kar nas je malce presenetilo, saj navadno
obiskujejo vadbe na fakulteti le 2-krat tedensko. Tretjina otrok obiskuje športne vadbe drugje.
Hodijo predvsem na judo, ki ga v ponudbi Športnega centra Fakultete za šport še ni, in pa na
treninge nogometa (predvsem starejši otroci). Tuje jezike obiskuje 11 % otrok, 8 % ustvarjalne
delavnice in le 6 % glasbeno šolo. Odstotek otrok, ki ne obiskujejo drugih aktivnosti, je visok,
sklepamo pa, da se ne poslužujejo organiziranih vadb in se s športno dejavnostjo nekatere dni
ukvarjajo sami. Podobne podatke je pridobila tudi Tomčeva (2010), saj več kot polovica otrok
v prostem času ne obiskuje drugih popoldanskih dejavnosti. Oblakova (2014) pa je v svojem
diplomskem delu prišla do pozitivnih ugotovitev, saj se kar 86 % otrok poleg vodenih vadb
gimnastike ukvarja še z drugimi športnimi zvrstmi, kot so ples, smučanje, plavanje, prosto
plezanje, balet, atletika, odbojka, judo in jahanje. Tečaje tujih jezikov obiskuje 24 % otrok, 12
% jih hodi v glasbeno šolo.
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Ker so starši zgled otrokom, smo preverili, kolikokrat na teden se s športom ukvarjajo 30 minut,
pod strokovnim vodstvom ali pa sami. Več kot 2-krat na teden se s športom ukvarja 29 staršev,
kar predstavlja 41 % vprašanih, 15 staršem to uspe 2-krat na teden, 13 staršem e1-krat na teden,
10 staršev se s športom ukvarja občasno (nekajkrat na mesec) in le 3 starši se s športom ne
ukvarjajo. Športna aktivnost staršev je razveseljiv podatek, saj so starši tisti, ki otrokom v
mlajših letih privzgojijo pozitiven odnos do športne dejavnosti. Tudi Tomčeva (2010) je
ugotovila, da je več kot polovica staršev športno aktivnih. Oblakova (2014) je prišla do
podatkov, da je skoraj polovica športno aktivnih kar 2-krat do 3-krat na teden, tretjina pa 1-krat
na teden. Tudi Logajeva (2015) je prišla do pozitivnih rezultatov, saj je kar 74 % staršev redno
športno aktivnih (najmanj 2-krat tedensko po 45 minut). Neaktivni in tisti, ki so aktivni občasno,
pa so tesno skupaj. Otroci ponotranjijo vzorce in navade staršev. Skupna športna dejavnost prav
tako odlično vpliva na medsebojne odnose. Če se starši veliko ukvarjajo s športom, se bodo tudi
njihovi otroci. Kasneje smo preverili tudi, kolikokrat na teden se družine ukvarjajo s športom.
Rezultate bomo predstavili v nadaljevanju.
Zanimalo nas je tudi, kako zadovoljni so starši in otroci z vadbami, v katere so vključeni. Z
ocenami od 1 (zelo slabo) do 5 (odlično) so ocenjevali prostor, pripomočke, vaditelje in vadbo.
Najnižja ocena je bila 2 in se je pojavila pri ceni vadbenega programa, pri ocenjevanju
strokovnega dela vaditeljev in zadovoljstvu otroka z vadbo je bila najnižja ocena 4, pri ostalih
pa 3. Najnižjo povprečno oceno je dobila cena vadbenega programa (4,10), najbolj zadovoljni
pa so starši z odnosom vaditeljev do otrok (4,89). Zelo visoko povprečno oceno imajo tudi
odgovori: strokovno delo vaditeljev, zadovoljstvo otroka z vadbo, zadovoljstvo starša z vadbo
in varnost otrok med vadbo. Drugo najnižjo oceno pa ima napornost/intenzivnost vadbe, ki je
velikokrat nižja na račun spoznavanja mlajših otrok z načinom vadbe, vaditelji, s pripomočki
in telovadnico. Ocena odnosa vaditeljev otrok pa gre na račun strokovno usposobljenega kadra,
ne gre le za trenerje z licencami, ampak za usposobljene pedagoge.
Želeli smo tudi izvedeti, kakšne cilje imajo starši za otroke na vadbi. Z ocenami od 1 (sploh ni
pomembno) do 5 (zelo pomembno) so ocenili, kako pomembno se jim zdi, da otrok razvija
gibalne sposobnosti, potroši odvečno energijo, se spozna z različnimi športi, sklepa nova
prijateljstva, se nauči čim več novih elementov, se nauči prilagajati in poslušati ter se nauči reda
in discipline. Najbolj pomembno se jim zdi, da otrok razvija gibalne sposobnosti – povprečna
ocena 4,86. Želijo tudi, da se spozna z različnimi športi (4,51), najmanj pomembno pa se jim
zdi, da na vadbi sklepa nova prijateljstva (3,56), kar pa je najbolj pomembno otrokom, ki vadbe
radi obiskujejo tudi zaradi dobre družbe in zabave. Tomčeva (2010) je v svojem diplomskem
delu ugotovila, da je staršem pomembno, da se otroci na vadbi zabavajo, da tako ohranjajo
zdravje in izpopolnjujejo ter usvajajo nove spretnosti.
Zanimalo nas je, če se starši v času, ko je njihov otrok na vadbi, tudi sami udeležujejo
organizirane vadbe za starše, ki jo ponuja Športni center Fakultete za šport. Ugotovili smo, da
je takih staršev zelo malo. Le 4 % se več kot 2-krat na teden udeležijo organizirane vadbe na
Športnem centru, 9 % 2-krat na teden in 10 % 1-krat na teden. Kar 77 % staršev pa se je ne
udeleži nikoli, predvsem so to starši mlajših otrok, ki še spremljajo vadbe svojih otrok.
Erjavčeva (2010) je v svojem diplomskem delu ugotovila, da ima kar 86 % staršev željo, da
pripeljejo otroka na vadbo in se v tem času tudi sami športno udejstvujejo. Proti je bilo le 14 %
staršev, ki so za razlog navedli pomanjkanje časa, službo ali pa ta čas porabijo za druge stvari.
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Kot smo omenili že zgoraj, smo starše vprašali tudi, kolikokrat na teden se vsa družina skupaj
ukvarja s športom. Le 2 starša sta obkrožila, da se z družino nikoli ne ukvarjajo s športom. Več
kot polovica staršev za to najde čas samo med vikendi, 23 staršem to uspe med vikendom in
med tednom, samo 4 % se jih ukvarja s športom samo med tednom (enkrat–dvakrat) in ne med
vikendom, 6 % pa več kot 2-krat na teden, med vikendom pa ne. Rezultati se skladajo z
današnjim načinom življenja, ki pomeni dolge delovnike za starše, pozne prevoze iz šole in
prihode domov. Starši potem peljejo otroke na popoldanske aktivnosti, zato šele med vikendom
najdejo čas, da so športno aktivni skupaj. Še vedno imamo 2 starša, ki z otroki nista športno
dejavna, jih pa vključujeta v organizirane vadbe.
Želeli smo izvedeti še, s katerimi športi se družine največkrat ukvarjajo. Starši so lahko
obkrožili več odgovorov. Kolesarjenje je obkrožilo 50 staršev, 49 pa pohodništvo, kar
predstavlja 20 %, tako sta to najbolj popularni aktivnosti. Igre z žogo je izbralo 18 % (44
staršev), 11 % smučanje, 10 % rolanje in plavanje, 8 % tek in 12 staršev je izbralo odgovor
drugo, kjer so navedli sankanje, vožnjo s skirojem, tenis in plezanje. Tomčeva (2010) je
ugotovila, da največ staršev v športno dejavnost z otroki vključuje žogo (32 %), malce nižji
odstotek staršev pa z otroki hodi na sprehode in se igra na igralih.
Eden izmed dejavnikov, ki vpliva na vključevanje otrok na vadbe Športnega centra Fakultete
za šport, naj bi bila izobrazba. Višje izobraženi ljudje naj bi imeli več znanja in zavedanja o
pomenu in vplivu gibanja na zdravje in razvoj otroka. Ugotovili smo, da je odstotek staršev z
višjo izobrazbo, ki vpisujejo otroke na vadbo, višji od tistih z nižjo (nedokončana OŠ – nihče,
dokončana OŠ – 1 starš). Tako smo potrdili prvo hipotezo.
Vendar pa smo dokazali, da so staršem z višjo izobrazbo pomembni enaki cilji kot tistim z nižjo,
kar je ovrglo našo drugo hipotezo. Do statistične razlike je prišlo le pri odgovoru »da sklepa
nova prijateljstva«, kjer so starši z višjo izobrazbo temu odgovoru pripisali nižji pomen.
Enostopenjsko razliko smo ugotovili med najvišje izobraženimi (magisterij, doktorat) in
visokošolsko izobrazbo ter osnovno/srednješolsko izobrazbo. Pričakovali smo, da bodo nižje
izobraženi starši dali več pomena redu in disciplini ter da bo razlika vidna tudi pri razvoju
gibalnih sposobnosti, vendar ni tako. Kljub nižji izobrazbi se vse več staršev zaveda pomena
športne dejavnosti in organizirane vadbe, s katero otrok najbolj napreduje in razvija gibalne
sposobnosti. Tudi Oblakova (2014) je ugotovila, da ne obstajajo razlike med cilji, ki jih imajo
starši za svojega otroka na vadbi glede na izobrazbo.
Hipoteze 3 ne moremo potrditi. Nismo dokazali, da se starši z višjo izobrazbo večkrat skupaj
z družino ukvarjajo s športno dejavnostjo kot tisti z nižjo. Med različnimi stopnjami izobrazbe
ne prihaja do statističnih razlik, se pa večina družin s športno dejavnostjo ukvarja med vikendi
(55,7 %).
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Namen diplomskega dela je bil ugotoviti glavne razloge, zaradi katerih starši vpisujejo otroke
na vadbe. Poleg tega so nas zanimale tudi druge prostočasne popoldanske aktivnosti otrok,
odnos staršev do športa – kolikokrat na teden se sami in kot družina ukvarjajo s športom in
kateri cilji se jim zdijo pomembni, glede na njihovo izobrazbo.
V raziskavi smo uporabili anketni vprašalnik z 19 vprašanji, kjer smo poleg osnovnih podatkov
o anketirancih in njihovih otrocih želeli izvedeti tudi: kaj jih je prepričalo k vpisu, kje so za
vadbe izvedeli, ali so se o njih predhodno pozanimali, med katerimi vadbami so izbirali in kako
so z njimi zadovoljni oni in otroci.
Anketne vprašalnike smo razdelili pred in po vadbah ter si tako zagotovili pravilno rešene
vprašalnike. Starši so tako vprašalnike izpolnili na kraju samem, nekateri do konca vadbe, nekaj
vprašalnikov pa so starši vrnili do naslednje vadbe. Podatki bi bili še bolj reprezentativni, če bi
dobili rešene vprašalnike z vseh vadb, tako da bi v prihodnje reševanje anket še bolj nadzirali.
V diplomskem delu smo prišli do pomembnih ugotovitev, izmed katerih nas je najbolj pozitivno
presenetila ta, da se družine, kjer imajo starši nižjo izobrazbo, prav tako večkrat na teden
ukvarjajo s športno dejavnostjo. Razlik z družinami, kjer imajo starši višjo izobrazbo, ni bilo.
To se nam zdi zelo razveseljiv podatek, saj tako finančne zmožnosti in nižja izobrazba ne
vplivajo na nižjo športno aktivnost otrok. Tudi starši z nižjo izobrazbo se dobro zavedajo
pomena gibanja za otrokov gibalni razvoj in zdravje. Za otroke so jim pomembni enaki cilji,
kot so staršem z višjo izobrazbo (da razvijajo gibalne sposobnosti, se spoznajo z različnimi
športi).
Zelo nas je presenetil podatek, da se starši o vaditeljih in vadbi ne pozanimajo pred vpisom.
Upamo, da to ni zato, ker želijo otroka le predati v varstvo vaditeljev, da se na vadbi zabava,
ampak je razlog to, da je znano, da so vaditelji Športnega centra Fakultete za šport bodoči
športni pedagogi, nekateri med njimi že tudi diplomanti in magistri.
Vodstvu Športnega centra Fakultete za šport bi svetovali, da ohranijo Teden odprtih vrat, saj
veliko staršev tam pridobi potrebne informacije in se tako odločijo za vpis. Priporočali bi le, da
bi vseeno poskušali ure na tem tednu še bolj približati pravim vadbam in otroke deliti glede na
starost.
Lokacija na Fakulteti za šport je odlična, pripomočki in telovadnice so primerni in starši so s
tem zadovoljni. Najmanj pa so zadovoljni s ceno, ki bi jo bilo v prihodnje pametno spremeniti,
saj bi tako lažje ohranili polne skupine in pridobili nove otroke.
Starši so dobro ocenili vadbe in vaditelje, kar je zagotovo tudi posledica večjega števila
vaditeljev kot na nekaterih drugih organiziranih vadbah. S tem je zagotovljena varnost, nad
katero so starši navdušeni. Menimo, da bi bilo dobro ohraniti tako število vaditeljev, saj je tako
omogočen tudi individualni in osebni pristop do otrok, ki ga starši zelo cenijo.
Menimo, da so podatki in ugotovitve, ki smo jih z diplomskim delom pridobili, zelo pomembni
za Športni center Fakultete za šport. So pa tudi uporabni – staršem bi jih lahko predstavili na
Tednu odprtih vrat in jim tako prikazali, kako pomembne so organizirane vadbe za otroke in
kako zadovoljni so z njimi starši. Rezultate bi lahko objavili tudi na spletni strani in jih ob
zaključku vadb izobesili in predstavili staršem, ki bi jih to zanimalo.
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Programi športnih dejavnosti, ki jih otroci in starši izvajajo skupaj pod strokovnim vodstvom,
postajajo vse bolj priljubljeni. Po obsegu in kakovosti morajo zadovoljevati otrokovo potrebo
po gibanju, igri in sprostitvi. Prilagojeni naj bi bili različnim potrebam, interesom in
sposobnostim otrok, da tako lahko kar najbolj prispevajo k razvoju in zdravju. S hkratnim
vključevanjem staršev in otrok v športnorekreativno vadbo v okviru klubov in društev
omogočamo otrokom, da igraje in s pomočjo članov družine postopoma uveljavljajo zdrav
način življenja kot najpomembnejšo osebno vrednoto (Videmšek idr., 2001).
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VPRAŠALNIK
Sem Ema Mlakar Debenec, študentka 3. letnika športne vzgoje na Fakulteti za šport. Vprašalnik
bom uporabila za svojo diplomsko nalogo in je anonimen. Pri vseh vprašanjih je možen le en
odgovor, razen pri 12. in 19. vprašanju.
1.
2.
3.
4.
5.

Vaš spol: M Ž
Spol otroka: M Ž
Vaša starost: __
Starost otroka: __
Katero vadbo obiskuje vaš otrok? ____

6. Vaša izobrazba: a) nedokončana OŠ
b) končana OŠ
c) končana 3-letna SŠ, 4-letna SŠ
d) višja ali visoka strokovna šola
e) končan univerzitetni študij
f) magisterij, doktorat
7. Kako ste izvedeli za vadbe Športnega centra Fakultete za šport?
a) Od znancev, prijateljev.
b) Z letakov, plakatov.
c) Preko socialnih omrežij, spleta.
d) Na praznovanju rojstnih dni na Fakulteti za šport.
e) Preko telefona.
f) Na tednu odprtih vrat.
g) Na sejmu.
h) Drugo: ____
8. Na čigavo željo ste otroka vpisali na vadbo (kdo je bil pobudnik)?
a) Oče.
b) Mama.
c) Stari starši.
d) Otrok sam.
e) Družinski prijatelji.
f) Drugo: ____
9. Ste se predhodno pozanimali o vaditeljih in njihovem načinu vodenja? Da./Ne.
10. Kako ste se pozanimali o tem (če ste na 9. vprašanje odgovorili z Da)?
a) Na tednu odprtih vrat.
b) Na spletni strani.
c) Osebno pri vaditeljih.
d) Pri drugih starših.
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11. Kaj vas je prepričalo, da ste otroka vpisali na vadbo?
a) Strokovno usposobljen kader.
b) Zelo dobri pogoji za vadbo.
c) Pestrost ponudbe vadb.
d) Prijaznost vaditeljev.
e) Dostopnost vadb (finančne zmožnosti, bližina doma).
f) Predstavitev vadbe na tednu odprtih vrat.
g) Odzivnost.
h) Drugo: ____
12. Med katerimi vadbami ste izbirali? (Možnih je več odgovorov.)
a) Kobacaj s starši.
b) Telovajček.
c) Gimnastika.
d) Atletika.
e) Ples.
f) Plezanje.
g) Žogarija.
h) Plavanje.
13. Kaj vaš otrok poleg vadb še obiskuje v prostem času? (Možnih je več odgovorov.)
a) Športne vadbe drugje.
b) Glasbeno šolo.
c) Ustvarjalne delavnice.
d) Tuje jezike.
e) Ne obiskuje drugih aktivnosti.
14. Kako pogosto se s športom ukvarjate 30 minut pod strokovnim vodstvom ali sami?
a) Se ne ukvarjam.
b) Občasno (nekajkrat na mesec).
c) 1-krat na teden.
d) 2-krat na teden.
e) Več kot 2-krat na teden.
15. S številko od 1 (zelo slabo) do 5 (odlično) ocenite:
a) zadovoljstvo otroka z vadbo
b) zadovoljstvo starša z vadbo
c) strokovno delo vaditeljev
d) prostorske razmere
e) primernost pripomočkov
f) varnost otrok med vadbo
g) odnos vaditeljev do otrok
h) cena vadbenega programa
i) napredek v gibalnih sposobnostih
j) napornost/intenzivnost vadbe
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16. Kakšne cilje imate za svojega otroka pri vadbi? S številko od 1 (sploh ni pomembno)
do 5 (zelo pomembno) označite:
a) Da razvija gibalne sposobnosti.
b) Da potroši odvečno energijo.
c) Da se spozna z različnimi športi.
d) Da sklepa nova prijateljstva.
e) Da se nauči čim več novih elementov.
f) Da se nauči prilagajati in poslušati.
g) Da se nauči reda in discipline.
17. Ali se v času, ko je vaš otrok na vadbi, tudi vi udeležujete katere od vadb?
a) Nikoli.
b) 1-krat na teden.
c) 2-krat na teden.
d) Več kot 2-krat na teden.
18. Kolikokrat tedensko se s športom ukvarja cela družina skupaj?
a) Nikoli.
b) Samo med vikendi.
c) Med vikendi in med tednom.
d) Samo med tednom (enkrat–dvakrat).
e) Samo med tednom (več kot 2-krat).
19. S katerimi športi se ukvarjate skupaj? (Možnih je več odgovorov.)
a) S pohodništvom.
b) S kolesarjenjem.
c) S tekom.
d) Z rolanjem.
e) S plavanjem.
f) S smučanjem.
g) Igre z žogo.
h) Drugo: ____

Hvala za vaš čas.
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