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1 UVod

 V sodobnih publikacijah, ki obravnavajo kakovost vzgojno-iz-
obraževalnih sistemov,1 so strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju 
opredeljeni kot dejavnik, ki ima najpomembnejši vpliv na kakovost izo-
braževanja, zato je pomembno, da snovalci šolske politike, katerih cilj je 
izboljšava vzgojno-izobraževalnih sistemov, predlagajo rešitve, ki podpi-
rajo kakovosten sistem izobraževanja vseh strokovnih delavcev in njihov 
stalni profesionalni razvoj. Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno 
delo v javnem vrtcu oziroma šoli opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgo-
jiteljev, učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji, predavatelji višjih šol in 
drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih na-
log, potrebnih za nemoteno delovanje vrtca oz. šole (v nadaljnjem bese-
dilu uporabljamo izraz strokovni delavci).2

Profesionalni razvoj strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju je 
vseživljenjski proces, ki se prične z začetnim izobraževanjem strokovnih 
delavcev in se zaključi z njihovo upokojitvijo. Kakovost profesionalnega 
razvoja strokovnih delavcev je tako odvisna od kakovosti njim namenje-
nih izobraževalnih programov in usposobljenosti njihovih izvajalcev, od 
uvajanja v pedagoški poklic in od podpore (sistemske in osebne), ki jim je 
zagotovljena v različnih fazah profesionalnega razvoja. V področni stro-
kovni skupini za izobraževanje pedagoških delavcev in njihov profesional-
ni razvoj smo se tako osredotočili na vse tri vsebinske sklope: (1) začetno 
izobraževanje strokovnih delavcev, (2) obdobje uvajanja v poklic (priprav-
ništvo in strokovni izpit) in (3) nadaljnje izobraževanje in usposabljanje 
strokovnih delavcev ter napredovanje zaposlenih v strokovne nazive. 

2 rAzVoj IzoBrAžEVANjA StrokoVNIh dElAVcEV

 Izobraževanje strokovnih delavcev je vedno odraz političnih, 
družbenoekonomskih in socialnih razmer države. Ko govorimo o izo-
braževanju strokovnih delavcev v Sloveniji, tako ne moremo mimo po-
litičnih sprememb, ki so pomembno vplivale na značilnosti celotnega 
izobraževalnega sistema. V preteklosti (do leta 1918) se je izobraževanje 
strokovnih delavcev v Sloveniji razvijalo v okviru Avstro-ogrske monar-
hije, kasneje v okviru Kraljevine Jugoslavije (do leta 1941), med leti 1945 
in 1991 pa v okviru Socialistične federativne republike Jugoslavije. Za to 
obdobje je značilna visoka stopnja decentralizacije – republike so imele 
obsežne pristojnosti v šolstvu in posledično so bile tudi razvojne razlike 
med njimi očitne (npr. na področju izobraževanja strokovnih delavcev je 
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bil prehod iz akademije v fakulteto najprej izveden v Sloveniji). Po osa-
mosvojitvi (leta 1991) je Slovenija začela razvijati svoj izobraževalni sis-
tem. V nadaljevanju izpostavljamo le nekaj najpomembnejših mejnikov.

Po reformi višješolskega (dvoletnega) v visokošolski (štiriletni) program 
(1987–1988) in po uveljavitvi nove šolske zakonodaje leta 1996 morajo 
imeti vsi strokovni delavci v šolah3 zaključen štiriletni program. Vsi stro-
kovni delavci morajo opraviti strokovni izpit pred državno izpitno komi-
sijo, ki jo imenuje minister, pristojen za šolstvo. Izobraževanje vzgojiteljev 
in učiteljev razrednega pouka poteka na treh pedagoških fakultetah (Lju-
bljana, Maribor, Koper), izobraževanje predmetnih učiteljev in šolskih 
svetovalnih delavcev pa poteka tudi na drugih visokošolskih inštitucijah 
(npr. Filozofska fakulteta, Fakulteta za socialno delo, Biotehniška fakul-
teta, Akademija za glasbo, Fakulteta za matematiko in fiziko, Fakulteta za 
šport itd.). Leta 1993 je bil sprejet Zakon o visokem šolstvu, ki predstavlja 
zakonsko osnovo za modernizacijo terciarnega izobraževanja. Leta 1995 
je bila izdana Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 
in na njeni osnovi je bila leta 1996 sprejeta zakonodaja preduniverzitet-
nega izobraževanja.4 Spremembe, do katerih je prišlo na ravni obveznega 
izobraževanja, so imele vpliv tudi na vsebino izobraževanja strokovnih 
delavcev (npr. zgodnejši vstop v šolo, opisno ocenjevanje, učenje v prvem 
razredu devetletne osnovne šole ipd.). Na področju univerzitetnega izob-
raževanja so se najpomembnejše spremembe pričele leta 2003/2004, ko 
je v Sloveniji potekala priprava in sprejem prve visokošolske zakonodaje 
(leta 2006 je sledila še ena zakonska sprememba), ki je upoštevala neka-
tere vidike dotedanje razprave znotraj bolonjskega procesa. Najkasneje v 
študijskem letu 2009/10 so morale vse fakultete in visokošolski zavodi v 
Sloveniji vpisati študente 1. letnika v prenovljene programe. 

Povsod po svetu države do določene stopnje opredelijo oz. regulirajo na-
čin izobraževanja strokovnih delavcev (praviloma znotraj visokošolskega 
izobraževalnega sistema), tako da z zakoni in podzakonskimi akti posta-
vijo smernice in okvire izobraževanja strokovnih delavcev (npr. vstopni 
pogoji za študij; čas trajanja izobraževanja oz. stopnjo izobrazbe, ki je 
potrebna za opravljanje poklica; uvajanje v pedagoški poklic; pogoje, ki 
jih morajo izpolnjevati izobraževalci bodočih strokovnih delavcev ipd.), 
univerze oz. visokošolski zavodi pa na tej osnovi avtonomno oblikujejo 
študijske programe. Tako npr. v Estoniji obstaja Nacionalni razvojni načrt 
izobraževanja učiteljev.5 Okvirne kompetence, ki jih morajo usvojiti stro-
kovni delavci, so definirane na nacionalni ravni in zapisane v Standardih 
visokošolskega izobraževanja, ki jih je potrdil Svet za ocenjevanje kako-
vosti visokošolskega izobraževanja, oblikovanje študijskih programov pa 
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je prepuščeno posameznim fakultetam. Tudi izobraževanje strokovnih 
delavcev na Finskem je regulirano nacionalno, z državnimi zakoni, ven-
dar imajo univerze, ki organizirajo izobraževanje, avtonomijo pri obli-
kovanju študijskih programov. V Franciji so od leta 2005 inštituti za iz-
obraževanje učiteljev vključeni v univerze, sistem izobraževanja učiteljev 
pa je bil vključen v bolonjski proces. V Italiji so minimalni kriteriji, ki jih 
morajo izpolnjevati strokovni delavci, določeni na nacionalni ravni, uni-
verze pa so avtonomne pri oblikovanju študijskega programa, kurikula 
oz. vsebin izobraževanja. Enak sistem imajo tudi v Avstriji, Belgiji, Bolga-
riji, na Cipru, Češkem in Danskem, v Nemčiji, na Madžarskem, Irskem, 
v Latviji in Litvi, na Nizozemskem, Poljskem, Portugalskem, v Romuniji, 
na Slovaškem, v Španiji, Združenem kraljestvu in na Švedskem. V teh 
državah so v državnih dokumentih predpisane le splošne smernice o tem, 
kako naj poteka izobraževanje strokovnih delavcev (stopnja izobrazbe, 
ki jo diplomanti pridobijo, število kreditnih točk, potrebnih za določeno 
stopnjo izobrazbe, vključitev v bolonjski proces ipd.). V zveznih državah 
(Avstrija, Nemčija, Španija, Združeno kraljestvo) imajo posamezne de-
žele svoja pravila in pristojnosti glede izobraževanja strokovnih delavcev, 
zakonodajni okviri pa so postavljeni na nacionalni ravni. Pri oblikovanju 
sistema izobraževanja strokovnih delavcev imajo največ svobode inštituti 
za izobraževanje učiteljev v Grčiji, Luksemburgu in na Malti. 

Tudi v Sloveniji država predpiše pogoje za vpis v visokošolske zavode, čas 
trajanja izobraževanja strokovnih delavcev, delovno obveznost visokošol-
skih učiteljev in sodelavcev ter financiranje javnih visokošolskih zavodov, 
oblikovanje študijskih programov pa je v pristojnosti univerze oz. samo-
stojnih visokošolskih zavodov. Univerza oziroma samostojni visokošolski 
zavod mora vsak študijski program akreditirati pri Nacionalni agenciji 
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, in sicer najmanj vsa-
kih sedem let. Agencija opravlja strokovne in razvojne naloge v visokem 
šolstvu in regulatorne naloge za zunanje zagotavljanje kakovosti visokega 
šolstva in višjega strokovnega izobraževanja ter opredeli minimalne kri-
terije, po katerih se presoja izpolnjevanje pogojev za akreditacijo visoko-
šolskih zavodov in študijskih programov. Z akreditacijo pri Nacionalni 
agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu študijski pro-
grami postanejo javno veljavni.

3  rAzlogI zA SPrEmINjANjE

 V zadnjih letih smo doživeli veliko sprememb na družbeno-eko-
nomskem področju, ki se odražajo tudi v sistemu vzgoje in izobraževanja. 
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Države in različne mednarodne in/ali medvladne organizacije (npr.  
Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD) so 
se na ekonomske in družbene spremembe odzvale na različne načine, 
vsem pa je skupno, da poudarjajo izjemno pomembno vlogo, ki jo ima 
pri odgovoru na te družbene spremembe izobraževanje. V Evropski 
skupnosti je bil odgovor na izzive družbenih sprememb povzet v Lizbon-
ski strategiji (Lizbonski evropski svet, 23–24. marec 2000), ki predpostav-
lja, da so prebivalci v Evropi tista sila, ki bo omogočila, da Evropska unija 
lahko postane najbolj konkurenčno gospodarstvo na svetu. Za doseganje 
tega cilja je treba definirati nove temeljne veščine, ki jih bodo ljudje raz-
vili v procesu vseživljenjskega učenja, od predšolskega obdobja in tudi še 
v obdobju, ko se upokojijo.6 

Kakovostnejše izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v 
vzgoji in izobraževanju je bilo tudi pomemben sestavni del delovnega 
programa o ciljih izobraževanja in usposabljanja do leta 2010, ki ga je leta 
2002 potrdil Evropski svet v Barceloni in ki poudarja, da so strokovni de-
lavci v vzgoji in izobraževanju »ključni akterji v vseh strategijah, katerih 
cilj je spodbujati razvoj družbe in gospodarstva.«7

Na področje izobraževanja strokovnih delavcev v Sloveniji je imela naj-
večji vpliv vključitev slovenskega sistema v tako imenovano evropsko 
dimenzijo vzgoje in izobraževanja, ki se naslavlja na skupno evropsko 
dediščino političnih, kulturnih in moralnih vrednot. 

Na področju univerzitetnega izobraževanja so se najpomembnejše spre-
membe pričele leta 2003/2004, ko je v Sloveniji potekala priprava in spre-
jem prve visokošolske zakonodaje, katere cilj je bil, da Slovenijo do leta 
2010 vključi v enoten evropski visokošolski sistem. V prenovo študijskih 
programov so bile zajete tudi vse fakultete, ki izobražujejo bodoče stro-
kovne delavce. Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani se je leta 2003 
vključila v drugo fazo projekta Tuning (Tuning Educational Structures 
in Europe), ki se je začel leta 2000. Projekt je bil usmerjen k oblikova-
nju konkretnih predlogov za uresničevanje bolonjskega procesa na rav-
ni visokošolskih institucij ter posameznih predmetnih področij, njegov 
osnovni namen pa je bil razvoj skupne sodobne metodologije v podporo 
celoviti študijski prenovi.8 Eno od področij je bilo tudi področje eduka-
cije, ki vsebuje področje izobraževanja učiteljev na splošno in študijske 
usmeritve s področja ved o izobraževanju.9

Dokument o skupnih evropskih načelih (2006) navaja, da potrebujejo 
strokovni poklici diplomo visokošolskega zavoda, učitelji morajo imeti 
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izobrazbo iz svojega poklicnega področja in ustrezno pedagoško kva-
lifikacijo, programi izobraževanja strokovnih delavcev morajo biti na 
razpolago na vseh treh stopnjah (dodiplomski, magistrski in doktorski 
študij), predvsem pa je treba spodbujati pripravljenost strokovnih delav-
cev za raziskovanje in dokazovanje lastne prakse k razvoju novega zna-
nja. Skupna evropska načela za učiteljske kompetence in kvalifikacije10 
ponujajo izhodišča prenovi študijskih programov za področje vzgoje in 
izobraževanja po štirih načelih in treh sklopih kompetenc. Načela so: (1) 
učiteljevanje kot visokokvalificiran poklic, ki (2) je umeščen v kontekst 
vseživljenjskega učenja, (3) je mobilen in (4) utemeljen na partnerstvu. 
Trije sklopi kompetenc pa so: (a) usposobljenost za delo z drugimi, (b) 
usposobljenost za delo z znanjem in (c) usposobljenost za delo z družbo 
in v družbi.

Posledice omenjenih sprememb se odražajo tudi v konkretnem peda-
goškem delu in nalogah strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. 
Vloga strokovnega delavca v vrtcu, šoli, organizaciji za izobraževanje od-
raslih ali v drugih vzgojno-izobraževalnih institucijah se namreč precej 
razlikuje od vloge, ki jo je imel v preteklosti. Predvsem postaja vse kom-
pleksnejša, kar izobraževalce strokovnih delavcev postavlja pred nove 
izzive in naloge. Bodoče strokovne delavce je treba usposobiti za izvaja-
nje diferenciacije in individualizacije in s tem za prilagajanje poučevanja 
individualnim značilnostim otrok, učencev ali odraslih, za delo z otroki 
in učenci s posebnimi potrebami, vključno za delo z nadarjenimi otroki 
in učenci, za udejanjanje načela integracije in inkluzije, za medpredme-
tno povezovanje, za vzgojo in izobraževanje v skladu s skupno evropsko 
dediščino političnih, kulturnih in moralnih vrednot, obvladati morajo 
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, sposobni morajo biti obliko-
vati multikulturno učno okolje, znati morajo voditi oddelek, evalvirati 
delo itd. Središče profesionalnega delovanja strokovnih delavcev ni več le 
posredovanje znanja, ampak tudi nudenje opore učencem pri njihovem 
učenju, osamosvajanju in prevzemanju odgovornosti za njihova ravna-
nja, seveda upoštevajoč njihovo starost.11 Strokovni delavci s spodbuja-
njem učenčeve radovednosti, samostojnosti, intelektualne doslednosti in 
ustvarjanjem možnosti za uspeh formalnega in nadaljnjega izobraževanja 
odločujoče vplivajo na »pripravo mladih, ne le za-to, da bodo z zaupa-
njem gledali v prihodnost, temveč da jo bodo tudi sami premišljeno in 
odgovorno gradili«.12 

Čeprav strokovnega delavca običajno še vedno dojemamo kot strokovne-
ga delavca znotraj nacionalnega konteksta (npr. jezik poučevanja, tradici-
ja, zgodovina, identiteta, nacionalno državljanstvo itn.), postaja vse bolj 
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nujno, da ga jasno umestimo v evropski kontekst (npr. človekove pravice 
kot skupni vrednotni okvir, mobilnost, znanje jezikov, zgodovine, multi-
kulturalizem, multiple identitete in državljanstvo).13 V multikulturni in ve-
čjezični Evropi je za strokovne delavce koristno, da neposredno spoznajo 
izkušnje drugih evropskih kultur in držav, drugih šolskih sistemov in sis-
temov izobraževanja strokovnih delavcev.14 V tem obdobju so se pojavili 
tudi številni projekti, ki so si zadali cilj identificirati trende v izobraževanju 
strokovnih delavcev v Evropi (npr. Evropska mreža o politikah izobraževa-
nja učiteljev – ENTEP) in celo združiti visokošolske in raziskovalne sisteme 
evropskih držav tudi v skupni evropski visokošolski in raziskovalni prostor 
(European Higher Education and Research Area: EHEA + ERA). 

Šole in šolski sistemi tako nikakor ne smejo iti le v smeri prilagajanja 
spremembam pri načinu in organizaciji dela, pač pa morajo biti usmerje-
ni v pridobivanje novih kompetenc, ki izhajajo iz prilagajanja spremem-
bam v družbi in iz profesionalnih vlog, ki naj bi jih strokovni delavec 
opravljal. Spremembe in izzivi zahtevajo ponovno definicijo poklicnih 
nalog in vlog strokovnih delavcev ter njihovega izobraževanja.15 Gre za t. 
i. »razširjeni« ali »novi« profesionalizem, ki ob visoki stopnji samostojno-
sti in specializiranega znanja izpostavlja tudi moralni okvir odgovornosti 
strokovnega delavca za širše učinke poklicnega delovanja, razumevanje 
in odzivanje na družbene spremembe, aktivno vplivanje na pogoje la-
stnega dela, poglobljeno refleksijo in zmožnost, da na osnovi povratnih 
informacij stalno izboljšuje svoje delo z otroki, učenci in odraslimi, pri 
čemer sodeluje s kolegi, starši in širšo skupnostjo.16 

Zaradi vseh sprememb, ki povzročajo vse večjo raznolikost profesional-
nih vlog strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ter ob dejstvu, da 
pričakovanja države, staršev in učencev do strokovnih delavcev še nikoli 
niso bila tako visoka, se morajo strokovni delavci, če želijo strokovno in 
avtonomno opravljati svoje delo, usposobiti za novo razširjeno vlogo oz. 
»posebne dodatne kompetence«.17

 Izsledki novejših raziskav
 V Sloveniji je v zadnjem obdobju potekalo nekaj projektov, ki so 
bili delno financirani iz evropskih socialnih skladov, in so obravnavali 
različne segmente izobraževanja strokovnih delavcev ter njihovega profe-
sionalnega razvoja,18 nekatere fakultete so sodelovale v razvojnih projek-
tih, ki so bili namenjeni prenavljanju visokošolskih študijskih programov, 
namenjenih izobraževanju bodočih strokovnih delavcev,19 redkeje pa so 
to problematiko v Sloveniji obravnavali mednarodni projekti,20 ciljni raz-
iskovalni projekti21 in evalvacijske raziskave.22
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Projekti so proučevali predvsem naslednja vsebinska področja: uvajanje 
strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalno delo, praktično usposablja-
nje bodočih strokovnih delavcev, nadaljnje izobraževanje in usposablja-
nje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju in začetno izobraže-
vanje bodočih strokovnih delavcev oz. kompetence, ki naj bi jih bodoči 
strokovni delavci usvojili v času študija. 

Če povzamemo ugotovitve nekaterih zgoraj naštetih projektov, lahko za-
pišemo, da se je pokazala potreba po oblikovanju enotnega modela uvaja-
nja strokovnih delavcev v vzgojno – izobraževalni sistem. Rezultati so po-
kazali, da so pripravniki, ki so se v času pripravništva postopoma uvajali v 
pedagoški poklic ob pomoči mentorja (najprej opazovanje mentorja, nato 
prevzemanje vedno več obveznosti), statistično mnogo bolj zadovoljni s 
svojim profesionalnim razvojem v času pripravništva oz. uvajanja, kot pa 
pripravniki, ki so začeli svojo poklicno pot tako, da so takoj samostojno 
opravljali svoje delo. Številni raziskovalci izpostavljajo potrebo po razli-
kovanju med kakovostnim poučevanjem in kakovostnim mentorstvom.23 
Rezultati domačih projektov so sicer pokazali, da so po mnenju mentor-
jev in pripravnikov mentorji v povprečju dobro usposobljeni za posame-
zne naloge, ki jih imajo v času mentorstva pripravniku, kljub temu pa bi 
bilo dobro organizirati dodatno izobraževanje za mentorje začetnikom v 
vzgojno-izobraževalnem delu, ki bi bilo namenjeno pridobitvi znanja z 
določenih vsebinskih področij (npr. sposobnost vrednotenja pripravni-
kovega napredka in oblikovanja etapnih ciljev pripravnikovega profesio-
nalnega razvoja, poznavanje značilnosti učenja odraslih) in oblikovanju 
modela uvajanja strokovnih delavcev v poklic. 

Glede sistema nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih 
delavcev v vzgoji in izobraževanju so projekti pokazali, da sistem v naši 
državi ni slab, vendar pa bi bilo treba ponudbo nadaljnjega izobraževanja 
in usposabljanja razširiti z nekaterimi vsebinami/temami, ki danes niso 
zastopane, ter jo dodatno podpreti z javnimi sredstvi.

Prav tako se je pokazala potreba po poenotenju sistema praktičnega 
usposabljanja bodočih strokovnih delavcev. Praktično usposabljanje ima 
v študijskih programih, ki so namenjeni bodočim strokovnim delavcem, 
pomembno mesto in dolgo tradicijo. Vse pogosteje pa se pojavljajo težave 
pri organizaciji prakse (npr. pomanjkanje šol, ki so pripravljene prevzeti 
študente na prakso oz. pomanjkanje ustrezno usposobljenih mentorjev). 
Rezultati so pokazali, da si študenti želijo boljšo organizacijo prakse, ki 
bi se smiselno vključevala v vse druge obveznosti v času študiju. Učite-
lji v vlogi mentorjev študentom na praksi ocenjujejo, da nimajo dovolj 
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znanja in informacij o namenu, vsebini in organizaciji prakse. Pokazala 
se je potreba po oblikovanju stalne mreže partnerskih inštitucij, s kateri-
mi bi posamezna fakulteta sodelovala pri izvajanju vseh svojih dejavno-
sti. Sodelovanje s partnerskimi inštitucijami bi bilo denimo pomembno 
z vidika izvajanja prakse študentov in zagotavljanja izobraženih strokov-
nih delavcev mentorjev študentom na praksi. Takšno sodelovanje je treba 
ustrezno finančno in strokovno podpreti. 

Na podlagi analize že opravljenih domačih raziskav in pregleda tuje to-
vrstne strokovne literature smo člani področne strokovne skupine za iz-
obraževanje pedagoških delavcev in njihov profesionalni razvoj identifi-
cirali naslednja vsebinska področja, ki smo jih proučevali v nadaljevanju: 
(1) začetno izobraževanje strokovnih delavcev, (2) uvajanje strokovnih 
delavcev v vzgojno– izobraževalno delo, (3) sistem nadaljnjega izobraže-
vanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju in 
(4) napredovanje strokovnih delavcev v strokovne nazive.

4  NAčElA

 V nadaljevanju navajamo načela, ki so skupna vsem strokovnim 
delavcem v vzgoji in izobraževanju. Poleg navedenih načel morajo posa-
mezni profili strokovnih delavcev pri svojem delu upoštevati še specifična 
načela, ki izhajajo iz njihovih konkretnih delovnih nalog.24

 Načelo strokovnosti
 Pedagoški poklic je visokokvalificiran poklic, ki zahteva ustrezno 
izobrazbo. Utemeljen je v spoznanjih različnih znanosti oz. znanstvenih 
disciplin. Izobraževanje naj strokovnim delavcem v vzgoji in izobraže-
vanju omogoči široko razgledanost, pridobitev teoretičnih znanj, ki so 
potrebna za opravljanje tega poklica in ustrezne praktične izkušnje. Stro-
kovni delavci morajo svoje delo opravljati strokovno korektno, v skladu z 
najnovejšimi strokovnimi oz. znanstvenimi spoznanji in etičnimi načeli. 
Usposobljeni morajo biti za razvijanje pedagoškega poklica in prevzema-
nje novih nalog; pri svojem delu se morajo biti sposobni odzivati na spre-
membe v družbi. Svoje delo morajo stalno prilagajati značilnostim otrok 
oz. učencev. Strokovnim delavcem je treba omogočiti kakovostne pogoje 
(ustrezne normative in materialne pogoje) za delo.

 Načelo avtonomnosti strokovnih delavcev je povezano z avtonomijo
 vzgojno-izobraževalnih inštitucij in z avtonomijo posameznika
 Strokovnim delavcem je treba omogočiti strokovno avtonomno 
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presojanje in ravnanje. Najpomembnejše izhodišče strokovnega presoja-
nja in ravnanja mora biti poznavanje učnega področja oz. lastne stroke 
ter pedagoških spoznanj in odgovorno ravnanje na tej osnovi. Strokovni 
delavci morajo biti pripravljeni na sodelovanje in morajo znati poiskati 
tudi pomoč strokovnjaka zunaj vrtca, šole, inštitucij za izobraževanje od-
raslih … 

 Načelo vseživljenjskega učenja in profesionalnega razvoja
 K izbiri pedagoškega poklica je treba spodbujati najbolj kakovo-
stne in poklicno motivirane posameznike. Strokovni delavci v vzgoji in 
izobraževanju morajo imeti razvite sposobnosti za vseživljenjsko učenje. 
Za doseganje kakovostnega pedagoškega dela in profesionalnega razvoja 
strokovnih delavcev je treba zagotoviti povezavo med začetnim izobraže-
vanjem, uvajanjem v pedagoški poklic ter sistemom nadaljnjega izobra-
ževanja in usposabljanja strokovnih delavcev. Pedagoški študijski progra-
mi morajo biti dostopni tudi na doktorski stopnji. Strokovnim delavcem 
je potrebno omogočiti kakovostne pogoje za izobraževanje in stalni pro-
fesionalni razvoj. 

 Načelo partnerskega sodelovanja znotraj posamezne inštitucije ter 
 med vzgojno-izobraževalnimi inštitucijami in širšim okoljem
 Zaradi pretoka informacij in spoznanj oz. zaradi kakovostnejšega 
dela se morajo vzgojno – izobraževalne inštitucije stalno povezovati s fa-
kultetami, ki izobražujejo strokovne delavce, z inštitucijami, ki strokov-
nim delavcem nudijo strokovno podporo (Zavod RS za šolstvo, Center 
za poklicno izobraževanje, Andragoški center RS), z različnimi društvi, 
v katera se združujejo strokovni delavci, in z raziskovalnimi inštituci-
jami (npr. Pedagoški inštitut). Vrtci, šole in inštitucije za izobraževanje 
odraslih se morajo odpirati širšemu okolju in sodelovati s starši, gospo-
darstvom, kulturnimi in socialnimi inštitucijami. Pri tem je treba jasno 
začrtati meje strokovnosti, ki so domena strokovnih delavcev. 

 Načelo iskanja družbenega konsenza pri doseganju ciljev 
 vzgojno-izobraževalnega dela
 V družbi je treba doseči soglasje o temeljnih ciljih vzgojno-izo-
braževalnega dela in dogovor, da si bodo za dosego teh ciljev prizadevali 
vsi, ki so povezani z vzgojno-izobraževalnim procesom: snovalci šolske 
politike, strokovni delavci, izobraževalci strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju, učenci, starši učencev, širše družbeno okolje ipd. Tudi ka-
kovostno znanje, ki bo naše učence na mednarodnih tekmovanjih uvr-
ščalo v vrh razvitih držav, je mogoče doseči le z dogovorom in podporo 
v družbi, v kateri bodo imeli strokovni delavci zagotovljene pogoje za 
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kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa in obenem širšo 
družbeno podporo pri svojem delu, zlasti s strani staršev učencev. Prav 
tako je pomembno, da je vsak posameznik ustrezno usposobljen na po-
dročju poznavanja lastne kulture in kulture drugih narodov.

 Načelo evalvacije lastnega dela
 Evalvacija oz. samoevalvacija lastnega dela je eden temeljnih de-
javnikov zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcih 
in šolah ter stalnega profesionalnega razvoja strokovnih delavcev. Evalva-
cija omogoča sistematično zbiranje podatkov, ki jih potrebujemo, da zna-
mo na kritičen in objektiviziran način presoditi, ali so bili načrtovani cilji 
doseženi. Evalvacija je podlaga za izboljšave, ki so pomembne za razvoj 
posameznika, inštitucije in celotne družbe. Na osnovi evalvacije lahko 
uvedemo izboljšave, ki nas pripeljejo do boljših rezultatov. 

 Načelo interdisciplinarnosti in enakovrednosti vseh znanstvenih 
 disciplin mora biti zagotovljeno na ravni izobraževanja 
 vseh strokovnih delavcev
 Strokovni delavci morajo biti seznanjeni s korpusom različnih 
znanstvenih disciplin in teoretičnih usmeritev na področju vzgoje in iz-
obraževanja. Strokovni delavci morajo znati posamezna znanja povezati 
in jih vgraditi v svoja ravnanja ter jih uporabljati pri svojem izobraževal-
nem, vzgojnem in svetovalnem delu. Strokovni delavci morajo biti spo-
sobni interdisciplinarnega, strokovnega sodelovanja.

 Načelo mobilnosti
 Mobilnost strokovnih delavcev predstavlja enega od ključnih 
dejavnikov poklicnega izpopolnjevanja in doseganja višjih standardov 
pedagoškega dela. Mobilnost lahko obravnavamo znotraj države, med 
državami, med različnimi ravnmi šolanja ter glede na prehajanja med pe-
dagoškimi in ostalimi poklici, ki so povezani z vzgojno-izobraževalnim 
delom. Temeljni cilj mobilnosti naj bi bil dvig kakovosti dela strokovnih 
delavcev, spodbujanje in prenos inovacij, podpora transparentnosti izo-
braževalnih sistemov, krepitev evropske dimenzije ter pridobivanje zna-
nja in kompetenc v drugih okoljih.
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5  PrEdlAgANE rEšItVE

5.1 Sistem izobraževanja strokovnih delavcev

 5.1.1 Vstopni pogoji

 Vpisni pogoji za študijske programe, ki so namenjeni izobraževanju 
strokovnih delavcev, se med državami razlikujejo. Odvisni so tudi od števi-
la prijavljenih kandidatov oz. interesa za to študijsko področje. Tako npr. na 
Finskem za poučevanje na primarni stopnji sprejmejo le 10 % do 15 % pri-
javljenih kandidatov, v Rusiji se na eno razpisano mesto prijavijo 3-4 kan-
didati, na nekaterih oddelkih tudi 15 do 17 kandidatov, na Hrvaškem je 8 
prijav na eno prosto mesto, v Estoniji se na eno prosto mesto prijavi pribli-
žno 4,5 kandidatov, na Poljskem je sprejeta približno tretjina kandidatov, na 
Norveškem pa je v večjih mestih sprejetih približno 40 % prijavljenih kan-
didatov.25 V Sloveniji je število prijavljenih kandidatov na različne študijske 
programe zelo različno. Na pedagoških fakultetah je največ prijav na študij-
ska programa razredni pouk in predšolska vzgoja, precej manj kandidatov 
pa se prijavi na dvopredmetne, zlasti naravoslovne študijske programe. V 
študijskem letu 2010/11 so vse tri pedagoške fakultete izmed kandidatov, 
katerih prva želja je bila študij razrednega pouka, vpisale 77 % prijavljenih 
kandidatov, izmed kandidatov, ki so se želeli vpisati na predšolsko vzgojo, 
pa 39 % prijavljenih. Velika selekcija je tudi za študij psihologije (izvajata ga 
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani in Filozofska fakulteta Univerze 
v Mariboru; vpisali sta 50 % prijavljenih kandidatov), socialne pedagogike 
(vpisanih je 48 % prijavljenih kandidatov) ter specialne in rehabilitacijske 
pedagogike (vpisanih je 63 % prijavljenih kandidatov).

Med kriteriji, ki jih različne države uporabljajo ob omejitvi vpisa,26 so 
najpogosteje rezultati maturitetnih preizkusov oz. eksternega preverjanja 
znanja ob zaključku srednje šole (npr. Poljska, Romunija, Rusija), ocene 
iz različnih predmetov (npr. Estonija, Norveška), sprejemni izpiti (npr. 
Hrvaška, Češka); v nekaterih državah (npr. Estonija, Romunija, Finska) 
izvajajo tudi sprejemne intervjuje, s katerimi ugotavljajo motivacijo kan-
didatov za pedagoški poklic, njihove komunikacijske zmožnosti … 

V Sloveniji so splošni vstopni pogoji za študijske programe, ki so name-
njeni izobraževanju strokovnih delavcev, določeni z Zakonom o visokem 
šolstvu (2006). Bodoči študenti morajo zaključiti splošno srednjo šolo in 
opraviti splošno maturo. V študij po univerzitetnem študijskem progra-
mu na posameznem strokovnem področju se lahko vpiše tudi, kdor je 
opravil poklicno maturo po ustreznem programu za pridobitev srednje 
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strokovne izobrazbe z istega strokovnega področja ter izpit iz enega od 
predmetov splošne mature. Ustrezni program za pridobitev srednje stro-
kovne izobrazbe ter predmet mature se določita s študijskim programom.

Vstopni pogoji za študij predšolske vzgoje, ki je visokošolski strokovni 
program, so splošna matura ali poklicna matura po zaključeni štiriletni 
srednji šoli s področja predšolske vzgoje ali zdravstvene nege. 

Selekcijske kriterije ob omejitvi vpisa določi posamezni študijski pro-
gram: običajno je selekcija narejena na osnovi srednješolskih ocen in 
uspeha na splošni oz. poklicni maturi.

 Predlagane rešitve na področju vstopnih pogojev
a)  Čeprav imajo posamezni visokošolski zavodi oz. študijski progra-

mi možnost vpisati tudi kandidate, ki so opravili poklicno maturo 
po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobraz-
be z istega strokovnega področja ter izpit iz enega od predmetov 
splošne mature, predlagamo, da se za vpis na študijske programe, 
ki so namenjeni bodočim učiteljem in šolskim svetovalnim dela-
vcem, kot vstopni pogoj predpiše zaključena splošna srednja šola 
in opravljena splošna matura. Kandidate s poklicno maturo in z 
opravljenim dodatnim predmetom iz splošne mature, je mogoče 
vpisati le iz vsebinsko sorodnih srednješolskih programov, v ka-
terih so dijaki pridobili ustrezno znanje, ki ga potrebujejo za na-
daljnji študij. Vstopni pogoj za študij predšolske vzgoje je splošna 
matura ali poklicna matura po zaključeni štiriletni srednji šoli s 
področja predšolske vzgoje ali zdravstvene nege.

b)  V primeru omejitve vpisa se kot selekcijski kriterij uporabi kombi-
nacija dosežka na maturi in zaključenih ocen zadnjih dveh letni-
kov srednje šole. V prihodnje bi kazalo razmisliti o možnosti, da bi 
se na tistih študijskih programih, kjer je interes kandidatov velik, 
upoštevali tudi kriteriji, ki so povezani z izkazanimi izkušnjami 
na področju dela z ljudmi (npr. prostovoljno delo, komunikacijske 
spretnosti, tutorstvo ... ).

c)  Ministrstvo za šolstvo in šport naj še naprej spremlja in analizira 
potrebe po posameznih profilih v vzgojno –izobraževalnih inštitua-
cijah. V primeru pomanjkanja diplomantov posameznih študijskih 
programov mora vpis na te študijske programe spodbujati tudi s 
sistemom kadrovskih štipendij. Pristojno ministrstvo naj analizo 
potreb po posameznih profilih v vzgojno–izobraževalnih inštitua-
cijah posreduje visokošolskim zavodom, da bodo lahko optimalno 
načrtovali število razpisnih mest za posamezne študijske programe.
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5.1.2  Trajanje študija

 Izobraževanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju lahko 
poteka na različne načine (npr. vzporedni in zaporedni model), običaj-
no pa vključuje vsebine posameznega predmetnega področja ali več 
področij, za poučevanje katerih se študenti usposabljajo, in splošni pe-
dagoški del, ki vključuje tako teoretična kot praktična znanja, potrebna 
za opravljanje pedagoškega poklica. Glede na to, kako sta ti komponenti 
vključeni v študijski program, ločimo dva modela izobraževanja. Če štu-
denti pridobivajo znanje s pedagoškega področja istočasno kot znanje s 
predmetnega področja, govorimo o vzporednem modelu izobraževanja 
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (takšen model poznajo npr. 
na Nizozemskem, Poljskem, v Romuniji, običajno tudi na Švedskem), če 
pa je študijski program zasnovan tako, da študenti najprej usvojijo znanje 
s predmetnega področja, kasneje pa znanje s pedagoškega področja, 
govorimo o zaporednem modelu izobraževanja strokovnih delavcev 
(takšen model poznajo npr. v Franciji). V večini držav se je možno uspo-
sobiti za poučevanje tako po vzporednem kot po zaporednem modelu 
(poleg Slovenije ima oba modela tudi Finska, Estonija, Češka, Norveška, 
Hrvaška).27 V nekaterih državah se model poučevanja strokovnih dela-
vcev razlikuje glede na študijski program, npr. na Hrvaškem se vzgojitelji 
in učitelji razrednega pouka izobražujejo po vzporednem modelu, pred-
metni učitelji pa običajno po zaporednem modelu.

Tudi v Sloveniji poznamo oba modela izobraževanja strokovnih delavcev 
v vzgoji in izobraževanju. Kvalifikacijo za poučevanje je mogoče dobiti:
a) z uspešnim zaključkom visokošolskega študijskega programa, ki je 

namenjen poučevanju enega ali dveh predmetov, in s pridobitvijo 
strokovnega naslova profesor enega ali dveh predmetov (vzpore-
dni model izobraževanja učiteljev) ali 

b) z uspešnim zaključkom visokošolskega študijskega programa, 
v katerem študenti usvojijo potrebna znanja o določenem pred-
metnem področju, v času študija pa ne usvojijo potrebnega pe-
dagoškega znanja. Po zaključku študija mora takšen diplomant 
zaključiti še enoletno pedagoško-andragoško izobraževanje, ki je 
ovrednoteno s 60 kreditnimi točkami (zaporedni model).28

Trajanje izobraževanja učiteljev je v nekaterih državah odvisno tudi od 
ravni šolskega sistema, na kateri naj bi učitelji poučevali. Običajno je izob-
raževanje učiteljev organizirano na univerzitetni ravni, v nekaterih državah 
pa je zlasti izobraževanje vzgojiteljev in učiteljev osnovnih šol organizirano 
na neuniverzitetnem področju, npr. v inštitutih in politehnikah.29 
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Za izobraževanje srednješolskih učiteljev je značilno, da v vseh državah 
EU poteka na univerzitetni ravni in da traja vsaj 5 let (npr. v Franciji, Ita-
liji, Avstriji, na Finskem, Nizozemskem, Madžarskem, Poljskem, Portu-
galskem, v Sloveniji, Angliji, Luksemburgu, na Slovaškem, Češkem, Malti 
v Nemčiji in Estoniji). Manj kot 5 let traja le v Bolgariji, Grčiji, na Irskem 
in Cipru, v Latviji, Litvi, Romuniji, na Švedskem, v Španiji in francoskem 
delu Belgije. 

Za izobraževanje učiteljev nižjih srednjih šol (tj. višji razredi naše devet-
letne osnovne šole) je značilno, da v vseh državah EU poteka na terciar-
ni ravni, v večini držav se zaključi s pridobitvijo univerzitetne stopnje 
izobrazbe (izjemi sta Belgija in Avstrija za določene študijske programe), 
v 12 državah EU traja 5 let (Nemčija, Estonija, Francija, Italija, Luksem-
burg, Avstrija, Poljska, Portugalska, Slovenija, Slovaška, Finska, Anglija), 
v ostalih pa manj (npr. Bolgarija, Češka, Danska, Španija, Grčija …).

Za izobraževanje osnovnošolskih učiteljev je značilno, da v večini držav 
EU poteka na univerzitetni ravni (razen v Belgiji, Luksemburgu, Avstriji 
in Romuniji) in traja 4 leta (Bolgarija, Češka, Danska, Grčija, Irska, Itali-
ja, Ciper, Litva, Latva, Madžarska, Malta, Nizozemska, Portugalska, Slo-
vaška in Romunija). V nekaterih državah EU traja 5 let (Nemčija, Esto-
nija, Francija, Poljska, Finska, Slovenija in Anglija), v nekaterih pa 3 leta 
(Belgija, Španija, Avstrija, Švedska in Luksemburg).

Posebnost slovenske šole je svetovalna služba.30 Šolsko svetovalno delo, 
kot posebna oblika pomoči učencem in šoli se je v Sloveniji pričelo razvi-
jati v 2. polovici 60. let prejšnjega stoletja, če štejemo za začetek uvajanja 
obdobje, ko so se pričeli, zaradi nudenja pomoči učencem in staršem, 
sistematično zaposlovati posamezni svetovalni strokovnjaki (psihologi, 
socialni delavci in pedagogi) in ko so bili postavljeni temelji današnjega 
koncepta svetovalnega dela.31 Leta 1999 so bile na Strokovnem svetu RS za 
splošno izobraževanje potrjene Programske smernice za delo svetovalne 
službe, ki so nastale na podlagi projekta Koncept svetovalnega dela v vrt-
cih, osnovnih in srednjih šolah.32 Smernice so oblikovane ločeno za vsak 
podsistem – vrtec, osnovno šolo in srednje izobraževanje, vendar pa ima-
jo splošna izhodišča enaka za vse podsisteme. V Zakonu o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanje (2007) je opredeljeno, da v javnem 
vrtcu in šoli svetovalna služba svetuje otrokom, učencem, vajencem, di-
jakom, učiteljem in staršem; sodeluje z vzgojitelji, učitelji in vodstvom 
šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja vrtca oziroma šole 
in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela ter opravlja poklicno sveto-
vanje. Pri opravljanju poklicnega svetovanja se povezuje z Republiškim 
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zavodom za zaposlovanje. Svetovalna služba sodeluje pri pripravi in 
izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi potreba-
mi. V Programskih smernicah svetovalne službe (2008) so opredeljene 
osnovne vrste dejavnosti svetovalne službe: dejavnosti pomoči, razvojne 
in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije. 

Iz mednarodnih primerjav je razvidno,33 da imajo le redke države šolske 
svetovalne delavce zaposlene na šoli (identično ureditev kot Slovenija ima 
še Hrvaška). Večina držav za svetovalno delo najame strokovnjake, zapo-
slene v strokovnih centrih (npr. vzgojne, pedagoško-psihološke ali men-
talno-higienske posvetovalnice, svetovalni centri itd.), ki so najpogosteje 
organizirani lokalno oz. v večjih mestih in so zadolženi za več šol. Tako 
je npr. na Švedskem vsaka občina zadolžena, da organizira svetovalno po-
moč. Obstajajo regionalni centri, v katerih so zaposleni svetovalci, ki nudi-
jo pomoč šolam. Če so javne organizacije preveč zasedene, lahko ravnatelj 
poišče pomoč v privatnih organizacijah. Podobno ureditev imajo tudi na 
Norveškem (v regionalnih centrih so zaposleni psihologi, socialni delavci 
in specialni pedagogi), v Avstriji (organizirano obliko pomoči predstavljajo 
t. i. »šolske psihološke službe«, ki so javne in organizirane v vseh glavnih 
mestih okrajev; v njih so zaposleni izključno psihologi, ki s svojo dejavno-
stjo pokrivajo vrtce, osnovne šole in srednje ter višje poklicne in splošne 
šole), Belgiji (strokovnjaki v psihološko-medicinskih-socialnih centrih 
nudijo šolam pomoč s poklicnega, zdravstvenega in socialnega področja), 
Franciji (strokovnjaki iz informacijsko-usmerjevalnih centrov sodelujejo 
na timskih posvetih o učencih), Nemčiji (šolsko svetovalno delo opravljajo 
predvsem socialni delavci, ki so zaposleni v državnih ustanovah), Estoniji 
(ustanavljajo regionalne centre za učence z učnimi težavami, v katerih so 
zaposleni psihologi, logopedi in socialni pedagogi, ki delajo s starši, učenci 
in učitelji in jim svetujejo oz. nudijo specialno pomoč), na Poljskem (sveto-
valna pomoč je organizirana v Nacionalnem inštitutu za izobraževanje uči-
teljev in v regionalnih centrih, ki nudijo psihološko in pedagoško podporo 
ter poklicno svetovanje). V nekaterih državah (npr. Švedska, Norveška, 
Estonija, Poljska, Združeno kraljestvo) se v zadnjem času pojavlja ideja, da 
bi šolske svetovalne delavce začeli zaposlovati na šolah.

V nekaterih državah so šolski svetovalni delavci zaposleni le v večjih šo-
lah (npr. na Poljskem, če ima šola več kot 2000 učencev, v Romuniji, če 
ima šola več kot 800 učencev, v Rusiji so psihologi zaposleni na srednjih 
šolah), ponekod pa šolsko svetovalno delo opravljajo učitelji, ki so si pri-
dobili dodatno kvalifikacijo in svetovalno dejavnost opravljajo v okviru 
svoje delovne obveznosti (npr. na Slovaškem se učitelji lahko usposobi-
jo za vzgojne svetovalce, svetovalno delo lahko opravljajo tudi učitelji v 
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Nemčiji, v Avstriji je večina učiteljev vključena v svetovalno delo, prido-
biti si morajo dodatne kvalifikacije s področja kariernega svetovanja in 
šolskega svetovanja). Tudi v Združenem kraljestvu svetovalci prihajajo z 
različnih področij in imajo različne poklice (poučevanje, socialno delo, 
bolniška nega). Britansko združenje za svetovanje in psihoterapijo pri-
poroča, da naj bi svetovalni delavec zaključil tečaj, ki traja 3 leta (uvodno 
leto, ki je namenjeno pridobivanju teoretičnega znanja, in dve leti uspo-
sabljanja v praksi, ki vključuje tudi supervizijo).

Izobrazba kadrov, ki v različnih državah opravljajo šolsko svetovalno delo, 
je torej dokaj različna. Za kakovostno opravljanje šolskega svetovalnega 
dela je pomembno, da je šolska svetovalna služba organizirana na šoli in 
da je šolski svetovalni delavec sestavni del šolskega kolektiva. Tudi v ra-
ziskavi, ki smo jo opravili v področni strokovni skupini za izobraževanje 
pedagoških delavcev in njihov profesionalni razvoj,34 se je pokazalo, da 
večina anketiranih strokovnih delavcev meni, naj bo šolska svetovalna 
služba integralni del vsake šole (tako je odgovorilo kar 95,7 % učiteljev in 
95,1 % ravnateljev). Naj ima več šol skupno svetovalno službo, meni 3,1 % 
učiteljev in trije ravnatelji. Skoraj tri četrtine anketiranih učiteljev (73,1 
%) so ocenile svoje sodelovanje s šolsko svetovalno službo kot zelo dobro 
ali dobro (enako oceno je podalo kar 92,7 % ravnateljev), približno petina 
učiteljev (21,2 %) je sodelovanje ocenila kot srednje dobro (enako oceno 
je podalo 6,1 % ravnateljev), da je sodelovanje s šolsko svetovalno službo 
slabo ali zelo slabo, pa je odgovorilo 5,8 % učiteljev in en ravnatelj. 

V nadaljevanju navajamo trenutno zahtevano izobrazbo za vzgojitelje, 
učitelje in šolske svetovalne delavce v šolah,35 strokovne delavce v domu 
za učence in dijaškem domu, strokovne delavce v šolah in zavodih za 
izvajanje programov vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s 
posebnimi potrebami ter zahtevano izobrazbo za ravnatelje v Sloveniji. 36

Vzgojitelji predšolskih otrok morajo zaključiti triletni visokošolski strokovni 
program predšolske vzgoje. Zakonodaja delo v vrtcu omogoča tudi diploman-
tom drugih področij, ki so si pridobili ustrezna znanja. Vzgojitelj predšolskih 
otrok je lahko tudi, kdor je končal: univerzitetni študijski program in si pri-
dobil strokovni naslov profesor, univerzitetni študijski program s področja 
izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved in družboslovja ali visokošolski 
strokovni oz. univerzitetni študijski program iz socialnega dela in je opravil 
študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje. Diplomantom zgo-
raj navedenih univerzitetnih študijskih programov, ki so si pridobili najmanj 
srednjo strokovno izobrazbo iz predšolske vzgoje, ni treba opravljati študijske-
ga programa za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje.
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Pomočnik vzgojitelja je lahko, kdor je končal izobraževalni program sred-
njega strokovnega izobraževanja iz predšolske vzgoje ali kdor je zaključil 
četrti letnik gimnazije in opravil izobraževalni program poklicnega tečaja 
predšolska vzgoja.

Osnovnošolski učitelji morajo zaključiti štiriletni univerzitetni študijski 
program in pridobiti naslov profesor razrednega pouka ali profesor enega 
ali dveh predmetov. 
Srednješolski učitelj mora zaključiti štiriletni univerzitetni študijski pro-
gram in pridobiti naslov profesor enega ali dveh predmetov. Učitelj je lah-
ko tudi tisti, ki je zaključil univerzitetni študijski program nepedagoške 
smeri in si je pridobil pedagoško izobrazbo v posebnem programu izpo-
polnjevanja, ovrednotenem s 60 KT. 

Šolski svetovalni delavec v vrtcu, osnovni šoli, izobraževalnih programih 
gimnazije, nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju, tehniškem in 
drugem strokovnem izobraževanju ter poklicno tehniškem izobraževa-
nju je lahko, kdor je zaključil štiriletni univerzitetni študijski program 
na področju: psihologije, pedagogike, socialne pedagogike, specialne in 
rehabilitacijske pedagogike oz. visokošolski ali univerzitetni študijski 
program iz socialnega dela. 

Strokovni delavci v javnem domu za učence in dijaškem domu so: vzgo-
jitelj, svetovalni delavec, knjižničar in drugi strokovni delavci. Vzgojitelj, 
knjižničar in svetovalni delavec morajo imeti visokošolsko izobrazbo 
ustrezni smeri in pedagoško-andragoško izobrazbo. Drugi strokovni de-
lavci morajo imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri.

Strokovni delavci v šolah in zavodih za izvajanje programov vzgoje in 
izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami so uči-
telji, vzgojitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delav-
ci. Učitelj in vzgojitelj morata imeti izobrazbo, predpisano za učitelje oz. 
vzgojitelje šol in specialno pedagoško izobrazbo. Svetovalni delavci mo-
rajo imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri in pedagoško oz. pe-
dagoško-andragoško izobrazbo, drugi strokovni delavci pa visokošolsko 
izobrazbo ustrezne smeri. Knjižničar mora imeti visokošolsko izobrazbo 
ustrezne smeri in pedagoško– andragoško izobrazbo.

Za ravnatelja javnega vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za 
vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima najmanj pet let delovnih izku-
šenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma 
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najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. Za ravnatelja 
javne šole, javnega zavoda za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi 
potrebami, dóma za učence in dijaškega doma je lahko imenovan, kdor 
ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učite-
lja, vzgojitelja ali za svetovalnega delavca na inštituciji, na kateri bo opra-
vljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let 
naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.

Generacije študentov, ki so vključene v bolonjske študijske programe, 
bodo za vstop v pedagoški poklic (učitelj, šolski svetovalni delavec) mo-
rale zaključiti drugostopenjski študijski program in doseči magistrsko 
stopnjo (300 KT). Vzgojitelji predšolskih otrok bodo morali zaključiti 
prvo stopnjo visokošolskega strokovnega programa (180 KT). 

 Predlagane rešitve na področju trajanja študija, 
 šolske svetovalne službe in ravnateljevanja
a) Izobraževanje učiteljev, šolskih svetovalnih delavcev in knjižni-

čarjev v šoli, domu za učence, dijaškem domu in šoli ali zavodu 
za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, organizatorjev 
in svetovalnih delavcev na področju izobraževanja odraslih ter 
izobraževanje vzgojiteljev v domu za učence in dijaškem domu 
je organizirano na univerzitetni ravni. Izobraževanje vzgojiteljev 
predšolskih otrok še naprej poteka v okviru visokošolskega stro-
kovnega študijskega programa. 37

b) Izobraževanje osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev, šolskih 
svetovalnih delavcev,38 knjižničarjev in vzgojiteljev v domu za 
učence ter dijaškem domu ter organizatorjev in svetovalnih de-
lavcev na področju izobraževanja odraslih traja 5 let (zaključiti je 
treba 2. stopnjo bolonjskega študija), za opravljanje dela vzgojitelja 
predšolskih otrok je treba zaključiti 1. stopnjo bolonjskega študija 
(3 leta). Učitelji in vzgojitelji šol in zavodov za otroke in mlado-
stnike s posebnimi potrebami morajo imeti izobrazbo, predpisano 
za učitelje oz. vzgojitelje šol in specialno pedagoško izobrazbo oz. 
socialno-pedagoško izobrazbo.39

c) Zaradi posebnosti posameznih študijskih programov predlaga-
mo, da ohranimo vzporedni in zaporedni model izobraževanja 
učiteljev.

č) Študijski programi, ki izobražujejo bodoče vzgojitelje in učitelje, 
morajo imeti vsaj 60 KT vsebin temeljnih pedagoških predmetov 
(npr. pedagogika, didaktika, specialna didaktika, teorija vzgoje, 
andragogika, sociologija vzgoje, filozofija edukacije, pedagoška 
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metodologija, razvojna in pedagoška psihologija, antropologija, 
praktično pedagoško usposabljanje ipd.).

d) Oblikovati je potrebno specifične kriterije za akreditacijo in eval-
vacijo pedagoških študijskih programov. Poleg splošnih meril 
in postopkov, po katerih naj poteka akreditacija vseh visokošol-
skih zavodov in študijskih programov, morajo obstajati tudi po-
sebna merila in postopki za akreditacijo ΄pedagoških΄ študijskih 
programov. 

e) Normativ za svetovalnega delavca v vrtcu naj se s 30 oddelkov 
zmanjša na 20 vrtčevskih oddelkov na enega svetovalnega delavca. 
Normativ za svetovalnega delavca v šoli ostane nespremenjen.

f) Svetovalno delo opravljajo pedagogi, psihologi, specialni in reha-
bilitacijski pedagogi, socialni pedagogi in socialni delavci. Sveto-
valna služba ostane integralni del vsake vzgojno-izobraževalne 
inštitucije (vrtca, šole oz. ustanove za izobraževanje odraslih…).

g) Ravnatelj javnega vrtca, šole, javnega zavoda za vzgojo in izobra-
ževanje otrok s posebnimi potrebami, dóma za učence in dijaške-
ga doma, javnega zavoda za izobraževanje odraslih lahko posta-
ne, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja, učitelja ali svetovalnega 
delavca v inštituciji, v kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima 
najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima 
predpisani strokovni naziv (najmanj pet let prvi strokovni naziv ali 
katerega izmed višjih strokovnih nazivov) in opravljen ravnateljski 
izpit.

5.1.3  Praktično usposabljanje bodočih strokovnih delavcev 
 v vzgoji in izobraževanju

 V zadnjih letih je bilo praktično usposabljanje bodočih strokovnih 
delavcev v vzgoji in izobraževanju izpostavljeno kot pomemben dejavnik 
v njihovem začetnem izobraževanju.40 Evropska komisija v dokumentu 
Improving the Quality of Teacher Education (2007) izpostavlja potrebo 
po tem, da morajo bodoči strokovni delavci v času študija pridobiti ustre-
zne praktične izkušnje v šoli oz. razredu. Kakovostni študijski programi 
za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju temeljijo na uravnoteženi 
kombinaciji akademsko-raziskovalnih in praktičnih izkušenj. Praktično 
usposabljanje lahko poteka na različne načine: študent opazuje mentorja 
pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela (t. i. opazovalna praksa), štu-
dent sodeluje z mentorjem pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela, 
samostojna izpeljava naloge oz. učne ure pod vodstvom mentorja, strnje-
na praksa, v okviru katere študent daljše obdobje dela samostojno.

izobraževanje strokovnih delavcev in ...
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V različnih državah praktično usposabljanje bodočih strokovnih delav-
cev zavzema različen delež študijskega programa.41 Tako je npr. na Ma-
džarskem praktičnemu usposabljanju bodočih osnovnošolskih učiteljev 
namenjenih 15–20 % študijskega programa, od tega je 8–10 tednov str-
njene prakse. V Litvi in na Finskem je praktičnemu usposabljanju na-
menjenih vsaj 20 KT, na Švedskem 30 KT, na Malti bodoči učitelji vsako 
študijsko leto opravijo 6 tednov prakse na šoli, na Portugalskem imajo 
bodoči razredni učitelji od 50–70 KT prakse, bodoči učitelji posameznih 
predmetov pa od 5 do 50 KT prakse. V Romuniji praktično usposabljanje 
poteka dva semestra v času dodiplomskega študija (3 ure tedensko) in en 
semester v času magistrskega študija (4 ure na teden). Na Cipru je prak-
tičnemu usposabljanju namenjenih 26 KT, na Danskem praktično uspo-
sabljanje poteka vsaj 3 tedne, na Norveškem najmanj 20 tednov, v Rusiji 
v času dodiplomskega študija 4–5 tednov, v času magistrskega študija pa 
5–8 tednov, na Poljskem morajo študenti, ki želijo poučevati dva pred-
meta, v petih letih opraviti 210 ur prakse, če želijo poučevati en predmet, 
pa 150 ur prakse, v Belgiji (francoski del) so študenti na praksi vsaj 600 
ur, v 1. letniku praktično usposabljanje poteka predvsem z opazovanjem, 
v 2. in 3. letniku pa študenti že samostojno izvajajo pedagoški proces. Na 
Nizozemskem praktično usposabljanje predstavlja četrtino študijskega 
programa; v prvih dveh letnikih so študenti v šoli en dan v tednu, v 3. 
letniku en dan in pol, v 4. letniku pa 3 dni v tednu čez celo šolsko leto ali 
pa cel teden polovico šolskega leta. V Estoniji so precejšnje razlike glede 
praktičnega usposabljanja razrednih učiteljev in predmetnih učiteljev: 
razredni učitelji imajo prakso skozi vseh 5 let študija (30 KT), predmetni 
učitelji pa imajo prakso v zadnjih dveh letnikih študija (skupaj vsaj 10 
tednov). Tudi na Češkem imajo več praktičnega usposabljanja razredni 
učitelji (10–15 % študijskega programa) kot predmetni učitelji oz. učitelji 
srednjih šol (4–12 % študijskega programa). Na Hrvaškem so študenti na 
praksi od 40 do 60 dni.

Iz podatkov Eurydice je razvidno,42 da je delež praktičnega usposabljanja 
za učitelje srednjih šol relativno nizek. Ne glede na to, ali poteka izobra-
ževanje učiteljev po vzporednem ali zaporednem modelu, je delež prak-
tičnega usposabljanja običajno pod 30 %, razen v Italiji, Latviji, Luksem-
burgu, Madžarski, Malti in na Švedskem. V večini držav je praktičnemu 
usposabljanju namenjenih od 11 do 30 % časa. Danska in Španija praktič-
nemu usposabljanju namenita manj kot 10 % časa. 

Tudi v Sloveniji je praktično usposabljanje bodočih strokovnih delavcev 
v različnih študijskih programih in v različnih institucijah različno ure-
jeno. Študenti nekaterih študijskih programov (npr. programov, ki jih 
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izvaja Filozofska fakulteta UL, in dvopredmetnih naravoslovnih progra-
mov na pedagoških fakultetah) imajo v času svojega študija le 2 tedna str-
njene pedagoške prakse, študenti razrednega pouka pa imajo praktično 
pedagoško usposabljanje razvrščeno v vse štiri letnike študija. Aktivna 
vključenost študentov v vzgojno-izobraževalno delo in obseg samostoj-
nega dela se iz letnika v letnik večata. V okviru praktičnega pedagoškega 
usposabljanja učiteljev razrednega pouka največji delež zavzema pedago-
ška praksa.43 V štiriletnem študiju imajo študenti razrednega pouka deset 
tednov pedagoške prakse.44 

V prenovljenih bolonjskih študijskih programih je praksa v šoli obve-
zen sestavni del usposabljanja in mora biti ovrednotena z najmanj 15 KT. 
Da bi praksa omogočila doseganje postavljenih in predvidenih kompe-
tenc, je pomembno oblikovati ustrezne sistemske in organizacijske pred-
postavke, tako z vsebinskega kot organizacijskega vidika prakse.45 Cilji 
praktičnega usposabljanja so: poglobljeno spoznavanje poklicnih vlog 
strokovnih delavcev, spoznavanje samega sebe – lastne primernosti za 
opravljanje tega poklica, razvijanje temeljnih poklicnih spretnosti načr-
tovanja, vodenja in kritičnega analiziranja vzgojno izobraževalnega pro-
cesa in drugih dejavnosti. Študenti se v okviru praktičnega usposabljanja 
seznanijo z delovanjem institucije, vlogo vodstva, s pomenom zbornične 
in razredne klime, sodelovanjem med učitelji, med učitelji in vodstvom, 
šolsko svetovalno službo, med šolo in starši … ter se navajajo na kritično 
analiziranje lastnega ravnanja in širšega konteksta učiteljevega profesio-
nalnega ravnanja ter dejavnikov njegovega razvoja.

V okviru empirične raziskave, ki smo jo za potrebe nastajanja Bele knji-
ge o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji pripravili v področ-
ni strokovni skupini za izobraževanje pedagoških delavcev in njihov 
profesionalni razvoj, smo anketirancem postavili tudi nekaj vprašanj o 
praktičnem usposabljanju bodočih strokovnih delavcev. Kar tri četrtine 
anketiranih učiteljev (74,4 %) in še več ravnateljev (85,2 %) je ocenilo, da 
imajo strokovni delavci v času svojega študija premalo pedagoške prakse. 
Le slaba petina učiteljev (16,3 %) in desetina ravnateljev (9,9 %) sta bili 
mnenja, da imajo strokovni delavci v času svojega študija dovolj pedago-
ške prakse. 

Ugotavljali smo tudi, koliko strokovnih delavcev je pripravljenih dela-
ti s študenti na pedagoški praksi. Dobre tri četrtine učiteljev (76,5 %) je 
odgovorilo, da so pripravljeni delati s študenti fakultet, ki bi prihajali na 
pedagoško prakso v njihovo šolo oz. prevzeti mentorstvo; desetina uči-
teljev (10,7 %) ni pripravljena delati s študenti na praksi, dobra desetina 
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učiteljev (12,8 %) pa je glede tega neopredeljena. Skoraj polovica učiteljev 
(44,9 %), ki je pripravljena prevzeti mentorstvo študentom na pedagoški 
praksi, je to pripravljena storiti vedno (brez posebnih zahtev), dobra tre-
tjina učiteljev (35,2 %) bi bila pripravljena postati mentor študentu na pe-
dagoški praksi, če bi bilo mentorstvo dodatno plačano, tretjina učiteljev 
(33,1 %) bi to bila pripravljena postati, če bi ji takšno delo dajalo možnost 
napredovanja na delovnem mestu, četrtina učiteljev (25,7 %) bi bila pri-
pravljena prevzeti mentorstvo, če bi bila zaradi tega dela razbremenjena 
drugih obveznosti, slaba petina učiteljev (17,8 %) bi bila pripravljena po-
stati mentor študentu na pedagoški praksi, če bi le-ta pomagal pri delu, 
manj kot desetina učiteljev (8,4 %) je odgovorila, da so pripravljeni po-
stati mentorji študentu na pedagoški praksi, če bi vodstvo šole zahtevalo, 
da dela s študenti.

 Rešitve na področju praktičnega usposabljanja 
 strokovnih delavcev
a) V vseh študijskih programih, ki so namenjeni bodočim strokovnih 

delavcem v vzgoji in izobraževanju, mora biti vsaj 15 KT name-
njenih praktičnemu usposabljanju (ki poteka v različnih oblikah, 
npr. strnjeno, integrirano …). Praktično usposabljanje mora biti 
logično strukturirano, študent mora postopoma prevzemati zah-
tevnejše naloge (od opazovanja, hospitacij do samostojnega izva-
janja delovnih nalog). 

b) V vzporednih modelih izobraževanja učiteljev in vzgojiteljev naj 
bo praktično usposabljanje (integrirana ali strnjena praksa) razvr-
ščeno v vse letnike študijskega programa. 

c) Za izvajanje praktičnega usposabljanja naj fakultete, ki izobra-
žujejo bodoče strokovne delavce, vzpostavijo mrežo stalnih par-
tnerskih inštitucij. Visokošolski učitelji in sodelavci ter mentorji iz 
partnerskih inštitucij oblikujejo program praktičnega usposablja-
nja študentov. Za kakovostno izpeljavo praktičnega usposabljanja 
je pomembno, da ima praksa jasno oblikovane cilje, da je natančno 
načrtovana in evalvirana (tudi analiza poteka prakse naj poteka v 
sodelovanju s partnerskimi inštitucijami). 

 Rešitve na področju mentorstva
a) Praktično usposabljanje študentov v vzgojno– izobraževalnih 

inštitucijah (strnjena in integrirana praksa) mora potekati pod 
strokovnim vodstvom mentorja (učitelja, vzgojitelja ali svetoval-
nega delavca), ki si pridobi licenco mentorja46 (program stalne-
ga strokovnega spopolnjevanja v obsegu vsaj 3 KT; vsem učite-
ljem, svetovalnim delavcem oz. vzgojiteljem, ki so bili tovrstnega 
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usposabljanja že deležni, se že opravljeni delež izobraževanja pri-
zna). Licenca mentorja je trajna. Strokovni delavci, ki si pridobijo 
naziv mentor, morajo stalno sodelovati z visokošolskimi zavodi 
pri izvajanju praktičnega usposabljanja študentov in se na tem 
področju izpopolnjevati v okviru nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja.

b) Delo mentorjev in partnerskih inštitucij je treba sisitemsko urediti 
in s tem ustrezno strokovno in finančno ovrednotiti.

5.2  obdobje uvajanja strokovnih delavcev  
v poklic in strokovni izpit

5.2.1  Pomen uvajanja strokovnih delavcev v poklic

 Začetek poklicnega delovanja strokovnih delavcev predstavlja po-
membno obdobje z dolgoročnim vplivom na profesionalni razvoj stro-
kovnih delavcev, njihovo poklicno učinkovitost, poklicno zadovoljstvo 
oz. dolžino njihove poklicne kariere. Na specifičnost tega obdobja opo-
zarjajo že poimenovanja, ki jih v strokovni literaturi zasledimo za to ob-
dobje kot šok realnosti, faza preživetja, faza vstopanja.47 Pedagoški poklic 
zahteva visoko profesionalna znanja in strokovno avtonomno odločanje 
in presojanje strokovnega delavca. Za razvijanje kompleksnih profesio-
nalnih spretnosti je zato nujna postopnost in ustrezna sistemsko urejena 
povezava med začetnim usposabljanjem, vstopanjem v poklic in nadalj-
njimi fazami poklicnega delovanja. V Zeleni knjigi o izobraževanju učite-
ljev v Evropi (2001, str. 35) je izpostavljeno, da predstavlja sistematično in 
usklajeno uvajanje začetnikov v poklicno kulturo šole v sedanjem sistemu 
izobraževanja strokovnih delavcev nekakšno slepo pego ter da se mnogi 
pozitivni učinki, ki so bili doseženi v času študija in pripravi na pedagoški 
poklic, z začetkom poklicnega delovanja izničijo. Vse to potrjuje potrebo 
po oblikovanju sistematičnega modela »kulture uvajanja« začetnikov v 
pedagoškem poklicu v vzgojno-izobraževalno delo. V širšem smislu se ta 
»kultura uvajanja« začetnikov začenja že z vstopom v proces poklicnega 
izobraževanja, v ožjem pomenu pa s prvo zaposlitvijo strokovnega delav-
ca v vzgojno-izobraževalni organizaciji. Da bo to obdobje optimalno iz-
koriščeno za profesionalno učenje začetnika, je najprej pomembna ustre-
zna sistemska ureditev tega obdobja, ki omogoča mentorju, začetniku in 
ravnatelju ustrezno organizacijsko in vsebinsko izpeljavo tega procesa.

Obdobje uvajanja je pogosto poenostavljeno pojmovano kot administrativni 
proces vstopanja v institucijo in poklic, namesto da bi bil to natančno načrto-
van in ciljno usmerjen proces podpore in profesionalnega razvoja začetnika.48 

izobraževanje strokovnih delavcev in ...



490 bela knjiga 2011

Prvo obdobje poklicnega delovanja je zelo pomembno tudi zato, ker so v 
tej uvajalni fazi profesionalnega razvoja strokovni delavci še zlasti odprti 
za učenje in spreminjanje lastne pedagoške prakse ter širše profesionalno 
oblikovanje. Za kakovosten proces poklicnega učenja v obdobju uvajanja je 
ključnega pomena, da je začetnikom omogočen dostop do ustreznih virov 
pomoči, podpore in izobraževanja, da so spodbujeni k sistematičnemu po-
vezovanju teorije in prakse, da imajo zmanjšan obseg delovne obveznosti, 
kar jim omogoča čas za refleksijo izkušenj in intenzivni proces učenja ter 
da imajo ustrezno podporo mentorjev in drugih sodelavcev.49 Eden izmed 
najpomembnejših dejavnikov uvajanja je zagotovo mentor.50 Za mentorja 
je pomembna ne le »ekspertnost« v vlogi učitelja, vzgojitelja oz. šolskega 
svetovalnega delavca, temveč tudi usposobljenost v vlogi mentorja. Poleg 
poznavanja pouka, procesov učenja, vzgojnega dela oz. svetovalnega dela, 
je pomembna kompetenca mentorja poznavanje značilnosti profesional-
nega razvoja strokovnih delavcev in načinov spodbujanja njihovega pro-
fesionalnega razvoja. Domače in mednarodne raziskave potrjujejo, da 
mentorstvo predstavlja pomembno spodbudo tudi za profesionalno učenje 
mentorja,51 pa tudi priložnost za oblikovanje učeče se organizacije.

Po priporočilih ETUCE – European Trade Union Committee for Edu-
cation (2008) je pomembno, da je mentor ustrezno usposobljen za opra-
vljanje mentorstva, prav tako pa je pomembno, da je njegova vloga ustre-
zno sistemsko urejena (obremenitev, financiranje …).52

Obdobje uvajanja ima več pomembnih ciljev: poleg tega, da začetnikom 
v pedagoškem poklicu nudi podporo na ožji strokovni (razvijanje stro-
kovnih kompetenc), osebnostni in socialni ravni, prispeva tudi k njiho-
vi kakovostnejši profesionalni usposobljenosti, prispeva k zmanjšanju 
izstopanja iz pedagoškega poklica, spodbuja izobraževalno kulturo v 
vzgojno-izobraževalnih inštitucijah ter omogoča in zagotovlja povratne 
informacije inštitucijam, ki usposabljajo strokovne delavce.53

V zadnjih letih je bilo na nivoju Evropske unije veliko pozornosti name-
njene razvoju kakovostnih izobraževalnih programov za strokovne da-
lavce v vzgoji in izobraževanju kot tudi ustvarjanju pogojev za učinkovite 
programe nadaljnjega profesionalnega izobraževanja, manj pozornosti 
pa je bilo namenjene pripravništvu in uvajanju novih delavcev v pedago-
ški poklic. Pripravništvo predstavlja način sistematične podpore v proce-
su poklicnega učenja novih članov, ki vstopajo v poklic, zato naj bi bilo 
enoletno pripravništvo, ki vključuje sistematično vodenje in podpiranje 
pripravnika, pravica in dolžnost vsakega strokovnega delavca.54
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 Pripravništvo in uvajanje drugod 
 Iz pregleda EURYDICE55 (glej preglednica 1) je razvidno, da večina 
evropskih držav (Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Grčija, Španija, Latvi-
ja, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Finska, Šved-
ska, Islandija, Lihtenštajn) na državni ravni nima sistemsko urejenega 
in organiziranega vstopa v pedagoški poklic/pripravništva. V nekaterih 
državah (Estonija, Ciper) je pripravništvo namenjeno strokovnim delav-
cem, ki so opravili začetno izobraževanje, pridobili ustrezno kvalifikacijo 
(stopnjo) in ustrezno licenco oz. dovoljenje za poučevanje – pravzaprav 
gre za uvajanje v pedagoški poklic. V nekaterih državah (Nemčija, Av-
strija, Portugalska, Slovenija) je pripravništvo namenjeno strokovnim de-
lavcem, ki so pridobili zahtevano kvalifikacijo, vendar še nimajo licence 
za samostojno opravljanje poklica; v teh primerih se ti učitelji smatrajo 
kot »kandidati«, strokovni delavci »na preizkušnji« ali pripravniki in ob-
dobje pripravništva se lahko konča s formalnim ovrednotenjem njihove 
usposobljenosti za samostojno opravljanje poklica in odločitve za vstop 
v poklic. V nekaterih državah (Francija, Luksemburg) je pripravništvo 
namenjeno strokovnim delavcem, ki še nimajo ustrezne izobrazbe in 
licence/dovoljenja za samostojno opravljanje poklica. V takih primerih 
postane razmejitev med začetnim / dodiplomskim izobraževanjem stro-
kovnih delavcev in pripravništvom zabrisana. 

Preglednica 1: Pripravništvo za strokovne delavce na predšolski, osnov-
nošolski in srednješolski ravni izobraževanja (ISCED 1, 2, 3), 2008/09.

država

Ne obstaja 
pripravništvo 
na državni 
ravni

Pripravništvo, 
namenjeno 
strokovnim 
delavcem, ki 
so kvalificirani 
in imajo 
licenco za 
opravljanje 
poklica

Pripravništvo, 
namenjeno 
strokovnim 
delavcem, 
ki so 
kvalificirani, a 
nimajo licence 
za samostojno 
opravljanje 
poklica

Pripravništvo, 
namenjeno 
strokovnim 
delavcem, 
ki še niso 
kvalificirani in 
nimajo licence 
za samostojno 
opravljanje 
poklica

Belgija •

Bolgarija •

Češka •

Danska •

Nemčija •

Estonija •

Grčija •

Španija •

Francija •

Irska (•)
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Italija •

Ciper •

Latvija •

Litva •

Luksemburg •

Madžarska •

Malta •

Nizozemska (•)

Avstrija •

Poljska •

Portugalska •

Romunija •

Slovenija •

Slovaška •

Finska •

Švedska •

Velika Britanija •

Islandija •

Lihtenštajn •

Norveška (•)

Turčija •

(•) pilotski projekt

Dodatne opombe

Malta: Amandmaji k Zakonu o izobraževanju iz leta 2006 določajo, da morajo strokovni 

delavci, preden dobijo potrdilo in se stalno zaposlijo, pridobiti ustrezne izkušnje v 

praksi pod nadzorom mentorja v obdobju najmanj dveh šolskih let (polni delovnik) ali v 

ustreznem razmerju v primeru polovičnega delovnika po pridobitvi ustrezne izobrazbene 

stopnje. Ta del zakona o izobraževanju še ni veljaven.

Irska: Pripravništvo je bilo vpeljano kot pilotski projekt.

Nizozemska: Študenti se v zadnjem letniku študija lahko zaposlijo za polovičen delovnik, 

če sklenejo pogodbo o usposabljanju in zaposlitvi za določen čas (ki ustreza največ 

petletnemu obdobju polnega delovnika), v primeru, da ima šola prosto delovno mesto. 

Pripravnika nadzoruje usposobljen učitelj in opravlja vse obveznosti, ki jih opravlja redno 

zaposleni učitelj.

Avstrija: Pripravništvo je vezano le na učitelje, ki nameravajo poučevati v allgemeinbildende 

höhere Schule.

Slovenija: ZOFVI določa, da pripravništvo načeloma poteka vsaj šest mesecev in ne več kot 

10 mesecev, vendar se ravnatelj šole lahko odloči, da se pripravništvo predčasno zaključi in 

kandidata stalno zaposli pred iztekom pripravništva.

Norveška: Pripravništvo se ne izvaja sistematično.

Čeprav le nekaj držav ponuja skladno sistemsko organizirano 
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pripravništvo, jih veliko nudi ali zahteva nekatere druge ukrepe za bo-
doče strokovne delavce, ki jim pomagajo prebroditi težave, s katerimi se 
srečujejo pri prvem vstopu v poklic in zmanjšujejo možnost za njihov 
predčasen odhod iz poklica. Leta 2006 je približno 20 držav bodočim 
strokovnim delavcem ponudilo formalno pomoč.56 Kjer se izvajajo ta-
kšni podporni ukrepi za bodoče strokovne delavce v osnovni in srednji 
šoli, lahko vključujejo pomoč pri učnih pripravah in njihovi evalvaciji, 
srečevanje z mentorji in diskusijo o problemih, opazovanje razreda ali 
pa posebej zasnovano usposabljanje za učitelje začetnike. Mentor je na-
vadno določen, da prevzame odgovornost za pomoč učitelju začetniku. 
Mentor je običajno izkušen učitelj, ki ima za seboj precejšnje število let 
delovne dobe in/ali ravnatelj šole. Za učitelje mentorje se ponuja dodatno 
izobraževanje (npr. Belgija, Francija, Švedska, Estonija, Škotska, Nemčija, 
Latvija) najpogosteje s strani institucij, ki izobražujejo strokovne delavce 
(kot npr. Švedska, Estonija, Škotska). Pričakuje se, da se strokovni de-
lavci udeležijo določenih izobraževanj za vlogo mentorja. Nekatere drža-
ve (npr. Češka) izpostavljajo, da gre za prostovoljno izobraževanje, ki ni 
sistematično.57

Obdobje uvajanja traja različno, od desetih mesecev, najpogosteje eno 
leto (npr. Estonija, Litva, Slovaška,) ali dve leti (Nemčija).58 V nekaterih 
državah začetniki opravljajo poklicne naloge v celoti, kot jih opravljajo 
izkušeni strokovni delavci in nimajo zmanjšane obveznosti (npr. Španija, 
Belgija, Slovaška), v drugih pa imajo zmanjšano obveznost (npr. Poljska, 
Anglija, Škotska), v večini držav dobijo tudi polno plačo ( npr. Estonija, 
Španija, Belgija, Slovaška, Poljska, Anglija, Škotska).59

Kjer obstaja formalno sistemsko urejena poskusna doba, je poleg pomoči 
začetnikom pri njihovem delu in procesu poklicnega učenja njen temelj-
ni namen zagotoviti, da strokovni delavec, ki pridobi licenco za opra-
vljanje poklica, obvlada poklicna znanja in spretnosti. V državah, kjer 
poizkusno obdobje obstaja, ima država preko ministrstva ali nacionalne 
agencije nad temi programi pogosto nadzor.60

 Pripravništvo in strokovni izpit v Republiki Sloveniji
 Zakon in drugi predpisi61 določajo, da morajo strokovni delavci 
v javnih vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji biti ustrezno usposobljeni; 
da morajo imeti ustrezno izobrazbo in opravljen strokovni izpit. Pred-
pisano usposobljenost si pridobijo s kombinacijo začetnega izobraževa-
nja, praktičnega usposabljanja za samostojno delo ter z nadaljnjim izo-
braževanjem in usposabljanjem. Strokovni delavci v vrtcih in šolah, kjer 
poteka vzgojno-izobraževalno delo v jeziku narodne skupnosti oziroma 
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v dvojezičnih vrtcih in šolah, morajo obvladati tudi italijanski oziroma 
madžarski jezik.

Vzgojitelji, učitelji in šolski svetovalni delavci se praktično usposablja-
jo za samostojno delo po pridobljeni diplomi v času pripravništva, ki ga 
opravljajo v vzgojno-izobraževalni inštituciji. Strokovni izpit je sestavni 
del pripravništva in se opravlja med pripravništvom.

Za opravljanje pripravništva na pripravniškem mestu je od leta 1996 
uvedena specifična oblika opravljanja pripravništva, podprta s finančno 
pomočjo države, z letom 2007 pa se je začelo izvajati tudi volontersko 
pripravništvo na področju vzgoje in izobraževanja. Tako ministrstvo, pri-
stojno za šolstvo, najmanj enkrat na leto razpiše pripravniška mesta. V 
skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, pripravništvo ni obvezen 
institut, je pa idealen začetek kariere, ki pripravniku omogoča, da z diplo-
mo pridobljeno znanje postopoma aplicira v konkretno delovno okolje.62 

Pripravništvo za strokovne delavce z višjo strokovno izobrazbo traja 8 
mesecev, z visokošolsko izobrazbo pa 10 mesecev. V primeru posebno 
uspešnega dela pripravnika se lahko pripravništvo na obrazložen predlog 
mentorja skrajša do četrtine pripravniške dobe. O skrajšanju pripravni-
ške dobe odloča posebna komisija, ki jo za ta namen imenuje ravnatelj. 
Komisijo poleg ravnatelja sestavljata še mentor pripravnika in član pri-
stojnega strokovnega aktiva vrtca ali šole.

Namen pripravništva63 je usposobiti diplomante pedagoških študijskih 
programov, ki se prvič srečajo z delom v šoli ali vrtcu, za samostojno 
opravljanje dela, zato med naloge pripravnika sodi tudi samostojna 
priprava in izvedba najmanj 30 praktičnih nastopov v skupini oziroma 
oddelku, kjer opravlja delo mentor, kot tudi vključevanje pripravnika v 
neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, ven-
dar pod vodstvom mentorja, pripravnik pa samostojno tudi pripravi in 
izvede preverjanje in ocenjevanje znanja. Naloge, ki jih pripravnik opravi 
samostojno, obsegajo v začetku najmanj dve uri tedensko, nato se obseg 
nalog povečuje, vendar tako, da skupni obseg samostojnega dela v času 
pripravništva ne presega polovice redne obremenitve. 

Pripravništvo se lahko opravlja tudi, ne da bi vrtec oziroma šola sklenila 
pogodbo o zaposlitvi – prostovoljno ali volontersko pripravništvo. Pravice 
in obveznosti pripravnika volonterja izhajajo iz pogodbe o volonterskem 
opravljanju pripravništva. Volonterski pripravnik si preko statusa, ki si ga 
uredi sam (status brezposelne osebe, podiplomskega študenta, zaposlenega 
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izven vzgoje in izobraževanja in podobno) uredi tudi zdravstveno zava-
rovanje. Volonterski pripravnik je strokovni delavec, njegova neposredna 
delovna obveznost pa se določi s programom pripravništva. Delovna ob-
veznost volonterskega pripravnika ne sme presegati obveznosti, ki bi jo 
imel, če bi imel sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na pripravniškem mestu. 
Volonterskemu pripravniku mora biti zagotovljeno tudi varstvo pri delu, 
delodajalec ga je dolžan zavarovati za primer poškodbe pri delu in poklicne 
bolezni. Med opravljanjem pripravništva s sklenjenim delovnim razmer-
jem in opravljanjem volonterskega pripravništva ni vsebinskih razlik. 

 Naloge mentorja, ravnatelja in pripravnika
 V času pripravništva ima pripravnik mentorja, ki ga izbere ravna-
telj. Mentorja ravnatelj izbere izmed strokovnih delavcev, zaposlenih v 
vzgojno-izobraževalnem zavodu, ki opravljajo delo, za katero se priprav-
nik usposablja, in imajo na področju vzgoje in izobraževanja pridobljen 
naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj tri leta naziv mentor.

Mentor pripravi program pripravništva, vodi, nadzoruje in ocenjuje pri-
pravnikove aktivnosti ter svetuje in usmerja pripravnika z vidika vzgoje, 
poučevanja predmeta oziroma predmetnega področja, ki ga pripravnik 
opravlja, izdela poročilo o poteku pripravnikovega usposabljanja in o 
njegovi usposobljenosti za samostojno opravljanje dela.64 Ravnatelj vodi, 
nadzoruje in ocenjuje tiste pripravnikove aktivnosti, ki so osredotočene 
na delovanje vzgojno-izobraževalnega zavoda kot celote.65

Med pripravništvom se pripravnik pripravlja na opravljanje strokovnega 
izpita za področje vzgoje in izobraževanja. Strokovni izpit morajo opra-
viti vsi strokovni delavci, saj je z zakonom določen pogoj za opravljanje 
vzgojno-izobraževalnega dela. Strokovni izpit opravlja tudi strokovni de-
lavec, ki pripravništva nima opravljenega v skladu s pravilnikom, ki ureja 
pripravništvo na področju vzgoje in izobraževanja, je pa v vrtcu oziroma 
šoli opravljal vzgojno-izobraževalno delo najmanj šest mesecev in izpol-
njuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi.

Strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja je državni izpit pred držav-
no izpitno komisijo za strokovne izpite na področju vzgoje in izobraževanja, 
ki jo imenuje minister, pristojen za šolstvo. Izpitno komisijo sestavljajo pred-
sednik in ustrezno število izpraševalcev, ki so člani izpitne komisije. 

 Strokovni izpit
 K strokovnemu izpitu lahko strokovni delavec pristopi, če:
•	 opravlja pripravništvo na področju vzgoje in izobraževanja oz. je 
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opravljal vzgojno-izobraževalno delo najmanj šest mesecev,
•	 ima ustrezno stopnjo in smer izobrazbe za opravljanje vzgojno-

-izobraževalnega dela,
•	 ima pet uspešno opravljenih praktičnih nastopov.

Tisti strokovni delavci, ki ne izvajajo neposrednega vzgojno-izobraževal-
nega dela (npr. svetovalni delavci, knjižničarji, organizatorji izobraževa-
nja odraslih), ne opravljajo praktičnih nastopov, ampak izdelajo pisno 
nalogo (v obliki seminarske naloge), s katero se preveri usposobljenost 
strokovnega delavca za samostojno reševanje konkretnih problemov na 
strokovnem področju, za katero se strokovni delavec usposablja. Strokov-
ni delavci vrtcev in šol z italijanskim učnim jezikom ter dvojezičnih vrt-
cev in šol se v prijavi odločijo, ali bodo strokovni izpit opravljali v sloven-
skem jeziku ali v jeziku narodne skupnosti. Strokovni delavci dvojezičnih 
vrtcev in šol v prijavi tudi navedejo, kateri učni jezik bodo opravljali na 
osnovni in kateri na višji ravni zahtevnosti.

Strokovni izpit vključuje:
•	 pisno nalogo, ki jo opravljajo svetovalni delavci, knjižničarji, orga-

nizatorji izobraževanja odraslih in drugi strokovni delavci, ki ne 
izvajajo neposrednega vzgojno-izobraževalnega dela,

•	 ustni del, ki ga opravljajo vsi strokovni delavci in vključuje: 
•	 ustavno ureditev Republike Slovenije, ureditev institucije Evrop-

ske unije in njenega pravnega sistema ter predpise, ki urejajo člo-
vekove ter otrokove pravice in temeljne svoboščine,

•	 predpise, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja,
•	 slovenski knjižni jezik oziroma za strokovne delavce vrtcev in šol z 

italijanskim učnim jezikom ter dvojezičnih vrtcev in šol, del izpita 
v skladu s predpisi, ki urejajo posebne pravice italijanske in ma-
džarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja.

S pisno nalogo se preveri usposobljenost strokovnega delavca za samo-
stojno reševanje konkretnih problemov na strokovnem področju, za 
katero se strokovni delavec usposablja. Uspeh strokovnega delavca pri 
posameznem delu ustnega dela strokovnega izpita oceni komisija. Oce-
na posameznega dela strokovnega izpita in celotnega strokovnega izpita 
je: »opravil« ali »ni opravil«. Strokovni delavec opravi strokovni izpit, če 
opravi vse dele ustnega dela strokovnega izpita. 

V raziskavi, ki je bila izvedena v področni strokovni skupini za izobraže-
vanje pedagoških delavcev in njihov profesionalni razvoj, so avtorji ugo-
tavljali stališča strokovnih delavcev glede sedanjega sistema pripravništva 
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in strokovnega izpita. Glede trajanja pripravništva je bila večina anketi-
ranih učiteljev (52,8 %) in ravnateljev (67,1 %) mnenja, naj bi uvajanje v 
poklic trajalo celo šolsko leto. Da za uvajanje v poklic zadošča polovica 
šolskega leta navaja 32,2 % učiteljev in 24,4 % ravnateljev, medtem ko je 
13,6 % učiteljev in 7,3 % ravnateljev mnenja, da so za uvajanje v peda-
goški poklic dovolj trije meseci. Večina anketiranih se zaveda pomena 
pripravništva in uvajanja v poklic. 55,8 % učiteljev, 68,3 % ravnateljev in 
kar 77,5 % šolskih svetovalnih delavcev meni, naj strokovni delavec zače-
tnik (po zaključeni diplomi) na začetku ne poučuje samostojno, ampak 
naj z opazovanjem in sodelovanjem z mentorjem spoznava strokovni 
poklic v vzgoji in izobraževanju ter se vanj postopoma vpeljuje. Glede 
volonterskega pripravništva se mnenje učiteljev in ravnateljev razlikuje: 
medtem ko večina učiteljev (63,4 %) meni, da volontersko pripravništvo 
ni ustrezen način vstopanja v pedagoški poklic (tako je odgovorilo tudi 
44,6 % ravnateljev), večina ravnateljev (55,4 %) ocenjuje, da je ustrezen 
način vstopanja v pedagoški poklic (tako je odgovorilo 36,6 % učiteljev).

O tem, kdo naj bo mentor, v raziskavi večina učiteljev (78,8 %) in ravna-
teljev (61,0 %) odgovarja, da mora mentor poučevati isti predmet kot pri-
pravnik; 21,2 % učiteljev in 39,0 % ravnateljev pa meni, da lahko mentor 
poučuje vsebinsko soroden predmet kot pripravnik, mora pa biti dobro 
pedagoško usposobljen.

Glede pripravljenosti učiteljev za opravljanje mentorstva pripravniku je 
raziskava pokazala, da je kar 80,0 % učiteljev pripravljenih postati mentor 
pripravniku oz. učitelju začetniku, izmed teh je slaba polovica (42,0 %) 
vedno (brez posebnih zahtev) pripravljena postati mentor pripravniku, 
dve petini učiteljev (40,8 %) sta pripravljeni postati mentor pripravniku, 
če bi bilo mentorstvo dodatno plačano, dobra tretjina učiteljev (37,4 %), če 
bi ji takšno delo dajalo možnost napredovanja na delovnem mestu, dobra 
četrtina učiteljev (29,6 %) je pripravljena postati mentor pripravniku, če 
bi bila zaradi tega dela razbremenjena drugih obveznosti, petina učiteljev 
(20,7 %), če bi le-ta pomagal pri delu, slaba desetina anketiranih učiteljev 
(8,9 %) pa je pripravljena postati mentor pripravniku, če bi vodstvo šole 
zahtevalo, da dela s pripravnikom (izbrali so lahko več odgovorov).

Pri oceni potrebnosti strokovnega izpita za strokovne delavce prevladuje 
ocena, da je strokovni izpit potreben (66,7 % učiteljev in 62,2 % ravnate-
ljev); sledi ocena zelo potreben (29,3 % ravnateljev in 16,1 % učiteljev), 17,2 
% učiteljev in 8,5 % ravnateljev pa je izrazilo mnenje, da strokovni izpit 
ni potreben.

izobraževanje strokovnih delavcev in ...
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V raziskavi se je ugotavljalo tudi mnenje anketiranih glede posameznih 
sestavin strokovnega izpita. Velika večina učiteljev (66,5 %) in ravnateljev 
(81,5 %) ocenjuje, da so praktični nastopi zelo potreben del strokovnega 
izpita. Da je pet praktičnih nastopov, ki jim sedaj prisostvuje ravnatelj, 
ravno prav, meni 78,3 % učiteljev in 72,0 % ravnateljev. Praktično uspo-
sobljenost pripravnika naj po mnenju večine učiteljev (66,1 %) in ravna-
teljev (70,4 %) ocenjujeta mentor in ravnatelj šole, v kateri pripravnik 
opravlja pripravništvo. 

Za večino učiteljev (66,5 %) in ravnateljev (75,3 %) je preverjanje pozna-
vanja slovenskega jezika zelo potreben del strokovnega izpita. Večina an-
ketiranih glede preverjanja ustavne ureditve RS (62,0 % učiteljev in 67, 
9% ravnateljev) in glede poznavanje ureditev inštitucij EU ter njenega 
pravnega sistema (54,3 % ravnateljev in 48,5 % učiteljev) meni, da gre za 
potreben del izpita. 

Glede preverjanja poznavanja predpisov, ki urejajo področje vzgoje in iz-
obraževanja in glede preverjanja poznavanja predpisov, ki urejajo člove-
kove ter otrokove pravice in temeljne svoboščine, pri učiteljih prevladuje 
mnenje, da je to potreben del strokovnega izpita (53,3 % in 58 % učiteljev), 
medtem ko so mnenja ravnateljev pri obeh sestavinah enakomerno delje-
na med oceni, da gre za potreben in zelo potreben del strokovnega izpita.

 Predlagane rešitve glede pripravništva in strokovnega izpita
a)  Pripravništvo, kot sistematično vodena in strokovno podprta obli-

ka vstopanja strokovnih delavcev v pedagoški poklic, ki poteka 
po pridobljeni diplomi, mora biti sistemsko urejeno in obvezno 
za vse bodoče strokovne delavce. Pripravništvo učiteljev, šolskih 
svetovalnih delavcev, knjižničarjev, vzgojiteljev v domu za učence 
in dijaškem domu, organizatorjev izobraževanja in drugih stro-
kovnih delavcev na področju izobraževanja odraslih mora trajati 
eno šolsko leto (razen če ni na posameznem strokovnem področju 
določeno več). Enoletno trajanje pripravništva je pomembno tudi 
zato, ker pripravniku omogoča, da spozna in se postopoma vpelje 
v vse pomembne pedagoške in didaktične korake načrtovanja, iz-
vajanja in vrednotenja pouka oz. svetovalnega dela ter ostalih de-
javnosti na šoli. Za vzgojitelje (strokovne delavce z višjo strokovno 
izobrazbo) naj traja vsaj 8 mesecev, za strokovne delavce s srednjo 
oz. srednjo strokovno izobrazbo pa vsaj 6 mesecev. Volontersko 
pripravništvo se ukine.

b)  Za kakovostno pripravništvo morajo biti zagotovljeni določe-
ni organizacijski, finančni, kadrovski in vsebinski pogoji, kot so 
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kakovosten mentor, program pripravništva, ustrezno načrtovanje 
in delitev dela med mentorjem, ravnateljem in pripravnikom ter 
kolektivom. V vzgojno-izobraževalni inštituciji, kjer je več pri-
pravnikov, je smiselno organizirati tudi skupna srečanja priprav-
nikov in mentorjev (npr. v obliki študijskih skupin, konzultacij, 
supervizije), na katerih bi si lahko pripravniki izmenjali izkušnje 
in strokovne ideje. Smiselno je, da se takšna srečanja organizirajo 
tudi za pripravnike, ki opravljajo pripravništvo v bližnjih vzgojno-
-izobraževalnih inštitucijah.

c)  Ker je mentorsko delo strokovno delo, ki dolgoročno vpliva na 
pripravnika in kakovost njegovega profesionalnega razvoja, mora 
biti mentor ustrezno usposobljen strokovni delavec s predpisanim 
strokovnim nazivom (vsaj tri leta mora imeti prvi strokovni naziv) 
in z licenco mentorja,66 na istem predmetnem področju. V skrajnih 
primerih, ko to ni mogoče, se lahko pri učiteljih izbere mentorja iz 
sorodnega predmetnega področja oziroma iz istega predmetnega 
področja v bližnjih vzgojno-izobraževalnih inštitucijah. Mentor-
jevo delo mora biti ustrezno finanačno in strokovno ovrednoteno. 
Ker mora biti mentor strokovni delavec, ki ima veliko izkušenj, 
bi bilo možno mentorstvo študentom na praksi oz. pripravništvo 
organizirati tudi s pomočjo vzporednih namestitev mentorjev in 
pripravnikov (izkušeni mentor se delno razbremeni svojih peda-
goških oz. svetovalnih obveznosti in prevzame obveznosti, ki se 
nanašajo na mentorstvo oz. uvajanje pripravnika). Mentor in rav-
natelj spremljata pripravnikovo delo (v obliki hospitacij in drugih 
dejavnosti), analizirata in spodbujata njegov profesionalni razvoj 
in sta pri tem pozorna na kompetence na vseh področjih, ki naj bi 
jih pripravnik pridobil v času pripravništva ter se jih na strokov-
nem izpitu preverja.

č)  Za kakovostno usposabljanje pripravnika v delovnem okolju je 
treba zagotoviti postopno prevzemanje poklicnih nalog. Ker pri-
pravnik pod mentorjevim vodstvom razvija kompetence, mora 
pripravnik takoj začeti z aktivnim opravljanjem poklicnih nalog. 
Te naloge se postopno stopnjujejo glede na obseg – od tretjinske 
obremenitve strokovnega delavca na začetku do polnega delovne-
ga časa ob koncu pripravništva – in zahtevnost. Pripravnik v času 
pripravništva postopno prevzema vse več nalog in odgovornosti 
do popolne samostojnosti na koncu pripravniškega obdobja.

d)  Strokovni izpit
 Pri strokovnem izpitu za svetovalne delavce, knjižničarje, orga-

nizatorje izobraževanja odraslih in za druge strokovne delavce, 
ki sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v vrtcu oz. šoli, ne 
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predlagamo sprememb glede področij in načinov izvedbe stro-
kovnega izpita (obsega torej (1) ustni izpit, ki zajema ustavno 
ureditev Republike Slovenije; ureditev institucij Evropske unije 
in njenega pravnega sistema ter predpise, ki urejajo človekove in 
otrokove pravice ter temeljne svoboščine; predpise, ki urejajo po-
dročje vzgoje in izobraževanja; slovenski knjižni jezik oziroma za 
strokovne delavce vrtcev in šol z italijanskim učnim jezikom ter 
dvojezičnih vrtcev in šol del izpita v skladu s predpisi, ki urejajo 
posebne pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti na 
področju vzgoje in izobraževanja, poleg tega pa izpit zajema še (2) 
pisno nalogo, ki jo kandidat izdela v obliki seminarske naloge in s 
katero se preveri usposobljenost kandidata za samostojno reševa-
nje konkretnih problemov na strokovnem področju, za katerega se 
usposablja). 

 Pri strokovnem izpitu za pomočnika vzgojitelja, vzgojitelja, učite-
lja, korepetitorja, laboranta oz. inštruktorja predlagamo, da stro-
kovna področja izpita ostanejo nespremenjena. Glede na to, da 
poučevanje in vzgojno delovanje v najširšem smislu predstavlja 
najbolj pomembno dimenzijo učiteljevega in vzgojiteljevega dela, 
predlagamo, da se v komisijo, ki preverja usposobljenost kandi-
data na strokovnem izpitu, vključi tudi strokovnjaka s področja 
edukacije (izkušen učitelj oz. vzgojitelj mentor, didaktik, specialni 
didaktik …), ki opravi razgovor s kandidatom z didaktično me-
todičnega vidika (npr. na osnovi učnih priprav, portfolja…). Pri-
poroča se, da se pri preverjanju kandidatove usposobljenosti na 
vseh področjih (jezikovnem, pravnem, pedagoškem) da poudarek 
preverjanju razumevanja, povezovanju in uporabi višjih nivojev 
znanja (z vprašanji, ki se nanašajo na avtentične vzgojno-izobraže-
valne situacije).

5.3  Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje  
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju

 Vseživljenjsko učenje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževa-
nju je eden od temeljev njihovega profesionalnega razvoja. Za opravljanje 
vseh nalog, s katerimi se srečajo na svoji profesionalni poti, strokovni de-
lavci vsega znanja ne morejo pridobiti v času študija in pripravništva, am-
pak se morajo izpopolnjevati v celotni profesionalni karieri. Brez nepre-
stane refleksije svojega dela, ob upoštevanju sprememb na strokovnem 
področju in v celotni družbi, ter brez stalnega usvajanja novega znanja, se 
strokovni delavci ne morejo prilagajati spremembam niti izpolniti visokih 
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pričakovanj, ki jim jih predstavlja družba. Izpostavljata se zlasti dve vlogi 
strokovnih delavcev v družbi znanja.67 Strokovni delavec naj bi bil pred-
vsem spodbujevalec kakovostnega znanja učencev, njihovih ustvarjalnih 
potencialov in s tem promotor družbenega napredka. Obenem pa naj bi 
bil tudi blažilec socialnih razlik in naj bi omogočal učencem razvoj njiho-
vih potencialov, tako da bi pri pedagoškem delu upošteval njihove indivi-
dualne posebnosti. Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnim 
delavcem omogoča kakovostno opravljanje pedagoškega poklica. Tudi 
ETUCE,68 asociacija nacionalnih sindikatov, med svoje temeljne zahteve 
postavlja zahtevo po kakovostnem nadaljnjem izobraževanju in usposa-
bljanju strokovnih delavcev, ki bi moralo biti pomemben del profesional-
ne poti vseh strokovnih delavcev. 

Ta zahteva vključuje več elementov: strokovnim delavcem mora biti 
omogočeno dovolj časa za njihov profesionalni razvoj; spoznati morajo 
pomembnost pridobivanja novega znanja, delodajalci pa jim morajo to 
omogočiti; delodajalci morajo v tem času izobraževanja omogočiti polno 
usposobljenega nadomestnega strokovnega delavca; dodatno znanje, ki 
ga pridobi strokovni delavec, mora biti ustrezno ovrednoteno; strokov-
nim delavcem je treba omogočiti, da se lahko vključujejo v različne raz-
iskovalne projekte in sodelujejo z raziskovalnimi inštitucijami; pomem-
ben vir stalnega strokovnega izpopolnjevanja naj se omogoča s pomočjo 
mobilnosti strokovnih delavcev. 

 Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje drugje
 V raziskavi OECD69 večina držav poroča o potrebi po dodatnem 
izobraževanju strokovnih delavcev. Nadaljnje izobraževanje in usposa-
bljanje je obvezno v Avstriji, Belgiji – francoski del (6 polovičnih delov-
nih dni na leto), na Cipru, Češkem, v Estoniji (160 ur vsakih 5 let), na 
Finskem (3 do 5 dni na leto), v Nemčiji, Grčiji, na Madžarskem (120 ur 
vsakih 7 let), Švedskem (obvezni so programi, ki jih organizirajo občine), 
v Italiji, Litvi (5 dni na leto), Latviji (36 ur vsaka 3 leta), na Malti (trije 
polovični dnevi na leto), v Romuniji (95 ur vsakih 5 let) in na Škotskem.70 
Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje ni obvezno v Belgiji – flamski 
del, Bolgariji, Franciji, na Danskem, Irskem in na Nizozemskem. V neka-
terih državah udeležba strokovnih delavcev v sistemu nadaljnjega izobra-
ževanja in usposabljanja sicer ni obvezna za ohranitev delovnega mesta, 
je pa pomembna za napredovanje zaposlenih v strokovne nazive in plač-
ne razrede (takšno ureditev poznajo npr. na Poljskem, Portugalskem, Slo-
vaškem, v Španiji, Luksemburgu in v Sloveniji). Kot je razvidno iz zgor-
njih podatkov, je trajanje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v 
različnih državah različno, večina držav pa ne predpiše, koliko ur oz. dni 
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izobraževanja in usposabljanja se morajo strokovni delavci obvezno ude-
ležiti, niti v kakšni obliki naj poteka. Običajno nadaljnje izobraževanje 
in usposabljanje organizirajo in izvajajo različne inštitucije: univerze oz. 
fakultete, ki izobražujejo bodoče strokovne delavce, pedagoški inštituti, 
nevladne organizacije, zasebne organizacije ipd. Dejstvo, da je nadaljnje 
izobraževanje in usposabljanje obvezno, pa le malo pove o dejanski ude-
ležbi strokovnih delavcev na izobraževanjih.  

Iz novejše raziskave71 je razvidno, da je Slovenija v vzorcu 23 držav OECD 
po odstotku strokovnih delavcev, ki se izobražujejo (96,9 %) uvrščena na 
drugo mesto, za Španijo, kjer so se izobraževali vsi strokovni delavci, ki 
so sodelovali v raziskavi. Druga pomembna informacija te raziskave pa je 
o obseg izobraževanja. Med sodelujočimi državami so precejšne razlike 
tako glede na povprečno število dni nadaljnjega izobraževanja in usposa-
bljanja, ki so se ga udeležili strokovni delavci v 18 mesecih pred izvedbo 
raziskave, kakor tudi glede na poprečno število dni obveznega nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja, ki se ga morajo udeležiti. Povprečno števi-
lo dni nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki so se ga udeležili stro-
kovni delavci v 18 mesecih pred izvedbo raziskave, znaša 16,4 dni. Največ 
časa so za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje namenili v Mehiki (37 
dni), sledita Koreja in Italija. Najmanj časa so za nadaljnje izobraževanje in 
usposabljanje porabili na Irskem (6,2 dneva), na Malti (7,8 dneva) in v Slo-
veniji (8,6 dneva). TALIS-ova raziskava kaže, da se naši strokovni delavci 
udeležujejo izobraževanj, ki so najkrajša med vsemi državami, sodeujoči-
mi sodelovale v raziskavi. Empirične raziskave72 so pokazale, da se najbolj-
ši učinki nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja na dosežke učencev 
kažejo takrat, ko izobraževanja potekajo v daljšem časovnem obdobju in 
tako omogočajo aktivno delo udeležencev pri različnih pedagoških pro-
blemih ter njihovo refleksijo in preizkušanje v konkretnih situacijah v ra-
zredu. Prav tako so raziskave pokazale, da so uspešnejši tisti pristopi, pri 
katerih sodelujejo tudi zunanji eksperti. Učinki nadaljnjega izobraževanja 
in usposabljanja so še boljši, če izobraževanje podpira vodstvo vzgojno-
-izobraževalne inštitucije in strokovnim delavcem omogoča okoliščine ter 
čas, v katerem se učijo skupaj z drugimi strokovnimi delavci in preizkuša-
jo novo znanje oz. ideje. Tako bi bilo treba spodbujati daljša izobraževanja 
(npr. strnjeno vsaj 3 dni) iz predmetnih področij ter pridobivanje drugih 
profesionalnih znanj, ki jih strokovni delavec potrebuje pri svojem nepo-
srednem delu v razredu, oddelku oz. z različnimi skupinami udeležencev 
v vzgojno izobraževalnem procesu (starši, drugimi strokovnjaki …). Šele 
takšna, dobro izvedena izobraževanja, resnično omogočajo, da se učinki 
izobraževanj kažejo tudi v kakovostnejšem znanju učencev. 
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 Pregled stanja pri nas
 Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje je v Sloveniji urejeno 
z različnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki vplivajo na njegovo 
dostopnost.73 Rezultati raziskav o nadaljnjem izobraževanju in usposa-
bljanju v Sloveniji kažejo, da se slovenski strokovni delavci v povprečju 
udeležujejo 5,2 dni izobraževanja na leto.74 Raziskava, ki smo jo pripravili 
in izvedli v področni strokovni skupini za izobraževanje pedagoških de-
lavcev in njihov profesionalni razvoj, je pokazala, da se večina strokov-
nih delavcev udeleži 2 do 3 takih izobraževanj na leto, kar pomeni, da so 
to krajša izobraževanja, ki trajajo 1 ali 2 dni. Skoraj vsi strokovni delavci 
(92,4 %) so odgovorili, da so imeli izobraževanje v celoti financirano in 
menijo, da je sistem nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja pri nas 
dobro urejen (srednje dobro – 51,9 %, dobro urejen – 32,4 %). Največ 
(47,2 %) strokovnih delavcev meni, da med ponujenimi temami včasih 
najdejo ustrezne, v večini primerov pa najde takšne teme, kot jih želijo, 
36,6 % anketirancev. Iz odgovorov anketirancev torej lahko sklepamo, da 
so zadovoljni s sistemom nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja na 
njihovih šolah ter na splošno s sistemskimi rešitvami, povezanimi z njim, 
nekoliko manj pa s ponujenimi vsebinami.  

Anketiranci ugodno ocenjujejo tudi učinke nadaljnjega izobraževanja 
in usposabljanja na njihovo pedagoško prakso. Večina jih meni, da so 
ta izobraževanja srednje veliko (46,0 %) oz. veliko (38,9 %) prispevala k 
njihovemu znanju. Zelo pozitivno ocenjujejo uspešnost prenosa znanja v 
svoje pedagoško delo (dobro – 64,1 % in zelo dobro – 13,1 %). Strokovni 
delavci si veliko bolj kot magistrskega (da se nameravajo vključiti v magi-
strski program, je odgovorilo 7,2 % anketirancev) oz. doktorskega študija 
(da se nameravajo vključiti v doktorski program je odgovorilo 2,5 % an-
ketirancev) želijo obiskovati dodatni študij, ki bi jih usposobil za pouče-
vanje tretjega predmeta in bi jim omogočal širše zaposlitvene možnosti 
(32,4 % bi se verjetno vključilo v tak študij, 18,8 % pa zagotovo). Možnost 
izobraževanja za poučevanje dodatnega predmeta bi poleg novih znanj 
tudi zmanjšala negotovost učiteljev nekaterih predmetov, ki imajo manj-
še število ur pouka. Fakultete, ki izobražujejo strokovne delavce v vzgoji 
in izobraževanju, bi morale te programe čim prej razviti in jih ponuditi 
strokovnim delavcem, ki že imajo pridobljeno univerzitetno izobrazbo 
oz. zaključen magistrski študij. S tem bi se bistveno povečala fleksibilnost 
strokovnih delavcev na trgu dela. Tudi Evropska komisija (2007) v svo-
jem sporočilu o izboljšanju kakovosti izobraževanja poudarja, naj učitelji 
izkoristijo možnosti dodatnega izobraževanja na drugih področjih, kar 
bo doprineslo k večji kakovosti njihovega dela in tudi njihovi večji mo-
bilnosti znotraj poklica. Usposobljenost za poučevanje več predmetov pa 
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spodbuja večjo kakovost poučevanja tudi s tem, da učiteljem pri pouku 
omogoča povezovati različna predmetna področja med seboj. S tem bi 
lahko tudi izboljšali medpredmetno povezovanje v naših šolah. Po oce-
nah učencev v osnovnih šolah in dijakov gimnazij je spodbujanja med-
predmetnega povezovanja v šoli relativno malo.75 

Raziskava, ki smo jo izvedli, je pokazala, da bi si strokovni delavci največ 
dodatnega znanja želeli pridobiti na področju reševanja vzgojne proble-
matike. Temu sledijo teme s področja otrok s posebnimi potrebami, ko-
munikacijskih spretnosti, pedagoško znanje in znanje iz IKT. Kako nujno 
je dodatno usposabljanje strokovnih delavcev za uspešnejše uravnavanje 
vedenja učencev, kažejo tudi rezultati nedavno objavljene študije PISA 
2009,76 v kateri naši učenci zaznavajo več disciplinskih problemov v ra-
zredu, kot je povprečje v državah OECD. Dobro vodeni razredi, v katerih 
učitelj spodbuja aktivno vključenost vseh učencev in zmanjšuje njihovo ne-
ustrezno, moteče vedenje s preventivnimi in tudi disciplinskimi interven-
cijami, lahko občutno poveča učno uspešnost učencev. Glede na potrebe in 
pričakovanja po večji mobilnosti strokovnih delavcev77 bi bilo smiselno in 
potrebno v okviru nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ponuditi je-
zikovno usposabljanje strokovnih delavcev, ki bi bilo povezano predvsem z 
jezikovnim znanjem z njihovega profesionalnega področja – učenja in po-
učevanja. Le dobro jezikovno usposobljen strokovni delavec bo pripravljen 
izkoristiti številne možnosti povezovanja z učitelji iz drugih držav, sodelo-
vanja v mednarodnih projektih, poučevanja v drugih državah (npr. Come-
nius, Erazmus), kar bi lahko doprineslo k večji kakovosti njegovega dela. 

Po mnenju strokovnih delavcev k njihovemu strokovnemu razvoju največ 
doprinese branje strokovne literature, seminarji nadaljnjega izobraževa-
nja in usposabljanja ter sodelovanje v raziskovalnih projektih. Najmanj k 
njihovemu strokovnemu razvoju prispevajo hospitacije vodstvenega de-
lavca, podiplomski študij in študijske skupine. Te ocene se skladajo tudi s 
TALIS-ovo študijo,78 v kateri so se kot najbolj uspešne oblike nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja po ocenah anketirancev pokazali semi-
narji nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter sodelovanje v razi-
skavah, najmanj pa sodelovanje v študijskih skupinah. 

Treba je podpirati in izboljšati kakovost kolegialnega profesionalnega 
učenja. Ocene teh oblik učenja kažejo, da pri nas niso dovolj izkoriščene, 
pa naj bodo to študijske skupine, kolegialne hospitacije ali pa hospita-
cije vodstvenega delavca. Kolegialno učenje predpostavlja tesno profe-
sionalno interakcijo med njegovimi udeleženci, kar pomeni, da učitelj 
učilnico odpre drugim profesionalcem, kolegom ter se uči iz sprejemanja 
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povratne informacije »kritičnih prijateljev«. Če želimo, da se bo sodelo-
vanje med kolegi kot del »novega profesionalizma«79 res razvilo, bi bilo 
treba v celotnem šolskem sistemu, najprej pa pri strokovnih delavcih, 
razvijati prepričanje, da so napake sestavni del procesa učenja ter da se iz 
njih na svoji poti v razvoju profesionalnih kompetenc lahko veliko nau-
čimo. Le če strokovni delavci razvijejo prepričanje, da so tudi napake del 
poti k odličnosti, kolegialno učenje lahko izkoristili kot vir konstrukcije 
novega znanja in ne kot grožnjo.80

 Predlagane rešitve na področju nadaljnjega izobraževanja 
 in usposabljanja
a) Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje postane obvezno. Vsi 

strokovni delavci se morajo udeležiti vsaj 5 dni (40 ur) izobraže-
vanja in usposabljanja na leto, od tega vsaj 3 dni (24 ur) na ožjem 
strokovnem področju (za učitelje so to npr. vsebine s predmetnega 
področja oz. predmetnih področij, ki jih učitelj poučuje, ter peda-
goške vsebine, ki so povezane s poučevanjem; za vzgojitelje v vrtcu 
so to vsebine, ki so neposredno povezane z njihovim vzgojno-izo-
braževalnim delom v vrtcu; za šolske svetovalne delavce so to vse-
bine, neposredno povezane z nalogami, ki jih ima v inštituciji, v 
kateri je zaposlen; za učitelje in vzgojitelje šol in zavodov za otroke 
in mladostnike s posebnimi potrebami in za strokovne delavce v 
domovih za učence so to tudi teme, povezane z delom z otroki in 
mladostniki s posebnimi potrebami, za učitelje poklicnih strokov-
nih modulov in praktičnega pouka v poklicnih in strokovnih šolah 
so to tudi vsebine na strokovnem področju v realnem delovnem 
okolju – seznanjanje z novostmi v podjetjih, nove tehnologije idr.; 
za učitelje in druge strokovne delavce na področju izobraževanja 
odraslih so to vsebine, neposredno povezane z nalogami, ki jih 
imajo v inštituciji, in teme, povezane z delom z ranljivimi ciljnimi 
skupinami).81 Strokovnemu delavcu, ki se želi udeležiti izobraže-
vanja v obsegu več kot 40 ur na leto, se lahko to upošteva tudi za 
naslednje/a leto/a. V obseg nadaljnjega izobraževanja in usposa-
bljanja se vključi tudi magistrski in doktorski študij. Za strokov-
ne delavce, ki imajo licenco mentorja, je obvezno tudi nadaljnje 
izobraževanje in usposabljanje s področja mentorstva študentom 
na pedagoški praksi in pripravnikom. Nadaljnje izobraževanje in 
usposabljanje naj bo ciljno naravnano, v skladu z nacionalnimi 
potrebami, potrebami šole oz. individualnim načrtom strokovne-
ga razvoja posameznika. Pri tem je treba spodbujati tudi časovno 
daljša izobraževanja (npr. izobraževanje, ki poteka časovno strnje-
no vsaj 3 dni oz. 24 ur) in taka, ki so kreditno ovrednotena in se 
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lahko priznajo kot del univerzitetnega (podiplomskega) študija. 
Poudariti je treba tudi pomen izobraževanj, ki so prilagojena po-
trebam in viziji posamezne izobraževalne institucije, v katere so 
vključeni vsi ali večina strokovnih delavcev te inštitucije. Strokov-
ne delavce je potrebno spodbujati k magistrskemu in doktorske-
mu študiju. Država mora na osnovi predhodno opravljenih analiz 
potreb podpirati in spodbujati ponudbo izobraževalnih vsebin, za 
katere strokovni delavci izražajo večje potrebe. 

b) Treba je ponuditi nove programe nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja oz. študijske programe za izpopolnjevanje, ki bodo 
strokovnim delavcem razširili zaposlitvene možnosti (npr. pro-
grami za poučevanje 3. predmeta, zgodnje poučevanje angleškega 
jezika, programi za poučevanje otrok s posebnimi potrebami, pro-
grami za poučevanje v posebnih ciljnih skupinah odraslih: brezpo-
selni, migranti…). 

c) Ministrstvo za šolstvo in šport naj s pomočjo ravnateljev stalno 
analizira potrebe strokovnih delavcev po dodatnem izobraževanju 
in zagotovi, da bodo pristojne inštitucije prednostno obravnavale 
potrjevanje tistih študijskih programov, za katere se v praksi poka-
žejo največje potrebe. 

5.4  Napredovanje strokovnih delavcev v strokovne nazive

V Sloveniji učitelji, vzgojitelji in drugi strokovni delavci (svetovalni de-
lavci, knjižničarji) lahko napredujejo v strokovne nazive,82 če izpolnjuje-
jo za to potrebne pogoje: predpisani čas delovne dobe, izkazujejo dobro 
pedagoško delo, dodatna znanja, ki so si jih pridobili v okviru nadalj-
njega izobraževanja in usposabljanja ter opravljajo dodatno delo (npr. 
mentorstvo študentu na pedagoški praksi, mentorstvo pripravniku ipd). 
Strokovni delavci lahko napredujejo v tri nazive: mentor, svetovalec in 
svetnik.83 Izraz »mentor« v Sloveniji torej uporabljamo v dveh različnih 
kontekstih: kot opis stopnje v kariernem razvoju strokovnega delavca in 
za osebo, ki vodi, spodbuja in usmerja proces učenja pri posamezniku ali 
skupini učečih posameznikov (npr. mentor pripravniku). Različna upo-
raba istega pojma ni ustrezna.

Poleg nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter uspešnosti pri pe-
dagoškem delu so kriteriji za napredovanje v nazive tudi dolžina delovne 
dobe ter delovanje strokovnega delavca na različnih strokovnih podro-
čjih. Natančni kriteriji za ovrednotenje pedagoškega dela (vrste in število 
točk, ki se jih pridobi) so navedeni v pravilniku.84 Naziv svetnik lahko uči-
telj pridobi najhitreje po 13 letih pedagoškega dela. Ko strokovni delavec 
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pridobi najvišji naziv, nima več možnosti napredovanja v strokovne nazi-
ve, ampak samo v plačne razrede. Naziv, ki ga strokovni delavec pridobi, 
je trajen in ga ni treba obnavljati.

V večini evropskih držav85 je pedagoški poklic nehierarhični poklic, kar 
pomeni, da ne poznajo različnih strokovnih nazivov, napredovanje pa je 
možno predvsem na pozicijo ravnatelja oz. vodje vzgojno-izobraževalne 
inštitucije. Strokovne nazive poznajo npr. v Belgiji – francoski del (3 sto-
pnje: začasni učitelj, višji začasni učitelj, stalni učitelj), na Madžarskem 
(14 stopenj, za eno stopnjo lahko napredujejo vsaka 3 leta), v Litvi (4 sto-
pnje: učitelj, višji učitelj, učitelj metodolog, učitelj strokovnjak), na Malti 
(3 stopnje, napredujejo lahko vsakih 8 let), na Poljskem (5 stopenj: zače-
tnik, pogodbeni učitelj, redno zaposleni učitelj, strokovno usposobljen 
učitelj, profesor), na Hrvaškem (3 stopnje: učitelj s certifikatom, učitelj 
mentor, učitelj svetovalec), v Estoniji (4 stopnje: nižji učitelj, učitelj, višji 
učitelj, učitelj – metodolog) in v Franciji (11 razredov). V večini navede-
nih držav imajo torej več strokovnih nazivov, kot jih imamo v Sloveniji. 
V vseh navedenih državah so pridobljeni nazivi trajni.

Razlike so tudi v plačah strokovnih delavcev. Podatki v spodnji tabeli 
(preglednica 2) kažejo povprečne bruto plače strokovnih delavcev v Slo-
veniji (izražene v USD) v primerjavi s povprečnimi plačami v državah 
OECD in EU.86 Plače osnovnošolskih in srednješolskih strokovnih delav-
cev se v Sloveniji ne razlikujejo, v tujini pa srednješolski strokovni delavci 
zaslužijo nekoliko več kot osnovnošolski: povprečna plača osnovnošol-
skega strokovnega delavca v 19 -državah EU je približno 10 % nižja od 
povprečne plače srednješolskega strokovnega delavca. Zanimivo je tudi 
razmerje med začetno plačo in najvišjo plačo v Sloveniji in drugod: v 
Sloveniji je najvišja plača strokovnega delavca približno 24 % višja, kot je 
začetna plača, povprečno pa je v državah EU najvišja plača strokovnega 
delavca za 69 % višja od začetne plače. Izhodiščna plača razrednega uči-
telja v Sloveniji je 96 % povprečne izhodiščne plače razrednega učitelja v 
EU, njegova najvišja plača pa je le 72 % povprečne plače učitelja v EU. Če 
primerjamo povprečne plače pri učiteljih višjih razredov osnovne šole in 
srednješolskih učiteljih, so razlike še večje: začetna plača srednješolskega 
učitelja je 86 % povprečne plače tega učitelja v EU, njegova najvišja plača 
pa je le 63 % najvišje povprečne plače tega učitelja v EU. Slovenski učitelji 
relativno hitro dosežejo najvišjo možno plačo: le-to je možno doseči v 13 
letih, v državah OECD pa potrebujejo v povprečju kar 24 let.
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Preglednica 2: Začetna plača, plača po 15-ih letih in najvišja plača 
učiteljev v javnih šolah.

Nižji razredi osnovne šole Višji razredi osnovne šole Srednja šola
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Avstralija 33 153 46 096 46 096 1,39 33 336 46 908 46 908 1,41 33 336 46 908 46 908 1,41 9

Avstrija 28 622 37 914 56 709 1,98 29 928 40 993 58 921 1,97 30 353 42 177 62 045 2,04 34

Belgija (Fl.) 29 223 41 093 50 190 1,72 29 223 41 093 50 190 1,72 36 360 52 667 63 391 1,74 27

Belgija (Fr.) 28 115 39 430 48 163 1,71 28 115 39 430 48 163 1,71 34 885 50 541 60 838 1,74 27

Čile m m m m m m m m m m m m m

Češka republika 16 013 21 652 23 693 1,48 15 976 22 084 24 049 1,51 16 587 23 540 25 846 1,56 32

Danska 37 449 42 308 42 308 1,13 37 449 42 308 42 308 1,13 39 085 51 034 51 034 1,31 8

Anglija 30 534 44 630 44 630 1,46 30 534 44 630 44 630 1,46 30 534 44 630 44 630 1,46 10

Finska 29 386 38 217 47 976 1,63 32 513 40 953 51 512 1,58 32 731 44 919 57 925 1,77 16

Francija 23 735 31 927 47 108 1,98 26 123 34 316 49 607 1,90 26 400 34 593 49 912 1,89 34

Nemčija 43 524 54 184 58 510 1,34 48 004 59 156 65 925 1,37 51 722 63 634 72 876 1,41 28

Grčija 25 974 31 946 38 658 1,49 25 974 31 946 38 658 1,49 25 974 31 946 38 658 1,49 33

Madžarska 12 175 15 049 20 208 1,66 12 175 15 049 20 208 1,66 13 226 18 079 25 523 1,93 40

Islandija 24 266 27 226 30 774 1,27 24 266 27 226 30 774 1,27 25 503 31 983 33 483 1,31 18

Irska 32 657 54 100 61 304 1,88 32 657 54 100 61 304 1,88 32 657 54 100 61 304 1,88 22

Italija 26 074 31 520 38 381 1,47 28 098 34 331 42 132 1,50 28 098 35 290 44 041 1,57 35

Japonska 27 545 48 655 61 518 2,23 27 545 48 655 61 518 2,23 27 545 48 655 63 184 2,29 34

Koreja 31 532 54 569 87 452 2,77 31 407 54 444 87 327 2,78 31 407 54 444 87 327 2,78 37

Luksemburg 48 793 67 723 101 163 2,07 71 508 98 849 124 231 1,74 71 508 98 849 124 231 1,74 30

Mehika 14 552 19 072 31 557 2,17 18 620 24 261 40 094 2,15 m m m m 14

Netherlands 35 428 45 916 51 226 1,45 36 403 50 227 55 929 1,54 36 762 67 105 73 964 2,01 17

Nova Zelandija 25 964 38 412 38 412 1,48 25 964 38 412 38 412 1,48 25 964 38 412 38 412 1,48 8

Norveška 29 635 37 023 37 023 1,25 29 635 37 023 37 023 1,25 31 652 39 016 39 016 1,23 16

Poljska 7 127 14 094 14 686 2,06 8 076 16 137 16 818 2,08 9 173 18 548 19 334 2,11 10

Portugalska 21 677 35 486 55 654 2,57 21 677 35 486 55 654 2,57 21 677 35 486 55 654 2,57 31

Škotska 30 475 48 611 48 611 1,60 30 475 48 611 48 611 1,60 30 475 48 611 48 611 1,60 6

Slovaška Republika m m m m m m m m m m m m m

Španija 37 172 42 796 52 391 1,41 40 729 46 794 56 728 1,39 42 440 48 945 59 234 1,40 38

Švedska 28 409 33 055 37 967 m 28 984 33 885 38 431 m 30 533 36 163 41 131 m a

Švica 44 308 56 493 69 354 1,57 50 427 64 580 78 801 1,56 58 781 76 207 89 655 1,53 27

Turčija m m m m m m m a m m m m m

Združene države 35 999 44 172 50 922 m 35 915 44 000 53 972 m 36 398 47 317 53 913 m m

oEcd povprečje 28 949 39 426 48 022 1,71 30 750 41 927 50 649 1,70 32 563 45 850 54 717 1,74 24

EU19 povprečje 28 628 38 582 46 977 1,69 30 731 41 519 49 700 1,67 32 059 45 043 54 009 1,75 25

Brazilija m m m m m m m m m m m m m

Kitajska m m m m m m m m m m m m m

Estonija 11 981 12 687 17 510 1,46 11 981 12 687 17 510 1,46 11 981 12 687 17 510 1,46 7

Indija m m m m m m m m m m m m m

Indonezija 1 617 2 046 2 331 1,44 1 723 2 331 2 532 1,47 1 995 2 582 2 813 1,41 32

Izrael 18 199 19 868 27 680 1,52 18 199 22 410 27 680 1,52 18 199 22 410 27 680 1,52 36

Ruska Federacija m m m m m m m m m m m m m

Slovenija 27 470 32 075 33 967 1,24 27 470 32 075 33 967 1,24 27 470 32 075 33 967 1,24 13

Vir: OECD. Kitajska, Indija in Indonezija: UNESCO Inštitut za statistiko / Institute for 

Statistics (World Education Indicators Programme) (www.oecd.org/edu/eag2010).
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V raziskavi, ki smo jo opravili v področni skupini, nas je zanimalo, kako 
strokovni delavci ocenjujejo sistem napredovanja zaposlenih v vzgoji in 
izobraževanju v strokovne nazive, kakšno mnenje imajo o kriterijih za 
pridobitev posameznega naziva in o trajanju le-tega. Raziskava je poka-
zala, da največ anketiranih učiteljev (45,9 %) in ravnateljev (44,4 %) oce-
njuje, da je sistem napredovanja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v 
strokovne nazive (mentor, svetovalec, svetnik) urejen srednje dobro, 27,0 
% učiteljev in 42,0 % ravnateljev ocenjuje sistem kot zelo dober ali dober, 
dobra četrtina učiteljev (27,1 %) in le dobra desetina ravnateljev (13,6 %) 
pa ocenjuje, da je obstoječi sistem napredovanja slab ali zelo slab.

Velika večina učiteljev (87,2 %), ravnateljev (85,0 %) in skoraj vsi šolski 
svetovalni delavci (97,4 %) menijo, da naj tudi v prihodnje ostanejo trije 
strokovni nazivi. 

Večina učiteljev, ravnateljev in šolskih svetovalnih delavcev je mnenja, da 
so kriteriji, ki jih morajo izpolniti strokovni delavci za pridobitev naziva 
mentor (87,0 % učiteljev, 61,7 % ravnateljev in 100 % šolskih svetovalnih 
delavcev) in naziva svetovalec (70,9 % učiteljev, 81,6 % šolskih svetovalnih 
delavcev in kar 86,3 % ravnateljev), primerni.

Za naziv mentor 38,3 % ravnateljev in le 7,2 % učiteljev meni, da so kri-
teriji premalo zahtevni. Za naziv svetovalec pa desetina ravnateljev (8 ali 
10,0 %) in 20 učiteljev (1,5 %) ocenjuje, da so kriteriji premalo zahtevni. 
Da so kriteriji za pridobitev naziva svetovalec preveč zahtevni, meni 27,7 
% učiteljev in le trije ravnatelji (3,8 %).

Kriterije, ki jih morajo izpolniti strokovni delavci za pridobitev naziva sve-
tnik, večina učiteljev (65,0 %) ocenjuje kot preveč zahtevne (enak odgovor je 
podalo 40,0 % ravnateljev), medtem ko jih večina ravnateljev (53,8 %) oce-
njuje kot primerne (enak odgovor je podalo 32,5 % učiteljev). Da so kriteriji 
za pridobitev naziva svetnik premalo zahtevni, meni le 2,6 % učiteljev in 6,3 
% ravnateljev. Tudi iz predstavljenih podatkov Ministrstva za šolstvo in šport 
(glej opombo 84) je razvidno, da v primerjavi z nazivom svetovalec (36,8 %) 
relativno nizek delež strokovnih delavcev doseže naziv svetnik (5,6 %). Glede 
na to, da so druge skupine strokovnih nazivov približno enakomerno zastopa-
ne (25,9 % brez naziva in 31,7 % mentorjev), predlagamo, da se doda še en stro-
kovni naziv, ki bi bil po kriterijih, ki bi jih morali strokovni delavci za dosego 
tega naziva doseči, uvrščen med sedanja naziva svetovalec in svetnik.

Glede trajanja strokovnega naziva je velika večina anketiranih učiteljev 
(87,3 %) in skoraj dve tretjini anketiranih ravnateljev (61,7 %) mnenja, naj 
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pridobljeni strokovni nazivi tudi v prihodnje ostanejo trajni. 22,2 % rav-
nateljev in 6,5 % učiteljev meni, naj strokovni nazivi v prihodnje ne bodo 
več trajni, medtem ko dobra desetina ravnateljev (16,0 %) in 6,2 % uči-
teljev meni, naj nekateri strokovni nazivi ostanejo trajni, nekateri pa ne. 
Med tistimi, ki menijo, da strokovni nazivi ne smejo biti več trajni, večina 
učiteljev (52,9 %) in ravnateljev (50,0 %) ocenjuje, da morajo za obnovo 
naziva zbrati polovico točk, ki jih je bilo treba zbrati za pridobitev naziva. 

 Predlagane rešitve na področju napredovanja 
 strokovnih delavcev v strokovne nazive
a)  V prihodnje predlagamo 4 strokovne nazive: svetovalec I, svetovalec 

II, svetovalec III, svetnik. Pridobljeni strokovni naziv je trajen. Kri-
teriji za dosego naziva »svetovalec I« ne smejo biti nižji, kot so krite-
riji za dosego obstoječega strokovnega naziva »mentor«. Kriteriji, na 
podlagi katerih se doseže nov strokovni naziv (»svetovalec III«), naj 
bodo takšni, da ga uvrščajo med sedanja naziva svetovalec in sve-
tnik. Višji strokovni naziv mora biti ustrezno finančno ovrednoten.

b)  Predlagamo, da so kriteriji osredotočeni predvsem na dodatno 
delo strokovnega delavca, posebej na kakovost dela v razredu oz. 
skupini, in na dodatno izobraževanje strokovnih delavcev.

c)  Osnovna pravica strokovnih delavcev je, da lahko na podlagi ve-
dno večjih profesionalnih kompetenc napredujejo v svoji karieri 
(profesionalni, statusni in finančni vidik). Ta pravica pa vključuje 
tudi dolžnost strokovnih delavcev, da svoje novo pridobljene zmo-
žnosti uporabljajo v dobrobit otrok, šole in šolskega sistema. To 
pomeni, da se poleg kakovostnega pedagoškega in mentorskega 
dela vključujejo tudi v organizacijske, razvojne, raziskovalne in 
svetovalne naloge, ki so pomembne, da vzgojno-izobraževalna in-
štitucija deluje v skladu s svojim poslanstvom. 

6 NAStAjANjE zASNoVE

Zasnovo je pripravila Področna strokovna skupina za izobraževanje pe-
dagoških delavcev in njihov profesionalni razvoj (PSS IPED) v sestavi 
izr. prof. dr. Milena Valenčič Zuljan (predsednica), izr. prof. dr. Mara  
Cotič, red. prof. dr. Samo Fošnarič, izr. prof. dr. Cirila Peklaj, doc. dr.  
Janez Vogrinc, ki jo je 12. 5. 2009 imenovala Nacionalna strokovna skupi-
na za pripravo Bele knjige v vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. 

Na osnovi analize izsledkov domačih in tujih raziskav, mednarodnih 
primerjalnih analiz ter veljavnih konceptualnih in zakonskih rešitev so 
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člani PSS IPED oblikovali predlog ključnih problematik. Oblikovan je bil 
vprašalnik za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju in na reprezen-
tativnem vzorcu osnovnih in srednjih šol izpeljana empirična raziskava. 

Osnutek predlogov rešitev je bil 2. 6. 2010 predstavljen kabinetu ministra 
za šolstvo in šport. 22. 6. 2010 je skupina o osnutku rešitev razpravljala 
s Programskim svetom za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje stro-
kovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. PSS IPED je o predlogu rešitev 
razpravljala z ravnatelji osnovnih in srednjih šol na dveh posvetih, in si-
cer 28. 6. 2010 v Kopru in 29. 6. 2010 v Mariboru. 

Na osnovi vseh zbranih predlogov in pripomb je bil februarja 2011 obli-
kovan predlog rešitev za področje izobraževanja strokovnih delavcev v 
vzgoji in izobraževanju in njihovega profesionalnega razvoja, ki je bil 
obravnavan na seji NSS, dne 17. 2. 2011. O rešitvah glede šolske svetovalne 
službe so se člani skupine posvetovali z naslednjimi strokovnjaki: dr. Mi-
tja Kranjčan, dr. Darja Zorc Maver, dr. Alenka Kobolt, dr. Stane Košir, dr. 
Majda Končar, dr. Drago Žagar, dr. Sonja Pečjak, mag. Tanja Bezić, mag. 
Cvetka Bizjak, dr. Metod Resman, dr. Milena Ivanuš Grmek. Na osnovi 
razprave je skupina osnutek predlogov rešitev dopolnila. O končnem be-
sedilu je NSS razpravljala 2. 3. 2011 in besedilo potrdila.

Recenzijo za besedilo sta pripravila red. prof. dr. Pavel Zgaga in red.prof. 
ddr. Barica Marentič Požarnik. 
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