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Predgovor 
Preface 
 
 
 
 
Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani smo k prenovi pedagoških 
študijskih programov najprej pristopili z vidika  kompetenc, saj vidimo 
kompetence kot pomembno izhodišče, ki narekuje vse nadaljnje korake  v 
načrtovanju in razvijanju študijskih programov in posameznih učnih načrtov. Pri 
analizah kompetenc smo uporabili metodologijo Tuning. 

Posebna vrednost monografije je predstavitev analize pridobljenih in zaželenih 
kompetenc  vseh študijskih programov Pedagoške fakultete. V analizo smo 
pritegnili študente,  diplomante- učitelje iz prakse, visokošolske učitelje in še 
nekatere druge skupine  respondentov iz zainteresiranih skupin deležnikov. 

Analize smo uporabili  v nadaljnjih korakih prenove pedagoških študijskih 
programov, kjer smo upoštevali, katere kompetence so pri dosedanjem 
izobraževanju premalo poudarjene in jim je zato potrebno v novih učnih načrtih 
posvetiti več pozornosti. V drugem delu so zato že zbrani nekateri prispevki, 
kjer avtorice in avtorji razpravljajo o posameznih vsebinskih vidikih študijske 
prenove. 

Verjamemo, da bodo prispevki zanimivi tudi za druge fakultete, nedvomno pa 
bodo zanimivo branje tudi za študente in diplomante.  

 Velja poudariti, da je monografija plod prizadevanj, analiz in sodelovanja 
velikega števila učiteljev in sodelavcev Pedagoške fakultete UL, s prispevki 
sodelujejo tudi posamezniki drugih fakultet, seveda pa natis ne bi bil mogoč 
brez finančne podpore   razvojnega projekta Posodobitev študijskih programov 
na PeF UL ESS_VS_05-23). 
 
Vsem avtoricam in avtorjem, urednicama in drugim, ki so sodelovali pri 
nastajanju in oblikovanju monografije, velja priznanje in zahvala za opravljeno 
delo. 
 
 

Dr. Cveta Razdevšek-Pučko 
Dekanja Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani 
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Beseda urednic 
A Word from the Editresses 
 
 
 
 
Pri prenovi visokošolskih študijskih programov  se srečujemo z nekaterimi 
novostmi, ki jih vpeljuje bolonjski proces in na katerih sloni tudi metodologija 
prenove evropskega visokošolskega prostora, ki jo je razvil projekt Tuning, v 
okviru katerega poteka prenova študijskih programov na Pedagoški fakulteti v 
Ljubljani. Ena od ključnih novosti je sprememba paradigme, ki je značilna za 
postmoderni kurikulum: premik od na učitelja osredotočen pristop k na študenta 
osredotočen pristop – premik od »input« zasnove študijskih programov, ki 
temelji na vsebinah in ciljih, ki jih določa učitelj, k »output« zasnovi študijskih 
programov, to so študijski dosežki, izraženi s kompetencami, ki jih študenti 
pridobijo s študijskim programom. To pa pomeni, da sta za oblikovanje 
študijskih programov ključnega pomena identifikacija ustreznih kompetenc in 
določitev njihove ravni. V ta namen smo na Pedagoški fakulteti pripravili 
obsežno raziskavo, v kateri so sodelovali učitelji, sodelavci, študenti in 
uporabniki oz. delodajalci, ki so ocenjevali kompetence glede na njihovo 
zaželenost (pomembnost) in doseženost s sedanjimi študijskimi programi. Tako 
v prvem delu monografije predstavljamo celovito in poglobljeno študijo 
kompetenčnih analiz enajstih študijskih programov, ki ima pomembne 
implikacije za oblikovanje prenovljenih študijskih programov in njihovo 
usklajevanje z evropskim visokošolskim prostorom. 

V drugem delu se kot skupni imenovalec prispevkov pojavlja vsebinski vidik 
študijske prenove v okviru t. i.«bolonjskega procesa«. Avtorji prispevkov 
obravnavajo vprašanja, dileme, nekatere vsebinske rešitve in izkušnje iz 
evropskega, pa tudi slovenskega visokošolskega prostora. Pri prenovi študijskih 
programov je pomembna povezanost in prepletenost vseh študijskih strategij, 
kot so kompetence, študijski dosežki, metode učenja in poučevanja, preverjanja  
in ocenjevanja, deskriptorji posameznih stopenj – dodiplomskega in 
podiplomskega  izobraževanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 
itn. Sodobni trendi v izobraževanju učiteljev in drugih strokovnih delavcev 
poudarjajo pridobivanje novih kompetenc in ustvarjanje pogojev za 
vseživljenjsko učenje,  za nadaljnji profesionalni razvoj vsakega posameznika, 
za povezovanje formalnega izobraževanja z neformalnim. Če bomo hoteli 
slediti spremembam v času in prostoru, potem je zadnji čas za partnerski in  
aktivni odnos vseh, ki soustvarjajo, razvijajo, izvajajo   ali  uporabljajo 
»področje izobraževanja«.   
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Prispevki v monografiji so v slovenščini. Vsi prispevki imajo  naslov, povzetek 
in ključne besede v slovenskem in angleškem jeziku. Vsak prispevek je 
klasificiran  kot izvirni znanstveni prispevek, kot pregledni ali strokovni 
prispevek. Kriteriji so bili sprejeti na uredniškem odboru in so jih potrdili 
recenzentki. Na koncu monografije je seznam vseh avtorjev in indeks pojmov. 
 
 

Simona Tancig in Tatjana Devjak  
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Simona Tancig 

 
Uvod 
Inroduction 
 
 
 
 
Kaj so kompetence, katere kompetence diplomanti pridobijo v sedanjih 
študijskih programih in katere so tiste najbolj pomembne, ki bi jim bilo 
potrebno posvetiti večjo pozornost v prenovljenih študijskih programih? Na ta 
in podobna vprašanja so skušali odgovoriti avtorji prispevkov prvega dela 
monografije. 
Glavni smoter študijskih programov je spodbujanje razvoja kompetenc, 
relevantnih za določeno področje. Kompetence so pojmovane kot sestavljene 
kapacitete, ki vključujejo tako diskurzivno kot praktično znanje in predstavljajo 
dinamično kombinacijo znanja, razumevanja, spretnosti, sposobnosti in vrednot. 
Pri tem je zanimivo, da poudarjanje kartezijanskega pojmovanja znanja kot 
permanentnega, nespremenljivega, ki je značilno za moderno dobo, v 
postmodernem času zamenjuje poudarjanje heideggerjanskega spreminjajočega 
se znanja, ki je osebno, izkustveno in odvisno od konteksta. 
 
Tako se v prvem sestavku Generične im predmetno specifične kompetence v 
izobraževanju seznanimo z opredelitvijo kompetenc, z deklarativnim, 
proceduralnim in praktičnim (tacitnim) znanjem, s ključnimi generičnimi in 
predmetno-specifičnimi kompetencami za področje izobraževanja učiteljev in 
pedagoških študij, ki so predložene za prvostopenjski študij v projektu Tuning. 
Predstavljeno je tudi načrtovanje študijskih programov, ki upoštevajo logično 
povezanost deskriptorjev, kompetenc, ciljev in študijskih dosežkov z metodami 
poučevanja in učenja ter metodami preverjanja in ocenjevanja. 
V drugem prispevku, ki obravnava kompetence v izobraževanju učiteljev, sta 
avtorja prišla do pomembne ugotovitve, da so kompetence, povezane s 
poznavanjem vsebin in metod poučevanja, dovolj dobro pokrite s sedanjim 
študijskim programom, večjo pozornost pa bi bilo potrebno v prenovljenih 
programih posvetiti predvsem inkluziji otrok s posebnimi potrebami, 
interdisciplinarnosti, timskemu delu in sodelovanju s starši. 
V raziskavi kompetenc učiteljev poučevanja naravoslovnih predmetov so 
avtorji med drugim ugotovili, da se pri učiteljih premalo razvijajo kompetence, 
ki omogočajo naravoslovno mišljenje in s tem obravnavo naravoslovnih 
pojavov kot celote. V okviru posameznih naravoslovnih področij se po 
ugotovitvah avtorjev preveč poudarja obravnava posameznih pojmov stroke, ki 
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se ne povezujejo med seboj in s tem ne razvijajo sposobnosti njihove uporabe 
pri razumevanju realnih situacij. 
Tudi pri analizi kompetenc študijskega programa matematike je bilo 
izpostavljenih kar nekaj ugotovitev, ki se deloma skladajo z ugotovitvami, ki 
veljajo za druge študijske programe. Pri tem bi izpostavili predvsem ugotovitev 
avtorjev, da so kompetence, povezane s temeljnimi matematičnimi in 
nekaterimi specialno-didaktičnimi znanji, bile ocenjene kot zelo pomembne in 
dovolj dobro dosežene. Pokazala pa se je potreba, da se v prenovljenih 
programih posveti pozornost kompetencam, kot so sodelovanje s starši, delo z 
učenci s posebnimi potrebami, pedagoško vodenje razreda ter ocenjevanje 
znanj. 
V analizi kompetenc študijskega programa računalništvo avtorji navajajo, da 
so nekatere zaželene kompetence relativno nizko dosežene. Medne sodijo 
poznavanje in razumevanje didaktičnih posebnosti pri poučevanju 
računalništva in informatike, uporaba specialno-pedagoških znanj za otroke s 
posebnimi potrebami ter teoretična in praktična znanja učinkovite integracije 
IKT na različna področja izobraževanja. 
Pri analizi študijskega programa tehnika z vezavami so se vse kompetence, v 
naboru katerih so prevladovale predmetno-specifične, pokazale kot visoko 
pomembne. Več kot 80 % kompetenc pa je izkazalo nizko stopnjo doseganja, 
kar kaže na potrebo po temeljiti prenovi predmetnih področij študijskega 
programa. 
Pomembni in značilni rezultati so bili dobljeni tudi z analizo kompetenc pri 
učiteljih prvega in drugega triletja. Največje pomanjkljivosti so se pokazale 
na področjih, ki zahtevajo diferencirano delo učiteljev: delo z otroki s posebnimi 
potrebami, reševanje disciplinskih problemov, upoštevanje individualnih potreb 
učencev in njihove različnosti ter sposobnosti zmanjševanja stresa. Šibka točka 
je tudi v preverjanju in ocenjevanju znanja učencev, sodelovanju s starši ter 
usposabljanju učencev za aktivno, samostojno in učinkovito učenje. Raziskava 
ni pokazala bistvenih razlik med učitelji razrednega pouka in profesorji 
razrednega pouka. 
S kompetenčno analizo študijskega programa specialne in rehabilitacijske 
pedagogike so bila ugotovljena nekatera šibka in močna področja v 
usposabljanju diplomantov. Ugotovljeno je bilo, da so se vse predmetno-
specifične kompetence v vzgoji in izobraževanju (diplomantov PeF) in 
kompetence specialne in rehabilitacijske pedagogike pokazale kot visoko 
pomembne ozir. zaželene. Med visoko zaželene in visoko dosežene sodijo 
podobno kot pri nekaterih drugih študijskih programih predvsem poznavanje 
vsebine in metodike področja, poznavanje teoretičnih osnov področja, uporaba 
splošnega in didaktičnega znanja na predmetnem področju kot tudi uporaba 
specialno-pedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami ter še 
nekatere druge. V skupino visoko zaželenih in nizko doseženih kompetenc, ki 
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imajo pomembne implikacije za prenovo študijskega programa in so dosegle 
najvišje range, sodijo: sodelovanje s starši, sposobnost prevzeti odgovornost za 
lasten poklicni razvoj ter učenje z evalvacijo in refleksijo lastnega dela ter 
zmožnost ugotavljanja posebnih potreb posameznika z uporabo ustreznih 
diagnostičnih postopkov in principov načrtovanja individualiziranih 
programov.
Iz analize kompetenc študijskega programa socialne pedagogike sledi, da bi 
bilo potrebno študijski program prenoviti predvsem na ta način, da bi spodbujal 
razvoj naslednjih kompetenc: načrtovanje in oblikovanje individualnih 
programov socialno-pedagoškega dela; sodelovanje in delo s starši, družinami 
in drugimi pomembnimi socialnimi skupinami uporabnikov; priprava, vodenje 
in evalvacija pedagoških projektov; socialno marketinško delovanje ter 
analitično in raziskovalno delo na področju socialne pedagogike za potrebe 
razvoja prakse. 
Prenovljen študijskih program likovne pedagogike naj bi po ugotovitvah 
avtorice dajal več možnosti študentom za razvoj tako splošnih kot predmetno-
specifičnih kompetenc, predvsem širino likovnega znanja, sposobnost 
ustvarjalnega reševanja likovnih problemov ter zmožnosti poučevanja, ki temelji 
na raziskovanju in refleksiji. Kot pomembna se je pokazala tudi potreba po 
stalnem strokovnem izpopolnjevanju in poklicni rasti. 
Največje razlike med sedanjo in zaželeno usposobljenostjo so se v analizi 
študijskega programa predšolske vzgoje pokazale pri kompetencah, ki 
omogočajo diplomantkam uporabo specialno-pedagoških znanj za delo z otroki 
s posebnimi potrebami, obvladovanje postopkov in principov svetovalnega dela 
ter načrtovanje in izvajanje intervencijskih programov kot tudi poznavanje in 
razumevanje teoretičnih osnov svetovalnega dela. Sicer pa naj bi bile bolje 
usposobljene tudi za timsko delo (sodelovanje v paru), nudenje čustvene 
varnosti in spodbujanje samostojnosti ter spodbujanje raziskovalnega dela in 
aktivnega učenja. 
 
Kljub nekoliko različni metodologiji, ki so jo avtorji uporabili pri analizah 
kompetenc, lahko do neke mere primerjamo in generaliziramo dobljene 
ugotovitve. V precejšnjem številu programov se kažejo nekatere skupne 
kompetence, ki so pomembne (zaželene) vendar nizko dosežene. To v precejšnji 
meri velja za timsko delo, sodelovanje s starši, delo z učenci s posebnimi 
potrebami in ocenjevanje znanja. Dovolj dobro pa so dosežene tudi nekatere 
pomembne kompetence, med katerimi še posebno izstopa poznavanje vsebine in 
didaktike področja. Če primerjamo dobljene rezultate analize kompetenc s 
seznami ključnih kompetenc (key competencies) na področju edukacije za 
dodiplomski študij, ki jih je razvil projekt Tuning, lahko ocenimo, da študijski 
programi v splošnem dovolj dobro razvijajo ključne kompetence, ki jih 
dokument projekta Tuning označuje za delo z znanjem, informacijami in 
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tehnologijo. Večjo pozornost pa bi bilo potrebno nameniti razvoju kompetenc, 
kot sta delo z drugimi in delo za in v družbi, ki pa sta ključnega pomena za 
razvoj družbe znanja. 
 
V zanimivem prispevku z naslovom Pred pričetkom pedagoške prakse in po 
njej – realizacija medsebojnih pričakovanj udeležencev in razvoj kompetenc 
je avtorica predstavila medsebojna pričakovanja udeležencev pedagoške prakse: 
učitelja-mentorja, predmetnega didaktika in študenta pri predmetu Didaktika 
italijanskega jezika, pridobljena z intervjuji, anketami, in dnevniki. Rezultati 
kažejo, da udeleženci pedagoške prakse čutijo veliko potrebo po predmetno-
specifičnih vsebinah, ki najpogosteje narekujejo vsebine povratnih informacij. 
Prispevek dopolnjujejo tudi predlogi udeležencev pedagoške prakse, katerim 
kompetencam bi bilo potrebno posvetiti posebno pozornost ob aktivnostih, ki 
jih vključuje partnerstvo fakultet in šol. 

Prvi del monografije zaokrožuje pomemben prispevek z naslovom Dileme 
konceptualne zasnove kompetenčnega pristopa – holizem kot alternativa, v 
katerem avtor opozori na različna pojmovanja koncepta kompetenca in njegove 
implementacije ter nevarnosti, da bi konceptualni problemi ogrozili predvidene 
učinke bolonjskih načel. Avtor vidi rešitev v holističnem razumevanju pojma 
kompetenca, utemeljenega na izkustvenem učenju. 
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Generične in predmetno specifične kompetence  
v izobraževanju 

 
 

Simona Tancig 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

 
 
 
Povzetek 

Projekt Tuning pomembno prispeva k uresničevanju bolonjskega procesa in 
smernic za prenovo visokega šolstva v evropskem prostoru. V skladu s 
smernicami bolonjskega procesa se projekt Tuning osredotoča na študijske 
dosežke. Poudarjena je sprememba paradigme: premik od na učitelja 
osredotočeni pristop k na študenta osredotočeni pristop, premik od "input" 
zasnove programov k programom, ki so zasnovani na študijskih dosežkih. 
Študijski dosežki so izraženi s kompetencami. 
V projektu Tuning se kompetence ločijo na dve vrsti – na generične (splošne in 
prenosljive) in na predmetno specifične. Pri tem je poudarjeno, da so poleg 
predmetno specifičnega znanja in spretnosti velikega pomena tudi generične 
kompetence, ki se pojmujejo kot metakompetence. Generične so v tem smislu, 
da so lahko pridobljene in uporabljene v širokem razponu kontekstov. 
Kompetence so pojmovane kot sestavljene kapacitete (zmožnosti), ki 
vključujejo diskurzivno in praktično znanje in predstavljajo dinamično 
kombinacijo znanja, razumevanja, spretnosti, sposobnosti in vrednot. Glavni 
smoter študijskih programov je spodbujanje razvoja kompetenc, relevantnih za 
določeno področje. Kompetence se pridobijo v dinamičnem učnem procesu, ki 
vključuje udeležbo v različnih enotah (predmeti in moduli) študijskega 
programa. Za oblikovanje študijskih programov sta ključnega pomena 
identifikacija ustreznih kompetenc in določitev njihove ravni.  
Na osnovi projekta Tuning so bili sestavljeni štirje seznami kompetenc, da bi 
določili pomembne generične in predmetno specifične kompetence. Vprašalniki 
kompetenc so bili administrirani na različnih skupinah oseb – univerzitetnih 
učiteljih, študentih in uporabnikih. 
 
 
Ključne besede 

izobraževanje, študijski programi, kompetence, generične, specifične 
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Generic and Subject-Specific Competencies  
in Education 

 
 

Simona Tancig 
University of Ljubljana, Faculty of Education 

 
 
 
Summary 
The Tuning project is assisting in the realisation of the Bologna process and higher 
education reform trends in Europe. According to the Bologna action lines, the project 
Tuning Educational Structure in Europe is focused on learning outcomes. Thus, the shift 
in paradigm is obvious: moving from a staff-oriented approach to a student-centred 
approach, from input- to outcome-based programmes. The concept of learning outcomes 
is expressed in terms of competencies. 
In the Tuning project, it was decided to draw a distinction between generic 
competencies (transferable skills) and subject-related ones. It has been recognised that, 
besides knowledge acquisition and relevant subject-specific skills, wider (generic) 
competencies are crucial in study programme. Generic competencies can be seen as 
meta-competencies. They are generic in the sense that they can be acquired and applied 
in a wide variety of contexts. 
Competencies are complex capacities in the sense they include discursive as well as 
practical knowledge. Competencies represent a dynamic combination of knowledge, 
understanding, skills, abilities and values. Fostering these competencies is the aim of 
educational programmes. Competencies are obtained in a dynamic learning process 
which normally involves gradual participation in a number of teaching activities – units 
or modules.  
The identification of appropriate competencies and decisions about the levels of 
competencies to be developed in students are vital in the specification of a programme’s 
design. 
In order to identify the importance of generic and subject-specific competencies four 
lists of competencies, based on the Tuning project, were constructed. Different groups, 
i.e. university staff, students and shareholders, were consulted about the importance and 
achievement of the competencies presented in the questionnaire. A number of analyses 
was carried out in several subject areas of the Faculty of Education at the University of 
Ljubljana. The full study and its implications for the construction of education 
programmes will be presented. 
 
 
Key words 
education, programme of study, competencies, generic, specific 
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1 Uvod 
 
Projekt Tuning pomembno prispeva k uresničevanju bolonjskega procesa in 
smernic za prenovo visokega šolstva v evropskem prostoru. V skladu s 
smernicami bolonjskega procesa se projekt Tuning osredotoča na študijske 
dosežke. Poudarjena je sprememba paradigme: premik od na učitelja 
osredotočeni pristop k na študenta osredotočeni pristop, premik od "input" 
zasnove programov k programom, ki so zasnovani na študijskih dosežkih. 
Študijski dosežki so izraženi s kompetencami. 
 
 
2 Deklarativno znanje, proceduralno znanje in kompetence 
 
Kompetence so pojmovane kot sestavljene kapacitete (zmožnosti), ki 
vključujejo diskurzivno in praktično znanje ter predstavljajo dinamično 
kombinacijo znanja, razumevanja, spretnosti, sposobnosti in vrednot. Glavni 
smoter študijskih programov je spodbujanje razvoja kompetenc, relevantnih za 
določeno področje. Kompetence se pridobijo v dinamičnem učnem procesu, ki 
vključuje udeležbo v različnih enotah (predmeti in moduli) študijskega 
programa. Za oblikovanje študijskih programov sta ključnega pomena 
identifikacija ustreznih kompetenc in določitev njihove ravni.  

Iz epistemološkega vidika delimo znanje na deklarativno, ki odgovarja na 
vprašanje KAJ, in na proceduralno, ki odgovarja na vprašanje KAKO. V slednje 
sodi tudi praktično znanje. Odnos med deklarativnim znanjem (izraženim v 
obliki propozicij, semantičnih mrež, shem) in proceduralnim znanjem lahko 
razumemo kot odnos med kartezijanskim končnim (nespremenljivim) in 
heideggerjanskim spreminjajočem se znanju. Prvi predstavlja pojmovanje 
znanja kot permanentno, kar je značilno za moderno dobo, za drugega je 
značilno postmoderno pojmovanje znanja, odvisno od konteksta aktivnosti. 

S tega vidika pomenijo sodobni načini poučevanja, kot so aktivno in reflektivno 
poučevanje, problemsko učenje ipd., strateški odgovor na razvoj kompetenc, ki 
so potrebne v informacijski družbi in družbi znanja. Premik od znanja k 
nenehnemu spoznavanju se reflektira v zahtevah nenehnega učenja in razvijanja 
kompetenc. 
 
 
3 Praktično znanje, skrito (tacitno) znanje in kompetence 
 
Kompetence poleg diskurzivnega znanja vključujejo tudi praktično znanje, ki je 
v sodobnih izobraževalnih programih deležno posebne pozornosti. 
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Sternberg in Caruso (1985) sta opredelila razliko med akademskim in 
praktičnim znanjem. Praktično znanje je definirano kot proceduralno in 
uporabno v vsakodnevnem življenju. Akademsko znanje je tudi lahko 
proceduralno vendar irelevantno za vsakdanje življenje (Tabela 1) (Ackerman, 
Sternberg, Glaser, 1989). 
 
Tabela 1 
 

VRSTE ZNANJA  

Proceduralno Deklarativno 

pomembno praktično akademsko Pomembnost v 
vsakdanjem 

življenju nepomembno / 
nerelevantno akademsko akademsko 

 
V večini primerov je praktično znanje reprezentirano v obliki produkcijskega 
sistema (množica pravil če – potem) ali v obliki skripta (eden ali več 
produkcijskih sistemov). 

Glede na Sternbergovo teorijo ima praktično znanje tri funkcije: selekcijo, 
preoblikovanje in adaptacijo okolja, ki so relevantni za posameznikovo 
življenje. S selekcijo izberemo novo okolje, z adaptacijo se prilagodimo 
obstoječemu okolju. Kadar ne selekcija in adaptacija nista možni, lahko 
preoblikujemo obstoječe okolje v nekaj novega. 

Praktično znanje je zelo različno, zato je težko postaviti neka splošna pravila, 
kako se ga naučimo, kot tudi kako oblikovati učno okolje in poučevalne načine 
za pridobivanje praktičnega znanja. Eden od načinov, ki omogoča lažjo uporabo 
konceptov in principov pri načrtovanju poučevanja in učenja, je določiti splošne 
kategorije praktičnega znanja, ki temeljijo na nekaterih značilnostih, ki so 
skupne različnim vrstam praktičnega znanja.  

Sledi nekaj primerov predlogov splošnih kategorij take klasifikacijskega sistema 
(Tancig, 1995): 
− odkrito (eksplicitno) vs. skrito (tacitno) 
− poklicno vs. nepoklicno 
− kognitivno vs. motorično 
− adaptivno vs. inovativno 
− algoritmično vs. hevristično 
 
Dihotomne kategorije pojmujemo kot dimenzije z dvema poloma. Tak 
klasifikacijski sistem je lahko zelo enostavno uporabiti pri analizi praktičnega 
znanja in načrtovanju poučevalnega pristopa. Tako lahko različne značilnosti 
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praktičnega znanja določimo glede na opisane dimenzije (kategorije) 
klasifikacijskega sistema, npr. šolsko znanje, ki ima minimalni transfer na 
poklicno delo, je lahko eksplicitno, splošno, nepoklicno, adaptivno in 
algoritmično. 

Na drugi strani je ena od najpomembnejših značilnosti znanja za uspešnost v 
praksi skrito znanje (tacitno znanje), ki vključuje samoregulacijo oz. znanje, 
kako upravljati s seboj, znanje, kako upravljati z drugimi ljudmi, in znanje o 
načrtovanju poklicne kariere. 

Tacitno znanje se nanaša na praktični »know-how«, ki običajno ni odkrito 
izražen. Tacitno znanje je težko poučevati oz. učiti. To znanje je subjektivno, 
kompleksno, hevristično, inovativno ipd. in se povečuje z izkušnjami. Toda 
izkušnja sama po sebi ni dovolj za izboljšanje tacitnega znanja. Pomembneje je, 
kako se je posameznik sposoben učiti iz izkušenj.  

Izdelan je tudi model konstrukcije praktičnega znanja – tacitnega in 
eksplicitnega (Tancig, 1995). Model temelji na domnevi, da je mogoče doseči 
določen napredek v konstrukciji praktičnega znanja z implementacijo 
reflektivnega učenja/poučevanja, supervizije in akcijskih raziskav v 
izobraževalni program in poklicno delo. Učenje in poučevanje v omenjenem 
modelu temeljita na izkustvenem – reflektivnem učenju in procesno 
usmerjenem poučevanju, ki izhaja iz sodobne kognitivne znanosti in 
konstruktivističnih pristopov k učenju in poučevanju. 

Najpomembnejši v vseh primerih – reflektivno učenje in poučevanje, 
supervizija in akcijsko raziskovanje – je proces refleksije. Refleksija, ki je ciljno 
usmerjena, ni niti slučajen niti avtomatičen proces. Refleksija je aktiven in 
sistematičen proces eksploracije in osmišljanja izkušenj, iz katerih se učimo. V 
ta namen lahko uporabimo različne metode in tehnike, kot so vprašalniki, 
ocenjevalne lestvice, dnevniki ipd. Vse te tehnike bolj ali manj temeljijo na 
vprašanjih, ki so strukturirana in zelo podobna tistim v sokratskem dialogu 
(Tancig, 1994). Refleksija izkušenj študentu omogoči, da ozavesti svoje 
predhodno znanje, implicitne toerije, prepričanja, stališča in vrednote. Poleg 
tega se z refleksijo izkušenj izgradita metakognitivno znanje in samoregulativne 
strategije.  
 
 
4 Generične in predmetno specifične kompetence 
 
Kompetence pojmujemo kot sposobnosti oz. zmožnosti, ki se nanašajo na: 
vedeti in razumeti; vedeti, kako delovati; vedeti, kako biti. 

V dokumentih projekta Tuning se kompetence delijo na splošne (ali generične) 
in posebne (ali specifične). Pri tem je poudarjeno, da so poleg predmetno 
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specifičnega znanja in spretnosti velikega pomena tudi generične kompetence, 
ki se pojmujejo kot metakompetence. Generične so v tem smislu, da so lahko 
pridobljene in uporabljene v širokem razponu kontekstov. 

Generične kompetence so tako splošne, da so skupne ne glede na smer študija. 
Predmetno specifične kompetence so vezane na specifično disciplinarno 
področje ali področje študija. 

V prvi fazi projekt Tuning je bil sestavljen seznam 30 najrelevantnejših 
generičnih kompetenc, ki so bile razvrščene v tri širše kategorije:  
− instrumentalne kompetence (kognitivne zmožnosti ter metodološke, 

tehnološke in jezikovne spretnosti); 
− interpersonalne kompetence (osebne in medosebne spretnosti, npr. za 

izražanje samokritike, zmožnosti timskega dela ipd.); 
− sistemske kompetence (spretnosti in sposobnosti, potrebne za razumevanje 

sistemov kot celote in za njihovo spreminjanje). 
 
Povzetek predmetno specifičnih in generičnih kompetenc, ki so skupne 
izobraževanju učiteljev in pedagoškim vedam oz. študijem (Tuning II, 2005), je 
naveden v nadaljevanju. 
 
 
4.1 Prva stopnja – dodiplomski študij 
 
4.1.1 Ključne predmetno specifične kompetence, skupne izobraževanju 
učiteljev in edukacijskim vedam/študijem 
 
To so: 
− upravljanje z znanjem, tehnologijo in informacijami 

Učitelji in ostali strokovni delavci morajo dobro poznati predmetno področje 
in vzgojno-izobraževalno problematiko; opremljeni morajo biti s 
spretnostmi, kako priti do znanja in ga tudi analizirati, evalvirati in 
reflektirati ter prenesti in učinkovito uporabiti v praksi. 
Usposobljeni morajo biti, da ustvarijo ustrezno učno okolje in ga znajo 
upravljati. Znati morajo uporabljati IKT tehnologijo in jo učinkovito 
integrirati v proces učenja in poučevanja. 
Morajo se tudi znati učiti iz lastnih izkušenj in razviti široko področje 
poučevalnih in učnih strategij za različne potrebe učencev.  

− delo z drugimi 
Delo strokovnih delavcev mora temeljiti na vrednotah socialnega 
vključevanja in spodbujanju razvoja potencialov vsakega učenca. Poznati 
morajo značilnosti rasti in razvoja ter biti usposobljeni delati z učenci kot 
posamezniki in jih podpirati v tem, da se razvijajo v polno udeležene in 
aktivne člane družbe. 
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Sposobni morajo biti razvijati občutek skupnosti in sodelovanja pri učencih 
ter biti zmožni sodelovanja s sodelavci in na ta način izboljšati svoje lastno 
učenje in poučevanje. 

− delo z družbo in v družbi 
Morajo biti usposobljeni promovirati mobilnost in kooperacijo v evropskem 
prostoru, spodbujati medkulturno spoštovanje, razumevanje in sprejemanje 
ter prispevati k pripravi učencev, da bodo globalno odgovorni v svoji vlogi 
državljanov EU. 
Poznati in razumeti morajo dejavnike, ki ustvarjajo socialno kohezijo in 
preprečujejo izključevanje v družbi ter se zavedati etičnih dimenzij družbe 
znanja. Sposobni morajo biti učinkovitega (so)delovanja z lokalnimi 
skupnostmi (tudi skupnostmi na regionalni in nacionalni ravni) ter s partnerji 
in deležniki na področju vzgoje in izobraževanja, npr. starši, institucijami za 
izobraževanje učiteljev ipd. 

− sposobnost refleksije 
Sposobnost reflektirati poklicne vrednote, lasten vrednotni sistem kot tudi 
vrednotni sistem drugih, reflektirati razvoj, prakso, kontekste ipd. 

 
4.1.2 Ključne generične kompetence, skupne izobraževanju učiteljev in 
edukacijskim vedam/študijem 
 
− zmožnost učenja 
− komunikacijske spretnosti 
− timsko delo 
− IKT spretnosti 
− spretnosti reševanja problemov 
− avtonomnost 
− reflektivne lastnosti 
− interpersonalne spretnosti 
− načrtovanje in upravljanje s časom 
− odločanje 
− upoštevanje različnosti in multikulturalnosti 
− ravnanje v skladu z etiko 
− kritičnost in samokritičnost 
− zmožnost izboljšanja lastnega učenja in delovanja 
− zmožnost študija in raziskovanja 
− sposobnost analize, sinteze, evalvacije pri identifikaciji in reševanju 

problemov 
− trdno poklicno znanje v praksi 
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5 Študijski programi: deskriptorji, kompetence in cilji 
 
Pri prenovi visokošolskih študijskih programov se srečujemo z nekaterimi 
novostmi, ki jih vpeljuje bolonjski proces in na katerih sloni tudi metodologija 
prenove evropskega visokošolskega prostora, ki jo je razvil projekt Tuning. 
Načrtovanje in razvijanje prenove študijskih programov slonita na nekaterih 
novih elementih, ki jih moramo pojmovati v njihovi medsebojni povezanosti, 
kot je prikazano v Shemi 1. 
 

 
 

STOPNJA ŠTUDIJA 
(prva, druga, tretja) 

 

DESKRIPTORJI 

KOMPETENCE 
(generične, specifične) 

ŠTUDIJSKI PROGRAM 

CILJI 
(generični, specifični) 

PREDMETI, MODULI 

ŠTUDIJSKI DOSEŽKI 
(znanje, razumevanje, 

uporaba, refleksija, 
prenosljive spretnosti) 

REZULTATI ANALIZE 
KOMPETENC 

(DOSEŽENE : ZAŽELENE) 

METODE POUČEVANJA 
IN UČENJA 

METODE PREVERJANJA 
IN OCENJEVANJA 

Shema 1: Načrtovanje in razvijanje prenove študijskih programov 
 
V strukturi študijskih programov je posebna pozornost dana deskriptorjem 
stopnje študija, kompetencam študijskega programa, ciljem in študijskim 
dosežkom učnih enot. Pomembno je tudi načrtovanje metod učenja in 
poučevanja ter načinov preverjanja in ocenjevanja znanja. Vsi omenjeni 
elementi morajo biti med seboj logično povezani in usklajeni. To pomeni, da 
mora biti nabor kompetenc študijskega programa usklajen z deskriptorji stopnje 
študija (dodiplomski, podiplomski). Od kompetenc študijskega programa je 
nadalje odvisno postavljanje ciljev in študijskih dosežkov učnih enot programa, 
ki določajo izbor metod poučevanja in učenja ter načine preverjanja in 
ocenjevanja. 
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Ena od pomembnih novosti je – za razliko od dosedanje prakse – 
osredotočenost na rezultate študijskih programov, izražene v kompetencah. To 
pomeni, da je pri vsakem študijskem programu potrebno navesti nabor splošnih 
(generičnih) in predmetno specifičnih kompetenc, ki skupaj z deskriptorji 
stopenj študija določajo tudi kvalifikacijo diplomanta. 

Ker k oblikovanju kompetenc, ki so opredeljene v študijskem programu, 
prispevajo posamezni predmeti in moduli, je pomembno, da se kompetence 
opredelijo tudi v ciljih predmeta oz. modula. Pri opredelitvi ciljev se omejimo 
na nekaj najpomembnejših kompetenc. Pri načrtovanju predmetov (modulov) in 
njihovih ciljev moramo biti pozorni na njihovo skladnost z naborom kompetenc 
študijskega programa.  

Druga pomembna novost je osredotočenost na opredelitev študijskih dosežkov, 
na metode učenja in poučevanja ter na načine preverjanja in ocenjevanja v 
njihovi medsebojni povezanosti. 

To pomeni, da so v učnih načrtih poleg študijskih vsebin in kompetenc posebej 
navedene tudi metode učenja in poučevanja, s katerimi v največji meri 
omogočamo razvoj kompetenc, ter tudi načini preverjanja in ocenjevanja 
študijskih dosežkov oz. kompetenc. Pri metodah poučevanja in učenja je 
poudarek na sodobnejših aktivnih oblikah skupinskega in individualnega 
študija. Poudarek ni več na predavanjih, ampak na projektnem delu, delavnicah, 
problemskem učenju, sodelovalnem učenju ipd. Skladno s tem so pomembne 
spremembe tudi na področju preverjanja in ocenjevanja znanja. Podobni kot 
poučevalni načini sta tudi preverjanje in ocenjevanje osredotočena na 
višjenivojske kognitivne procese ter na metakognitivne in samouravnalne 
procese ter strategije. Preverjanje in ocenjevanje znanja je zato potrebno 
dopolniti s sodobnejšimi oblikami, npr. z reševanjem konkretnih praktičnih 
problemov, reševanjem odprtih problemov, vrstniškim ocenjevanjem, 
samoocenjevanjem, portfolijem ipd. Pri preverjanju in ocenjevanju je poudarek 
na formativnem ocenjevanju (sprotna informacija o napredku študenta) in manj 
na sumativnem (končnem) ocenjevanju. 

Omenjene novosti prinašajo številne prednosti. Med drugim omogočajo: boljšo 
primerljivost študijskih programov, njihovo večjo transparentnost za študente, 
učitelje in delodajalce, večjo integriranost predmetov oz. modulov študijskega 
programa, lažjo izbiro in načrtovanje študijske poti za študente ter olajšano 
mobilnost v evropskem visokošolskem prostoru. Omogočajo pa tudi 
učinkovitejšo in bolj sistematično evalvacijo študija. 
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5.1 Deskriptorji stopenj študija 
 
Deskriptorji študijskih stopenj predstavljajo splošne, široke, vendar pomembne 
indikatorje značilnosti študija na vsaki od treh stopenj.  

Njihov namen ni podati natančnega ali popolnega opisa študija na posamezni 
stopnji, temveč splošno razumevanje vsake od njih. 

Deskriptorji študijskih stopenj kažejo naraščanje zahtevnosti stopenj glede na 
kompleksnost in poglobljenost znanja ter avtonomnost posameznika na 
določenem akademskem oz. poklicnem področju. 

Različni študijski programi iste stopnje morajo biti primerljivi na nivoju 
splošnih (generičnih) deskriptorjev stopenj študija, čeprav se razlikujejo po 
ciljih, vsebini in strukturi. 

Deskriptorji študijskih stopenj so uporabni pri oblikovanju, razvoju in validaciji 
študijskih programov, modulov ali predmetov, ne da bi predpisovali njihovo 
vsebino ali obseg. 

Tako so deskriptorji študijskih stopenj pomemben vodič pri oblikovanju 
kompetenc študijskega programa ter ciljev in študijskih dosežkov modulov oz. 
predmetov. 

Oblikovanje kompetenc mora biti usklajeno s posamezno stopnjo študija oz. z 
njenimi deskriptorji. To pomeni, da je potrebno deskriptorje stopenj študija 
prevesti v kompetence študijskih programov ter te v cilje in v študijske dosežke 
predmetov oz. modulov. 
 
 
5.2 Kompetence študijskih programov 
 
Skupina za prenovo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani je sestavila 3 sezname 
kompetenc in sicer: 
− splošne kompetence vseh visokošolskih diplomantov ne glede na smer 

študija 
− splošne kompetence vseh diplomantov – strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju 
− predmetno specifične kompetence diplomantov UL PeF ne glede na študijski 

program. 
 
Četrto skupino kompetenc predstavljajo predmetno specifične kompetence, 
vezane na posamezne študijske programe PeF UL in na tem mestu niso 
navedene. 

Pri sestavljanju seznamov je skupina za izhodišče uporabila kompetenčne 
sezname in analize kompetenc projekta Tuning (Tuning II, 2005). Seznami 
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kompetenc so bili preverjeni tudi v raziskavah, v katerih so sodelovali 
visokošolski učitelji in sodelavci, diplomanti in deležniki (delodajalci in 
uporabniki). Analize kompetenc za posamezne študijske programe so 
predstavljene tudi v tej monografiji. Seznami kompetenc so, kot sledijo. 
 
Splošne (generične) kompetence visokošolskih diplomantov  

1.  Sposobnost komuniciranja, sodelovalno/timsko delo. 
2.  Sintetično, analitično, ustvarjalno mišljenje ter reševanje problemov. 
3.  Fleksibilna uporaba znanja v praksi. 
4.  Avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, (samo)evalviranje in 

prizadevanje za kakovost. 
5.  Splošna razgledanost, sposobnost komuniciranja s strokovnjaki iz drugih 

strokovnih in znanstvenih področij. 
6.  Iniciativnost/ambicioznost, vrednota stalnega osebnega napredovanja in 

strokovnega usposabljanja. 
7.  Informacijska pismenost. 
8.  Organizacijske in vodstvene sposobnosti. 
9.  Sposobnosti za upravljanje s časom, za samopripravo in načrtovanje, 

samokontrola izvajanja načrtov. 
10. Komuniciranje v tujem jeziku. 
 
Splošne (generične) kompetence vseh diplomantov – strokovnih delavcev v 
vzgoji in izobraževanju 

11.  Poznavanje in razumevanje socialnih sistemov (posebej procesov v vzgoji 
in izobraževanju). 

12.  Občutljivost/odprtost za ljudi in socialne situacije. 
13.  Poznavanje in razumevanje razvojnih zakonitosti, razlik in potreb 

posameznika. 
14.  Znanje o vzgojnih in izobraževalnih konceptih, njihovih filozofskih in 

zgodovinskih temeljih. 
15.  Poznavanje in razumevanje institucionalnih okvirov dela (zahtev, 

zakonodaje, dokumentacijskih potreb, pravni vidiki vzgojno-
izobraževalnega dela).  

16.  Usposobljenost za raziskovanje v vzgoji in izobraževanju. 
17.  Organizacijske in vodstvene spretnosti v vzgoji in izobraževanju, 

mentorstvo študentom in pripravnikom. 
18.  Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v vzgoji in 

izobraževanju. 
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19.  Razumevanje individualnih vrednot in vrednotnih sistemov, obvladovanje 
profesionalno-etičnih vprašanj. 

20.  Poznavanje, razumevanje, usmerjenost v inkluzivno, nediskriminativno 
delo, multikulturalnost. 

 
Predmetno specifične kompetence diplomantov UL PeF 

21.  Poznavanje vsebine in metodike področja. 
22.  Razumevanje in uporaba kurikularnih teorij ter splošnega in didaktičnega 

znanja na predmetnem področju. 
23.  Interdisciplinarno povezovanje vsebin. 
24.  Uporaba specialno pedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi 

potrebami. 
25.  Pedagoško vodenje razreda in/ali skupine. 
26.  Organiziranje aktivnega in samostojnega učenja, usposabljanje učencev za 

učinkovito učenje. 
27.  Usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje znanja in dosežkov učencev 

ter oblikovanje povratnih informacij. 
28.  Komuniciranje s strokovnjaki iz različnih vzgojno-izobraževalnih področij.  
29.  Sodelovanje s starši. 
30.  Razumevanje odnosov med vzgojno-izobraževalno institucijo in socialnim 

okoljem; sistemsko gledanje in delovanje. 
31.  Poznavanje in razumevanje teoretičnih osnov svetovalnega dela. 
32.  Oblikovanje celovite ocene potreb posameznika oz. skupine, njihovih 

močnih in šibkih področij ob upoštevanju okoljskih dejavnikov (fizičnih, 
socialnih, kulturnih) z ustreznimi postopki in instrumenti. 

33.  Obvladanje postopkov in principov svetovalnega dela in načrtovanje ter 
izvajanje intervencijskih programov. 

34.  Zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskega odnosa z drugimi 
uporabniki oz. skupinami (starši, lokalna skupnost, svetovalne službe, 
gospodarstvo ipd.).  

35.  Zavzemanje za take spremembe sistema, ki zagotavljajo osnovne pravice in 
potrebe uporabnika oz. skupine. 

 
Obstoječi rezultati kompetenčnih analiz, ki smo jih že opravili skupaj z 
uporabniki glede na to, koliko so dosežene in zaželene, dajejo osnovo za 
postavljanje generičnih in predmetno specifičnih kompetenc posameznih 
študijskih programov na dodiplomskem študiju, ki jih bo potrebno dopolniti s 
kompetencami podiplomskih študijskih programov. Pri tem morajo biti 
kompetence vseh treh stopenj študijskih programov usklajene z deskriptorji 
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študijskih stopenj. Razlike med kompetencami na različnih stopnjah morajo biti 
jasno razvidne. 

Za lažje načrtovanje kompetenc na različnih stopnjah študija, ki morajo slediti 
naraščanju zahtevnosti stopenj, je morda smiselno množico kompetenc 
programa razvrstiti v kategorije. Na ta način postanejo kompetence preglednejše 
kot tudi njihovo stopnjevanje glede zahtevnosti na različnih stopnjah študija. 
 
 
5.3 Nadaljnji študij, poklicna kvalifikacija in zaposljivost 
 
Vsak stopnja študija pripravlja študenta za poklicno delo in hkrati za 
nadaljevanje študija ter predstavlja kontinuiteto s prejšnjo stopnjo. 

Začetna poklicna kvalifikacija, ki jo pridobi diplomant po zaključku 
dodiplomskega študija, bo predvidoma podobna dosedanji. Podobno velja tudi 
za njihovo zaposljivost. Pri kvalifikaciji, pridobljeni na obeh podiplomskih 
stopnjah je potrebno upoštevati tudi dogovor z delodajalci o njuni potrebnosti in 
pomembnosti, od česar je odvisna tudi zaposljivost diplomantov podiplomskega 
študija. 

Enako velja tudi za dodiplomske programe, ki bodo doživeli večje spremembe v 
smislu spremembe začetne poklicne kvalifikacije, tako da bo potreben dogovor 
z delodajalci. 
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30 Izvirni znanstveni prispevek 

Kompetence v izobraževanju učiteljev1
 
 

Cveta Razdevšek Pučko, Jože Rugelj 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

 
 
 
Povzetek 

V prispevku so predstavljena nekatera izhodišča o nujnih kompetencah 
učiteljev, še posebej v kontekstu prenove pedagoških programov v skladu z 
bolonjskim procesom. Kompetence smo opredelili v skladu s pojmovanjem, kot 
ga navaja Perrenoud (Key competences, 2002), ki pojmuje pridobivanje 
kompetenc kot »usposabljanje posameznikov za mobilizacijo, uporabo in 
integracijo pridobljenega znanja v kompleksnih, različnih in nepredvidljivih 
situacijah« in predlaga definicijo, da pomeni kompetentnost »sposobnost 
učinkovitega delovanja v številnih situacijah, ki sicer temelji na pridobljenem 
znanju, vendar ni omejeno s tem znanjem«. Tovrstno pojmovanje je dovolj 
široko in dokaj primerno za opisovanje zahtev, ki jih pred učitelja postavlja 
sodobna šola (ki nedvomno predstavlja »kompleksne, različne in nepredvidljive 
situacije«) in ki zaobjema tudi nujnost nenehnega profesionalnega razvoja, saj 
znanje, pridobljeno v procesu usposabljanja, ne zadošča. Predstavljamo tudi 
rezultate ankete o nekaterih kompetencah sedanjih diplomantov pedagoških 
študijev (uporabljena je bila metodologija Tuning), na katero je odgovarjalo 279 
respondentov in analiziramo odgovore posameznih skupin respondentov ter 
nekatera izrazita razhajanja v oceni doseženih in želenih kompetenc.  
 
 
Ključne besede 

kompetence učiteljev, želene, dosežene, nove kompetence, prenova študijskih 
programov 
 
 

                                                 
1 Dopolnjen prispevek je bil predstavljen na posvetovanju ZŠ (2005) in je objavljen v Vzgoji 
in izobraževanju, 2006, št. 1, 34–41 
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Competencies in Teacher Education 
 
 

Cveta Razdevšek Pučko, Jože Rugelj 
University of Ljubljana, Faculty of Education 

 

 

Summary 

The article presents some standpoints about the competencies teachers need 
particularly in the context of the reconstruction of teacher education study 
programmes in accordance with the Bologna process. Competencies are 
identified in accordance with the understanding provided by Perrenoud (Key 
Competences, 2002), who refers to the achieving of competencies as ‘training 
individuals for mobilisation, application and integration of acquired knowledge 
in complex, varied und unpredictable situations’. He suggested that competency 
should be defined as the ‘ability of effective actions in several situations where 
the ability is based on acquired knowledge but not limited by such knowledge’. 
Such an understanding is wide enough and quite appropriate for describing the 
demands teachers must face in the modern school (that undoubtedly reflect 
‘complex, varied and unpredictable situations’). It also embraces the need for 
continuous professional development as the knowledge acquired during the 
training process has not been sufficient. 
Further, results of a questionnaire involving 279 respondents about some 
competencies of present graduates of educational studies are presented (the 
Tuning methodology was used). The answers of particular groups of 
respondents are analysed and presented together with some explicit 
discrepancies in the assessment of achieved and desired competencies.  
 
 
Key words 

teachers' competencies, desired, achieved, ‘new’ competencies, reconstruction 
of teacher education study programmes  
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Nove vloge učitelja in pojmovanje kompetenc 
 
Različni avtorji (npr. Hirvi, 1996, Day, 1999), ki izhajajo iz sprememb v družbi 
(posledično tudi v šolskem sistemu), pogosto razmišljajo o »novih vlogah« 
današnjega učitelja. V resnici ne gre vedno za povsem »nove« vloge, 
spreminjajo se predvsem poudarki. Lahko bi rekli, da spremembe v družbi 
povzročajo, da morajo učitelji sprejeti nekatere nove vloge, nekatere prejšnje pa 
spremeniti ali opustiti. 

Hirvi (1996) med novimi vlogami učitelja poudarja predvsem odprtost za 
spreminjanje, učitelj namreč izgublja nekatere tradicionalne vloge (npr. skoraj 
edini vir informacij), jih prilagaja novim okoliščinam (mentorska vloga, 
organizacija učnih situacij, intenzivnejše vključevanje učencev …), sprejema 
nekatere nove vloge (vključevanje novih tehnologij v pouk). Poudarja tudi večjo 
potrebo po mobilnosti učiteljev. 

K. Niinisto (1996) vidi današnjega učitelja predvsem kot iniciatorja sprememb 
(»change agent«), poleg te pa poudarja še nekatere druge vloge: učitelj kot 
spodbujevalec učenja, učitelj, ki skrbi za svoj osebni in profesionalni razvoj, 
učitelj, ki je del razvijajoče (učeče) se organizacije. 

V študiju pridobljene kvalifikacije učitelju ne zadoščajo več. Med dejavniki, ki 
povzročajo potrebo po nenehnem izpopolnjevanju profesionalnih kompetenc 
(privzemanje »novih vlog«), omenja Day (1999) nova spoznanja na področju 
stroke, izpopolnjevanje na področju metod in organizacije pouka, nove 
tehnologije, ki pomenijo druge vire informacij, vse več učno in vedenjsko 
težavnih učencev, ki zahtevajo drugačne načine poučevanja, poleg tega pa tudi 
vse pogostejše oblike zunanjih oblik preverjanja znanja in delovanja šole. 

Day (prav tam) opozarja, da ničesar ne more nadomestiti dobrih učiteljev. Nove 
tehnologije, če jih zna učitelj vključiti v proces, ga lahko le razbremenijo 
nekaterih rutinskih poslov, da tako pridobi čas za spoznavanje in motiviranje 
posameznih učencev, za preusmeritev od »posredovalcev znanja« (knowledge 
brokers) k »svetovalcem za učenje« (prav tam). Vizija vseživljenjskega učenja 
in stalnega profesionalnega razvoja zahteva učitelja, ki zna kritično razmišljati, 
je usposobljen za refleksijo in evalvacijo, zna poiskati in zagotoviti priložnosti 
za razvoj posameznega učenca, zna spodbujati in podpirati učence v procesu 
učenja.  

Če skušamo strniti najpogostejše »nove vloge« je med njimi najprej 
preusmeritev od poučevanja k učenju, nadalje poudarek na uporabi sodobne 
informacijske tehnologije, usposobljenost za delo z različnimi učenci (različne 
sposobnosti, posebne potrebe, multikulturne razlike), nujnost sodelovanja z 
drugimi učitelji, drugimi strokovnimi delavci in starši, usposobljenost za 
refleksijo, raziskovanje in evalvacijo lastnega dela. Za uspešno prevzemanje 
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vseh teh novih vlog mora biti učitelj odprt za spremembe in motiviran za 
vseživljenjsko učenje in stalni profesionalni razvoj. 

V analizi, ki jo je pripravila služba Eurydice (2003), ugotavljajo, da danes 
nobena država, ko postavlja zahteve za učitelje, ne razmišlja več samo o 
klasičnih (specifičnih) kompetencah, ki so vezane na delo z učenci, učenje in 
poučevanje. Ob klasičnih zahtevah so v analizi identificirali pet področij, ki jih 
ocenjujejo kot nove (»new competences now expected of teachers«, Eurydice, 
2003), in sicer:  
c) poučevanje z uporabo sodobne izobraževalne tehnologije (IKT), 
d) integracija otrok s posebnimi potrebami, 
e) delo s skupinami različnih otrok, tudi multikulturno mešanih skupin, 
f) management šole in različna administrativna opravila, 
g) konfliktni management. 
 
Ugotovimo lahko, da gre v tem seznamu večinoma za področje predmetno 
neodvisnih kompetenc. 
 
 
Ravnatelji in ocena pomembnosti nekaterih kompetenc 
 
V raziskavi (R. Pučko, 2004), kjer je sodelovalo 65 ravnateljic in ravnateljev 
prvega in drugega kroga uvajanja devetletne osnovne šole, ki so odgovarjali na 
vprašanja o tem, katere kompetence (znanje, spretnosti, zmožnosti) mora imeti 
učitelj za današnjo, prenovljeno osnovno šolo in katere od teh današnji 
diplomanti zares tudi izkazujejo, kje pa so njihove šibkosti, so dali ravnatelji 
dokaj podobne odgovore, ki jih najdemo bodisi v literaturi ali v evropskih 
dokumentih. 

Najprej lahko ugotovimo, da so odgovori ravnateljev povsem skladni z 
nekaterimi teoretičnimi izhodišči (npr. Day, 1999) in tudi z ugotovitvami 
ekspertne skupine pri evropski komisiji glede spremenjenih vlog in nalog 
učiteljev za potrebe sodobne družbe (prim. R. Pučko, Taštanoska, Plevnik, 
2003). V odgovorih ravnateljev lahko namreč najdemo vseh pet skupin 
kompetenc, ki jih je oblikovala ekspertna skupina, razlikujejo se le posamezni 
poudarki. 

Njihove odgovore bi lahko povzeli v smislu, da ravnatelji prepoznavajo potrebo 
po spremenjeni vlogi učitelja v razredu in nujnosti sodelovanja: poudarjajo 
komunikacijske in organizacijske spretnosti, timsko delo, poznavanje in 
obvladovanje sodobnih didaktičnih pristopov, cenijo tudi širšo usposobljenost 
učitelja (več predmetov in dodatna znanja), od učiteljev pričakujejo tudi 
pripravljenost za vseživljenjsko izobraževanje. 



34 

Razmišljanja ravnateljev potrjujejo torej nujnost, da bi morali imeti predstavniki 
ravnateljev možnost sodelovanja v postopkih akreditacije programov za 
izobraževanje učiteljev, kar je povsem običajna praksa v nekaterih državah 
(Anglija in Wales, Škotska, Irska, Portugalska), pri nas pa (še) ne.  

S kombinacijo seznamov znanja in spretnosti, ki so jih ravnatelji izpostavili kot 
tiste, ki so bistvene za delo v prenovljeni osnovni šoli ter tistih, ki jih je 
oblikovala ekspertna skupina pri Evropski komisiji (Global Report, 2003), 
lahko oblikujemo pet skupin kompetenc: 
− dobro didaktično in metodično znanje, ki učitelju omogoča načrtovanje in 

organiziranje optimalnega in spodbudnega učnega okolja, ki bi spodbudilo 
in olajšalo proces učenja pri učencih; 

− usposobljenost za timsko delo (poučevanje) in sodelovanje z drugimi 
učitelji in strokovnimi sodelavci, ki sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem 
procesu; 

− drugačna vloga učitelja v razredu (učitelj kot mentor, ki organizira 
samostojno ali sodelovalno delo učencev), ki zahteva več 
komunikacijskega in organizacijskega znanja;  

− psihološka znanja, ki omogočajo spoznavanje učencev, njihovih značilnosti 
in posebnosti za učinkovito motiviranje, prilagajanje in spodbujanje 
procesov učenja;  

− usposabljanje učencev za vseživljenjsko učenje v družbi znanja (»učiti jih, 
kako se je treba učiti«); 

− razvijanje lastne profesionalnosti: odgovorno usmerjanje lastnega 
profesionalnega razvoja v procesu vseživljenjskega učenja; 

− uporaba sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v 
formalnih učnih situacijah (pri pouku) in pri drugem strokovnem delu (tudi 
za potrebe lastnega poklicnega razvoja). 

 
Praktično gre razen pri prvi za bolj ali manj splošne, transferabilne "učiteljske" 
kompetence, pri čemer se predpostavlja, da ima vsak učitelj tudi dovolj 
specifičnega strokovnega znanja s področij, ki jih bo poučeval.  
 
 
Pomen kompetenc v prenovi študijskih programov za 
izobraževanje učiteljev 
 
Učenje in pridobivanje tako opredeljenih kompetenc zahteva najprej premik v 
metodah poučevanja (od »subject-centered« in »teacher-centered« k »student-
centered«), kar je tudi eden od ciljev bolonjskega procesa. To pomeni več 
aktivnega dela študentov, več spodbujanja kritičnega in ustvarjalnega mišljenja, 
reševanja problemov, več usmerjanja študentov pri uporabi znanja v novih 
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situacijah in manj klasičnega poučevanja. Pridobivanje kompetenc tudi ni 
možno brez aktivne vključenosti študentov samih. 

V opredeljevanju kompetenc današnjega učitelja (diplomanta pedagoškega 
študija) je mogoče koristno uporabiti tudi razlikovanje med ozkimi, specifičnimi 
(vezanimi na posamezne predmete) in splošnimi (generičnimi, predmetno 
neodvisnimi) kompetencami. Specifične so cilj posameznih predmetov, splošne 
pa se pridobivajo pri več različnih predmetih. Predmetno specifične kompetence 
se nanašajo na posamezne predmete (v kontekstu učiteljevih kompetenc bi 
lahko govorili o poučevanju posameznih predmetnih vsebin), večinoma gre za 
različne vrste pismenosti (jezikovna, matematična, informacijska, naravoslovna 
…), splošne, transverzalne, transferabilne, kroskurikularne, generične, 
predmetno neodvisne (vse to naj bi bili sinonimi) pa se nanašajo na 
komunikacijo, timsko delo, spretnosti pridobivanja znanja, vseživljenjsko 
učenje. 

V procesu prenove študijskih programov nam splošne (generične) in predmetno 
specifične kompetence pomenijo podlago za oblikovanje ravni (prva, druga, 
tretja stopnja) in strukture študijskih programov ter za pisanje učnih načrtov, kar 
pomeni izbiro študijskih vsebin, pričakovane študijske dosežke, izbiro metod 
poučevanja, pa tudi izbiro načinov preverjanja in kriterijev ocenjevanja znanja. 

 

Metoda in rezultati 
 
Da bi lažje oblikovali relevanten nabor potrebnih kompetenc, smo (po vzorcu 
metodologije Tuning, Zgaga, 2005) zasnovali raziskavo, kjer smo zaprosili 
različne skupine ocenjevalcev, da ocenijo 3 skupine kompetenc (skupaj 35) 
glede na to, kako so te kompetence že dosežene (PRIDOBLJENE) pri sedanjih 
diplomantih pedagoških smeri in kako pomembne so te kompetence v 
izobraževanju bodočih diplomantov (ŽELENE). Respondenti so doseženo 
stopnjo kompetenc in pomembnost želenih kompetenc ocenjevali z ocenami od 
1 do 4. 

Anketo je (v letu 2004) izpolnilo 279 respondentov. 137 jih je vprašalnike 
oddalo na anketnem listu, 142 pa jih je izpolnilo spletni anketni vprašalnik. 
Struktura respondentov po ciljnih skupinah je bila sledeča:  
− 126 (45 %) diplomantov PeF,  
− 66 (24 %) vodilnih delavcev v šolah in zavodih,  
− 68 (24 %) visokošolskih učiteljev in sodelavcev,  
− 19 (7 %) respondentov pa ni spadalo v nobeno od gornjih skupin. 
 
Obdelali smo samo odgovore prvih treh skupin, torej skupaj 260 anketnih 
vprašalnikov in predstavili bomo rezultate glede na: 
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− povprečne vrednosti ocen pridobljenih in želenih kompetenc z intervali 
zaupanja, 

− po velikosti urejene ocene pridobljenih kompetenc diplomantov PeF, 
− po velikosti urejene ocene želenih kompetenc diplomantov PeF, 
− razlike med ocenami za pridobljene in želene kompetence, 
− razlike med povprečnimi ocenami kompetenc in ocenami diplomantov PeF. 
 
V Tabeli 1 je seznam vseh 35 kompetenc, ki so razporejene v tri skupine in 
oštevilčene. Zaporedne številke so ključ za označevanje kompetenc iz seznama 
v vseh grafičnih predstavitvah rezultatov raziskave. 
 
Tabela 1: Seznam 35 generičnih kompetenc diplomantov študijskih programov 
PeF UL. 
 

Generične kompetence diplomantov univerzitetnih študijskih 
programov 

1 Sposobnost komuniciranja, sodelovalno/timsko delo. 
2 Sintetično, analitično, ustvarjalno mišljenje ter reševanje problemov. 
3 Fleksibilna uporaba znanja v praksi. 

4 Avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, 
(samo)evalviranje in prizadevanje za kakovost. 

5 Splošna razgledanost, sposobnost komuniciranja s strokovnjaki iz 
drugih področij. 

6 Iniciativnost/ambicioznost, vrednota stalnega osebnega napredovanja 
in strokovnega usposabljanja. 

7 Informacijska pismenost. 
8 Organizacijske in vodstvene sposobnosti. 
9 Sposobnosti za upravljanje s časom, za samopripravo in načrtovanje. 

10 Komuniciranje v tujem jeziku. 

Generične kompetence diplomantov – strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju 

11 Poznavanje in razumevanje socialnih sistemov (posebej procesov v 
vzgoji in izobraževanju). 

12 Občutljivost/odprtost za ljudi in socialne situacije. 
13 Poznavanje in razumevanje razvojnih zakonitosti, razlik in potreb 

posameznika. 
14 Znanje o vzgojno-izobraževalnih konceptih, njihovih filozofskih in 

zgodovinskih temeljih. 

15 Poznavanje in razumevanje institucionalnih okvirov dela (zahtev, 
zakonodaje, dokumentacijskih potreb, pravni vidiki vzgojno-
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izobraževalnega dela).  
16 Usposobljenost za raziskovanje v vzgoji in izobraževanju. 

17 Organizacijske in vodstvene spretnosti v vzgoji in izobraževanju, 
mentorstvo študentom in pripravnikom. 

18 Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v vzgoji in 
izobraževanju. 

19 Razumevanje individualnih vrednot in vrednotnih sistemov, 
obvladovanje profesionalno etičnih vprašanj. 

20 Poznavanje, razumevanje, usmerjenost v inkluzivno, nediskriminativno 
delo, multikulturalnost. 

Poučevalne kompetence v vzgoji in izobraževanju 

21 Poznavanje vsebine in metodike področja. 

22 Razumevanje in uporaba kurikularnih teorij ter splošnega in 
didaktičnega znanja na predmetnem področju. 

23 Interdisciplinarno povezovanje vsebin. 
24 Uporaba specialno pedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi 

potrebami. 
25 Pedagoško vodenje razreda in/ali skupine. 
26 Organiziranje aktivnega in samostojnega učenja, usposabljanje 

učencev za učinkovito učenje. 

27 Usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje znanja in dosežkov 
učencev, ter oblikovanje povratnih informacij. 

28 Komuniciranje s strokovnjaki iz različnih vzgojno-izobraževalnih 
področij.  

29 Sodelovanje s starši. 

30 Razumevanje odnosov med vzgojno izobraževalno institucijo in 
socialnim okoljem – sistemsko gledanje in delovanje. 

31 Poznavanje in razumevanje teoretičnih osnov svetovalnega dela. 

32 Oblikovanje celovite ocene potreb posameznika oz. skupine, njihovih 
močnih in šibkih področij ob upoštevanju okoljskih dejavnikov 
(fizičnih, socialnih, kulturnih) z ustreznimi postopki in instrumenti. 

33 Obvladanje postopkov in principov svetovalnega dela in načrtovanje 
ter izvajanje intervencijskih programov. 

34 Zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskega odnosa z 
drugimi uporabniki oz. skupinami (starši, lokalna skupnost, svetovalne 
službe, gospodarstvo ipd.).  

35 Zavzemanje za take spremembe sistema, ki zagotavljajo osnovne 
pravice in potrebe uporabnika oz. skupine. 

 

Na Sliki 1 predstavljamo intervale zaupanja za ocene pridobljenih in želenih 
kompetenc, ki so rezultat ocen vseh respondentov. V kolonah grafa, ki 
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predstavljajo posamezne kompetence, je za vsako kompetenco na levi strani 
(spodaj) predstavljena ocena pridobljenih kompetenc diplomantov Pef UL, na 
desni strani (zgoraj) pa ocena pomembnosti, ki jo posamezni kompetenci 
pripisujejo respondenti (želene kompetence). Iz grafa je razvidno, da se ocene 
pridobljenih in ocene želenih vrednosti razlikujejo za več kot eno oceno na 
štiristopenjski ocenjevalni lestvici.  
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Slika 1: Ocene pridobljenih in želenih kompetenc (p < 0,95). 
 
Razpršenost ocen je v večini primerov relativno majhna, na Sliki 1 pa opazimo, 
da nekatere ocene precej odstopajo (tako v pozitivnem kot v negativnem smislu) 
od srednje vrednosti, ki je pri pridobljenih kompetencah okrog 2,5, pri želenih 
pa okrog 3,5. 

Pripravili smo grafe, iz katerih je mogoče videti, pri katerih kompetencah so ta 
odstopanja največja. 
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Slika 2: Urejene ocene za želene kompetence. 
 
Na Sliki 2 so prikazane ocene za želene kompetence diplomantov Pedagoške 
fakultete, urejene po padajočih vrednostih. Te ocene so pomembna informacija 
snovalcem novih in prenovljenih programov Pedagoške fakultete.  

Pri največjih vrednostih ocen, torej pri kompetencah, ki jih respondenti uvrščajo 
med najpomembnejše in imajo povprečno oceno nad 3,8, nekoliko izstopata 
kompetenci 21 (Poznavanje vsebine in metodike področja) in 1 (Sposobnost 
komuniciranja, sodelovalno/timsko delo). Na drugi strani so dobile povprečno 
oceno pod 3,2 kompetence z oznakami 31 (Poznavanje in razumevanje 
teoretičnih osnov svetovalnega dela), 33 (Zmožnost vzpostavljanja in 
vzdrževanja partnerskega odnosa z drugimi uporabniki oz. skupinami) in 14 
(Znanje o vzgojnih in izobraževalnih konceptih, njihovih filozofskih in 
zgodovinskih temeljih). 

Slika 3 prikazuje ocene doseženih kompetenc diplomantov. Z najboljšo 
povprečno oceno, skoraj 3,1, izstopa kompetenca 21 (Poznavanje vsebine in 
metodike področja). Relativno dobro so ocenjene tudi kompetence 6 
(Iniciativnost/ambicioznost, vrednota stalnega osebnega napredovanja in 
strokovnega usposabljanja), 12 (Občutljivost/odprtost za ljudi in socialne 
situacije ) in 22 (Razumevanje in uporaba kurikularnih teorij ter splošnega in 
didaktičnega znanja na predmetnem področju). Z zelo slabimi ocenami s 
povprečno oceno pod 2 izstopata kompetenci 33 (Obvladanje postopkov in 
principov svetovalnega dela in načrtovanje ter izvajanje intervencijskih 
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programov) in 24 (Uporaba specialno pedagoških znanj za delo z otroki s 
posebnimi potrebami). 

Še bolj kot predstavljene absolutne vrednosti želenih in doseženih kompetenc 
diplomantov pa so za snovalce prenovljenih programov pomembne razlike med 
želenimi in doseženimi kompetencami, saj v bistvu prav te razlike kažejo, 
katerim vsebinam je potrebno posvetiti največ pozornosti, da bodo te razlike z 
novimi programi v največji možni meri odpravljene. Zato smo pripravili še graf, 
predstavljen na sliki 4, ki pokaže odkrite razlike in s tem pomanjkljivosti 
obstoječih študijskih programov. 

1,6 

1,8 

2 

2,2 

2,4 

2,6 

2,8 

3 

3,2 

21 6 12 22 7 13 27 25 3 2 9 1 29 5 18 4 26 19 20 14 28 11 23 10 17 8 35 30 16 34 31 32 15 33 24 
 

 

Slika 3: Urejene ocene za dosežene kompetence 
 
Najmanjše razlike med želenimi in doseženimi kompetencami diplomantov so 
pri kompetencah 21 (Poznavanje vsebine in metodike področja), 14 (Znanje o 
vzgojnih in izobraževalnih konceptih, njihovih filozofskih in zgodovinskih 
temeljih) in 22 (Razumevanje in uporaba kurikularnih teorij ter splošnega in 
didaktičnega znanja na predmetnem področju). To pomeni, da so torej na teh 
področjih naši diplomanti že sedaj po mnenju respondentov relativno dobro 
usposobljeni. Na drugi strani zelo izstopa kompetenca 24 (Uporaba specialno 
pedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami), kar je posledica 
vključevanja otrok s posebnimi potrebami v »večinske« šole in slabe 
pripravljenosti učiteljev na ta proces. Pozornost bo potrebno v prenovi 
študijskih programov nameniti tudi drugim kompetencam z desne strani grafa 
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na Sliki 4, predvsem tistim z oznakami 1 (Sposobnost komuniciranja, 
sodelovalno/timsko delo), 23 (Interdisciplinarno povezovanje vsebin), 
26 (Organiziranje aktivnega in samostojnega učenja, usposabljanje učencev za 
učinkovito učenje) in 4 (Avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, 
(samo)evalviranje in prizadevanje za kakovost). 
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Slika 4: Razlike med povprečnimi ocenami za želene in dosežene kompetence. 
 
Že na Sliki 1, kjer so prikazani intervali, v okviru katerih se gibljejo ocene 
posameznih kompetenc, je mogoče ugotoviti, da velikih razlik med ocenami 
anketirancev iz vseh treh skupin ni zaznati. Vseeno pa smo analizirali tudi ta 
vidik in prišli do zanimivih rezultatov. Za prikaz v tem prispevku smo izbrali 
graf, predstavljen na Sliki 5, ki kaže na odstopanje ocen diplomantov PeF UL 
glede na povprečne ocene vseh respondentov. 
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Slika 5: Razlike med povprečnimi ocenami diplomantov in povprečnimi 
ocenami vseh anketirancev. 
 
Po pričakovanju so ocene diplomantov v povprečju za desetinko boljše od 
skupne ocene, vendar je mogoče pri posameznih ocenah zaslediti večja 
odstopanja, predvsem pri ocenah doseženih kompetenc: 27 (Usposobljenost za 
preverjanje in ocenjevanje znanja in dosežkov učencev, ter oblikovanje 
povratnih informacij), 23 (Interdisciplinarno povezovanje vsebin) in 15 
(Poznavanje in razumevanje institucionalnih okvirov dela (zahtev, zakonodaje, 
dokumentacijskih potreb, pravni vidiki vzgojno-izobraževalnega dela). 
Izjemoma je pri doseženih kompetencah ena sama ocena diplomantov slabša od 
povprečja in sicer pri kompetenci 10 (Komuniciranje v tujem jeziku). 

Pri ocenah o želenih kompetencah za bodoče diplomante pripisujejo diplomanti 
večji pomen od ostalih dveh skupin kompetencam 8 (Organizacijske in 
vodstvene sposobnosti), 15 (Poznavanje in razumevanje institucionalnih okvirov 
dela (zahtev, zakonodaje, dokumentacijskih potreb, pravni vidiki vzgojno-
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izobraževalnega dela)) in 30 (Razumevanje odnosov med vzgojno izobraževalno 
institucijo in socialnim okoljem – sistemsko gledanje in delovanje). 

 

Sklep 
 
Kot smo že omenili, nam je raziskava omogočila vpogled v to, kako naši 
diplomanti (pa tudi druge pomembne skupine respondentov) ocenjujejo svojo 
usposobljenost, in kje, glede na potrebe, vidijo največje vrzeli. Ugotovili smo, 
da je področje vsebin in v dokajšnji meri tudi področje metod poučevanja 
relativno dobro pokrito, kar seveda nikakor ne pomeni, da lahko ti področji 
zanemarimo. Vsekakor pa bomo morali posvetiti več pozornosti tistim 
kompetencam, ki bodo naše diplomante usposobile za novosti, ki jih v šole 
prinaša vključevanje otrok s posebnimi potrebami, interdisciplinarnost, ki 
pomeni tudi sodelovanje (timsko delo) z drugimi učitelji, ter vsi vidiki 
komuniciranja (sem sodi tudi sodelovanje s starši). V vseh teh ocenah se 
odgovori dokaj dobro skladajo z ugotovitvami, ki jih v evropskem merilu 
običajno predstavljajo kot potrebne »nove« kompetence (»new competences 
now expected of teachers«, Eurydice, 2003). Če bomo pri učiteljih hoteli doseči 
pogosto omenjano preusmeritev od »posredovalcev znanja« k »specialistom za 
učenje«, bo v prenovi programov potrebno posvetiti več pozornosti tudi 
usposobljenosti diplomantov za razvijanje optimalnih učnih strategij pri 
učencih. Raziskava je zato dragocena podlaga pri prenovi študijskih programov 
Pedagoške fakultete v Ljubljani. 
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Povzetek 

Pri snovanju sodobnih univerzitetnih študijskih programov je potrebno za 
posamezno predmetno področje definirati specifične kompetence, ki jih morajo 
študenti usvojiti med študijem. V prispevku so predstavljene specifične 
kompetence, ki naj bi jih po mnenju anketirancev dosegli bodoči diplomanti 
naravoslovnih študijskih programov (biologije, fizike, kemije, gospodinjstva). 
Anketirani učitelji so tudi ocenjevali, koliko so za dane kompetence 
usposobljeni sedanji diplomanti naravoslovnih študijskih programov. Rezultati 
so pokazali, da je bila vrsta kompetenc v dosedanjih programih zanemarjena; to 
je potrebno upoštevati pri snovanju novih programov. Osnovne kompetence 
naravoslovnih programov izhajajo iz osnov temeljnega pedagoškega znanja, 
poznavanja stroke v povezavi s specialno didaktiko, kar je osnova za razvoj 
naravoslovnega razmišljanja. 
 
 
Ključne besede 

študijski program, naravoslovje, specifične kompetence 
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Summary 

Following the guidelines for modernising university study programmes we have 
defined subject-specific competencies which science students should acquire 
after completing their studies. The specific competencies were defined based on 
a questionnaire administered to teachers, and the competencies acquired so far 
were contrasted with the competencies the teachers should have for teaching 
according to the new science (biology, physics, chemistry, home economics) 
curricula in primary schools. The results of the survey show that in developing 
science programmes it is necessary to take into account those competencies 
which have so far been neglected. The basic competencies for science 
programmes remain: solid knowledge in basic pedagogical subjects and field-
specific knowledge which is fundamental for the development of scientific 
reasoning and linked to special education. 
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Uvod 
 
Osebnost učitelja je ključni faktor za uspeh ali neuspeh šole (MacBeth, 1999). 
Seveda moramo pri tem upoštevati, da na učinkovitost delovanja šole vplivajo 
tudi drugi dejavniki, kot so okolje, struktura kadrov, materialni pogoji, vodenje 
ipd. Ko se učitelj zave, kaj dela, kako dela in je odgovoren za svoje delo, naredi 
prvi korak na poti do kakovostne in bolj življenjske šole, do kakovostnega in 
boljšega poučevanja (Razdevšek Pučko, 2004). Pri ugotavljanju temeljnih ciljev 
izobraževalnega sistema in s tem tudi pri iskanju poti do njihovega 
uresničevanja v praksi, je v pomoč kompetenčni pristop (Marentič Požarnik, 
2006). Učiteljeve kompetence so njegove sposobnosti, znanja, spretnosti, 
veščine in kvalifikacije, potrebne za realizacijo ciljev predmeta, ki ga poučuje. 
Kompetence visokošolskih diplomantov lahko natančneje, za smotre snovanja 
novih programov, razvrstimo v štiri kategorije: (1) splošne (generične) 
kompetence visokošolskih diplomantov nasploh; (2) splošne generične 
kompetence diplomantov – strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju; (3) 
posebne (specifične) kompetence v vzgoji in izobraževanju; (4) predmetno 
specifične kompetence (Razdevšek Pučko, Rugelj, 2006). Potrebno je 
ovrednotiti, v kolikšni meri sedanje izobraževanje učiteljev pripomore k 
oblikovanju kompetenc bodočih učiteljev naravoslovja, in to upoštevati pri 
snovanju novih programov izobraževanja učiteljev. Učenje in pridobivanje 
kompetenc zahteva tudi premik v metodah poučevanja, kar se še posebno 
odraža pri naravoslovnih predmetih. Poudarjen je pomen aktivnih oblik dela, 
med katere uvrščamo v naravoslovju predvsem povezovanje ugotovitev pri 
eksperimentalnem delu s teorijo, kar spodbuja kritično in ustvarjalno mišljenje, 
ki je osnova učenju z razumevanjem (Glažar, 2006). 
 
 
Namen in cilj študije 
 
Glavni namen empirične študije je ugotoviti, v kolikšni meri sedanje 
izobraževanje učiteljev naravoslovnih predmetov (biologije, fizike, kemije in 
gospodinjstva) pripomore k oblikovanju kompetenc bodočih učiteljev, in v 
kolikšni meri se te kompetence ujemajo z želenimi kompetencami, ki jih učitelji 
pri svojem delu potrebujejo. Na osnovi vsebine raziskave lahko zastavimo 
naslednja raziskovalna vprašanja:  
− Koliko so po mnenju anketirancev učitelji naravoslovja usposobljeni za 

uresničevanje posamezne kompetence (pridobljena kompetenca)? 
− Koliko naj bi bili po mnenju anketirancev učitelji naravoslovja usposobljeni 

za uresničevanje posamezne kompetence (zaželena kompetenca)? 
− Pri katerih kempetencah so največje razlike med pridobljeno in zaželeno 

kompetenco? 
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Metode 
 
Vzorec 

V namenski vzorec so bili vključeni učitelji naravoslovnih predmetov v osnovni 
šoli: 225 učiteljev biologije, 206 učiteljev fizike, 210 učiteljev kemije in 176 
učiteljev gospodinjstva.  
 
Inštrument 

Uporabljen inštrument zbiranja podatkov je anketni vprašalnik za posamezno 
naravoslovno področje. V okviru koordinacije študija naravoslovnih predmetov 
na Pedagoški fakulteti na Univerzi v Ljubljani so eksperti pripravili sklope 
kompetenc specifičnih za učitelja posameznega naravoslovnega področja v 
osnovni šoli: biologije, fizike, kemije in gospodinjstva. Končna oblika 
vprašalnika je vsebovala od 12 do 16 specifičnih kompetenc za posamezno 
naravoslovno področje, in sicer 16 za biologijo, 13 za fiziko, 12 za kemijo ter 
15 za gospodinjstvo. Specifične kompetence različnih naravoslovnih 
predmetnih področij so bile razvrščene v devet sklopov, ki odražajo osnovne 
značilnosti naravoslovnega izobraževanja, in sicer: (1) sposobnost 
naravoslovnega mišljenje; (2) poznavanje pojmov stroke in njihovih povezav; 
(3) sposobnost povezovanja teorije in eksperimentalnega dela; (4) 
usposobljenost za organizacijo in vodenje eksperimentalnega dela ter varno 
eksperimentiranje; (5) matematična usposobljenost; (6) poznavanje strategije 
reševanja problemov in specifičnih učnih strategij; (7) usposobljenost za 
uporabo računalnika, pridobivanje informacij, (8) razvijanje vizualizacijskih 
sposobnosti, sposobnost povezovanja makroskopske, submikroskopske in 
simbolne ravni razumevanja pojmov; (9) sposobnost povezovanja naravoslovja 
in družbe, poznavanje problematike okolja. 

Anketiranci so posamezno pridobljeno in zaželeno kompetenco ocenjevali na 
osnovi štiristopenjske ocenjevalne lestvice. Ocena 1 je pomenila, da učitelj za 
kompetenco ni usposobljen ali ni skoraj nič usposobljen, ocena 2 je pomenila, 
da je učitelj za kompetenco malo usposobljen, ocena 3, da je učitelj za 
kompetenco precej usposobljen ter ocena 4 da je za kompetenco učitelj zelo 
usposobljen. Iste ocene so ankterianci imeli na razpolago pri ocenjevanju 
zaželenih kompetenc. Kompetence, katerih povprečna ocena je bila vsaj 3, so 
bile interpretirane kot visoko dosežene oz. pomembne kompetence za učitelja 
naravoslovnih predmetov, kompetence, katerih povprečna ocena je bila pod 3 pa 
kot nizko dosežene oz. pomembne kompetence.  

Notranja konsistentnost oz. zanesljivost vprašalnikov je zadovoljiva, saj 
Cronbachov koeficient α za posamezne vprašalnike znaša: biologija – α = 0,91; 
fizika – α = 0,79; kemija – α = 0,86; gospodinjstvo – α = 0,88.  
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Veljavnost vprašalnika je bila kontrolirana s pomočjo faktorske analize. S prvim 
faktorjem je pojasnjenih 37,94 % variance pridobljenih kompetenc učitelja 
biologije. Trije faktorji so nasičeni z variablami, katerih korelacije znašajo od 
0,35 do 0,79. Z enim faktorjem je pojasnjenih kar 70,04 % variance zaželenih 
kompetenc učitelja biologije. Ta faktor je saturiran s spremenljivkami, katerih 
korelacije znašajo od 0,68 do 0,89.  

S prvim faktorjem je pojasnjene 35,22 % variance pridobljenih kompetenc 
učitelja fizike. Trije faktorji so saturirani z variablami, katerih korelacije znašajo 
od 0,31 do 0,71. S prvim faktorjem je pojasnjenih 36,03 % variance zaželenih 
kompetenc učitelja fizike.  

S prvim faktorjem je pojasnjenih 37,08 % variance pridobljenih kompetenc 
učitelja kemije. Trije faktorji so saturirani z variablami, katerih korelacije 
znašajo od 0,46 do 0,84. Z enim faktorjem je pojasnjenih kar 58,76 % variance 
zaželenih kompetenc učitelja kemije, ta faktor je saturiran z variablami, katerih 
korelacije znašajo od 0,62 do 0,89. Štirje faktorji so nasičeni z variablami, 
katerih korelacije znašajo od 0,31 do 0,97.  

S prvim faktorjem je pojasnjenih 48,36 % variance pridobljenih kompetenc 
učitelja gospodinjstva. Dva faktorja sta saturirana z variablami, katerih 
korelacije znašajo od 0,31 do 0,79. S prvim faktorjem je pojasnjenih 36,05 % 
variance zaželenih kompetenc učitelja gospodinjstva. Štirje faktorji so saturirani 
z variablami, katerih korelacije znašajo od 0,32 do 0,89. Vse korelacije 
manifestnih spremenljivk z ekstrahiranim faktorjem kažejo na ustrezno 
konstruktno veljavnost celotnega vprašalnika. 
 
Zbiranje in obdelava podatkov 

Zbiranje podatkov je potekalo v januarju 2005. Na osnovne šole je bilo po pošti 
poslanih 500 anketnih vprašalnikov, vrnjenih je bilo 60 % vprašalnikov. 
Anketni vprašalniki so bile obdelani ločeno za posamezno predmetno področje. 
Podatki so bili obdelani na ravni frekvenčne distribucije, deskriptivne 
(aritmetična sredina, standardni odklon) in inferenčne statistike (t-preizkus za 
ugotavljanje statistične pomembnosti razlik med aritmetičnima sredinama istega 
vzorca). Iz podatkov, zbranih ločeno za posamezno predmetno področje, je bila 
pripravljena tabela, v kateri so zbrani podatki za pridobljene in zaželene 
kompetence razvrščeni v devet sklopov, ki odražajo osnovne značilnosti 
naravoslovnega izobraževanja. 

Za določanje veljavnosti instrumenta smo uporabili faktorsko analizo (% 
pojasnjene variance s prvim faktorjem), za določanje zanesljivosti pa 
Cronbachov koeficient alfa. 

Absolutne razlike v povprečni oceni posamezne pridobljene in zaželene 
kempetence so podane v tabeli za posamezen naravosloven predmet. V tabelah 
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je podana tudi razlika med aritmetičnima sredinama ocen pridobljene in 
zaželene kompetence ter ocenjena njena statistična pomembnost. 
 
 
Pridobljena in zaželena usposobljenost učiteljev biologije 
 
Razlike med povprečnimi ocenami med pridobljeno in zaželeno usposobljenost 
niso za vse specifične kompetence za učitelja biologije statistično pomembne. 
Tako je mogoče iz Tabele 1 povzeti, da učitelji sodijo, da so že sedaj glede na 
potrebe pri svojem delu dovolj usposobljeni za kompetenci: (1) poznavanje in 
razumevanje principov zgradbe in delovanja živih bitij (razlika med njunima 
povprečnima ocenama je –0,03) in (2) poznavanje zgradbe in delovanje 
človeškega telesa, razvoj človeka, vklopljenost človeka v biosfero in njegov 
vpliv na okolje (razlika je –0,07). Prav tako se kaže manjša, vendar še vedno 
statistično pomembna razlika pri kompetenci “poznavanje in razumevanje 
odnosov med živimi bitij ter med živimi bitjem in živim in neživim okoljem” 
(2p = 0,028). Vse ostale kompetence kažejo večje razlike med želeno in 
pridobljeno kompetenco učitelja biologije.  
 
Tabela 1: Opisna statistika in statistična pomembnost razlike med povprečno 
oceno pridobljene in zaželene kompetence učitelja biologije 
 

Pridobljena Zaželena Specifična kompetenca 
M SD M SD 

Razlika 
v M t (df) 2p 

Razvijanje sposobnosti naravoslovnega 
mišljenja. 3,44 0,673 3,66 1,018 –0,22 –2,75 (224) 0,006 

Znanje osnov matematike, fizike in 
kemije. 3,04 0,764 3,35 1,024 –0,31 –3,71 (224) 0,000 

Poznavanje temeljnih dejstev in 
zakonitosti živega sveta. 3,27 0,701 3,56 0,934 –0,29 –3,72 (224) 0,000 

Poznavanje in razumevanje pestrosti 
mikrobnega, rastlinskega in živalskega 
sveta. 

3,24 0,763 3,56 0,953 –0,32 –4,05 (224) 0,000 

Poznavanje in razumevanje principov 
zgradbe in delovanja živih bitij. 3,45 0,755 3,48 1,065 –0,03 –0,39 (224) 0,697 

Poznavanje in razumevanje odnosov med 
živimi bitij ter med živimi bitij ter živim 
in neživim okoljem. 

3,51 0,599 3,68 0,961 –0,17 –2,22 (224) 0,028 

Poznavanje zgradbe in delovanje 
človeškega telesa, razvoj človeka, 
vklopljenost človeka v biosfero in njegov 
vpliv na okolje. 

3,55 0,626 3,62 1,025 –0,07 –0,89 (224) 0,372 

Poznavanje domače flore in favne ter 
njenih značilnosti in potenciala. 3,00 0,671 3,66 0,878 –0,66 –8,67 (224) 0,000 

Poznavanje temeljnih etičnih pravil ter 
slovenske in evropske zakonodaje 
varovanja živih bitij in varovanja okolja. 

2,32 0,758 3,32 0,948 –1,01 –13,59 (224) 0,000 

Razumevanje bioloških znanosti in 
njihovega vpliva na razvoj človeške 
družbe, znanosti, filozofije, medicine in 
gospodarstva. 

2,68 0,724 3,20 0,987 –0,52 –6,69 (224) 0,000 
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Razumevanje dostojanstva življenja in 
pomembnost živih bitij v vseh pojavnih 
oblikah. 

3,27 0,803 3,52 0,936 –0,24 –3,19 (224) 0,002 

Razumevanje razvojnosti neživega in 
živega sveta, vključno s človekom. 3,29 0,676 3,53 0,940 –0,24 –3,20 (224) 0,002 

Razumevanje manipulacij in problemov, 
ki jih povzroča zloraba bioloških raziskav. 2,56 0,870 3,45 0,935 –0,89 –11,12 (224) 0,000 

Razumevanje predsodkov do živali in 
rastlin ter sposobnost za odkrivanje 
predsodkov z lastnim zgledom in 
neposrednim stikom z živimi bitij. 

3,26 0,760 3,60 0,921 –0,33 –4,36 (224) 0,000 

Obvladovanje veščin terenskega in 
laboratorijskega dela ter gojenja 
organizmov za pedagoške potrebe. 

3,02 0,834 3,68 0,904 –0,66 –7,45 (224) 0,000 

Obvladovanje metodike posredovanja 
teoretičnih in praktičnih znanj v okviru 
pouka. 

3,26 0,805 3,69 0,930 –0,44 –5,32 (224) 0,000 

Skupno število točk (kompetence 
biologija). 50,13 7,183 56,55 12,83 –6,42 –6,24 (224) 0,000 

 
Iz Tabele 1 je mogoče povzeti, da so od šestnajstih kompetenc za pet kompetenc 
značilne večje razlike (nad –0,50) v povprečni oceni med pridobljeno in 
zaželeno vrednostjo. Te kompetence sodijo v kategorijo s povprečno oceno 3 
(učitelj je za kompetenco precej usposobljen) ali manj. Anketirani učitelji 
biologije menijo, da za te kompetence niso ustrezno usposobljeni. Pri tem pa 
poudarjajo njihov pomen za doseganje ciljev učnega načrta biologije v osnovni 
šoli. Med te kompetence sodijo: (1) poznavanje temeljnih etičnih pravil in 
slovenske in evropske zakonodaje varovanja živih bitij in varovanja okolja (–
1,01), (2) razumevanje manipulacij in problemov, ki jih povzroča zloraba 
bioloških raziskav (–0,89), (3) obvladovanje veščin terenskega in 
laboratorijskega dela ter gojenja organizmov za pedagoške potrebe (–0,66), (4) 
poznavanje domače flore in favne ter njenih značilnosti in sposobnosti (–0,66), 
(5) razumevanje bioloških znanosti in njihovega vpliva na razvoj človeške 
družbe, znanosti, filozofije, medicine in gospodarstva.  
 
 
Pridobljena in zaželena usposobljenost učiteljev fizike 
 
Z analizo razlik v povprečnih ocenah med pridobljenimi in zaželenimi 
kompetencami je mogoče ugotoviti, da so vse razlike statistično pomembne 
(Tabela 2).  
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Tabela 2: Opisna statistika in statistična pomembnost razlike med povprečno 
oceno pridobljene in zaželene kompetence učitelja fizike 
 

Pridobljena Zaželena Specifična kompetenca 
M SD M SD 

Razlika 
v M t (df) 2p 

Razvijanje sposobnosti naravoslovnega 
mišljenja. 3,13 0,770 3,83 0,583 –0,69 –12,62 (205) 0,000 

Poznavanje in razumevanje temeljnih 
fizikalnih konceptov in njihova uporaba pri 
razlagi naravnih pojavov in dogajanj v 
okolju. 

3,27 0,780 3,78 0,723 –0,51 –7,82 (205) 0,000 

Poznavanje in razumevanje vpliva fizike 
na razvoj tehnike in tehnologije. 1,03 1,481 1,24 1,755 –0,21 –5,36 (205) 0,000 

Povezovanje makroskopske in 
submikroskopske razlage pojavov. 2,59 0,826 3,38 0,891 –0,80 –13,29 (205) 0,000 

Razumevanje in reševanje osnovnih 
fizikalnih problemov na kvalitativni in 
kvantitativni ravni. 

3,22 0,824 3,66 0,822 –0,44 –5,84 (205) 0,000 

Računske spretnosti za reševanje 
problemov in sposobnost ocene reda 
velikosti in enot rezultatov. 

3,47 0,723 3,63 0,753 –0,16 –2,54 (205) 0,012 

Obvladovanje različnih specifičnih učnih 
strategij. 2,87 0,860 3,58 0,963 –0,71 –9,24 (205) 0,000 

Priprava izvedba in interpretacija 
demonstracijskih eksperimentov. 3,17 0,853 3,72 0,806 –0,55 –7,55 (205) 0,000 

Obvladovanje osnovnih merskih metod in 
uporaba pri pouku in laboratorijskih vajah 
učencev. 

3,31 0,802 3,70 0,800 –0,39 –5,59 (205) 0,000 

Prikaz in interpretacija eksperimentalnih 
podatkov in njihova povezava s teorijo, 
ocena natančnosti izmerjenih količin. 

3,16 0,695 3,58 0,809 –0,42 –6,65 (205) 0,000 

Organizacija in vodenje projektnega, 
skupinskega in laboratorijskega dela. 2,79 0,912 3,68 0,701 –0,89 –11,57 (205) 0,000 

Uporaba računalnika pri eksperimentalnem 
delu. 2,23 0,983 3,56 0,672 –1,33 –16,11 (205) 0,000 

Usposobljenost za varno 
eksperimentiranje, sposobnost ocene 
nevarnosti dela, poznavanje varnostnih 
predpisov in ravnanje v skladu z njimi. 

2,88 0,883 3,77 0,596 –0,89 –12,17 (205) 0,000 

Skupno število točk (kompetence fizika). 37,10 6,455 45,10 5,893 –8,00 –14,11 (205) 0,000 

 
Vse razlike so v prid zaželenim komptencam, tako je mogoče povzeti, da 
sedanji učitelji niso popolnoma zadovoljni z doseženimi sposobnostmi za pouk 
fizike. Največja razlika med pridobljeno in zaželeno kompetenco se kaže pri 
kompetenci “uporaba računalnika pri eksperimentalnem delu” (–1,33). Razlika 
za več kot 0,5 ocene se kaže tudi pri vseh ostalih komptencah, razen pri 
usposobljenosti za: (1) razumevanje in reševanje osnovnih fizikalnih problemov 
na kvalitativni in kvantitativni ravni (–0,44), (2) prikaz in interpretacijo 
eksperimentalnih podatkov in njihovo povezavo s teorijo (–0,42), (3) 
obvladovanje osnovnih merskih metod in uporaba pri pouku in laboratorijskih 
vajah učencev (–0,39), (4) poznavanje in razumevanje vpliva fizike na razvoj 
tehnike in tehnologije (–0,21), (5) računske spretnosti za reševanje problemov 
in sposobnost ocene reda velikosti in enot rezultatov (–0,16). Ugotoviti je 
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mogoče, da so v dosedanjem študiju fizike učitelji dokaj dobro usposobljeni za 
interpretacijo rezultatov eksperimentalnega dela in fizikalno računanje, kar kaže 
na to, da na tem področju ni potrebno v veliki meri spreminjati že obstoječih 
učnih načrtov predmetov, ki razvijajo omenjene kompetence. Na drugi strani pa 
je tako pridobljena kot zaželena ocena kompetence “poznavanje in razumevanje 
vpliva fizike na razvoj tehnike in tehnologije” dokaj nizka in po mnenju 
učiteljev fizike ni potrebna. Njihovo mnenje o tej kompetenci je lahko z vidika 
razvoja družbe in vloge naravoslovja pri tem neutemeljeno.  
 
 
Pridobljena in zaželena usposobljenost učiteljev kemije 
 
V Tabeli 3 so podane povprečne ocene za izbrane kompetence učiteljev kemije. 
Iz tabele 3 je mogoče povzeti, da so vse razlike med povprečnimi ocenami za 
posamezne kompetence statistično pomembne. 
 
Tabela 3: Opisna statistika in statistična pomembnost razlike med povprečno 
oceno pridobljene in zaželene kompetence učitelja kemije  
 

Pridobljena Zaželena Specifična kompetenca 
M SD M SD 

Razlika 
v M t (df) 2p 

Razvijanje sposobnosti naravoslovnega 
mišljenja. 3,36 0,713 3,65 0,997 –0,29 – 3,51 (209) 0,001 

Poznavanje, razumevanje in uporaba 
pojmov stroke in njihovih povezav in 
teorij. 

3,28 0,699 3,55 1,012 –0,27 –3,57 (209) 0,000 

Povezovanje makroskopskih zaznav z 
razlago na submikroskopski ravni in z 
zapisi na simbolni ravni. 

3,07 0,878 3,50 0,979 –0,43 –5,51 (209) 0,000 

Razumevanje in reševanje osnovnih 
kvalitativnih in kvantitativnih 
problemov. 

3,23 0,799 3,57 0,890 –0,34 –4,44 (209) 0,000 

Vrednotenje in interpretacija ter 
povezovanje informacij in podatkov.  3,16 0,854 3,57 0,942 –0,41 –5,35 (209) 0,000 

Razvijanje vizualizacijskih sposobnosti 
za predstavitev in razumevanje zgradbe 
snovi.  

3,06 0,813 3,64 0,913 –0,58 –7,90 (209) 0,000 

Usposobljenost za varno ravnanje s 
snovmi in varno eksperimentiranje, 
sposobnost ocene varnosti dela.  

3,23 0,750 3,86 0,645 –0,63 –8,94 (209) 0,000 

Interpretacija eksperimentalnih podatkov 
in njihova povezava s teorijo (tudi 
obratno).  

3,30 0,692 3,71 0,821 –0,41 –5,57 (209) 0,000 

Organizacija in vodenje 
eksperimentalnega dela.  3,20 0,775 3,75 0,811 –0,55 –6,71 (209) 0,000 

Matematične spretnosti za reševanje 
problemov in sposobnost ocene reda 
velikosti in enot rezultatov.  

3,05 0,772 3,46 0,848 –0,41 –5,72 (209) 0,000 

Poznavanje vpliva kemije in kemijske 
tehnologije na razvoj družbe.  2,96 0,791 3,58 0,867 –0,62 –8,15 (209) 0,000 

Razumevanje okoljske problematike in 
ukrepov za preprečevanje in zmanjšanje 3,19 0,753 3,73 0,786 –0,54 –6,82 (209) 0,000 
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onesnaževanja.  
Skupno število točk (kompetence 
kemija). 38,09 5,622 43,58 7,983 –5,49 –8,20 (209) 0,000 

 
Največjo razliko med povprečnimi vrednostmi pridobljenih in zaželenih 
kompetenc so anketiranci izrazili pri kompetencah: (1) usposobljenost za varno 
ravnanje s snovmi in varno eksperimentiranje, sposobnost ocene varnosti dela 
(–0,63) in (2) poznavanje vpliva kemije in kemijske tehnologije na razvoj 
družbe (–0,62). Na osnovi tega lahko sklepamo, da je potrebno še več 
pozornosti nameniti varnemu eksperimentalnemu delu. To se odraža tudi v 
praksi, saj učitelji kemije premalo vključujejo različne oblike 
eksperimentalnega dela (demostracijske poskuse, skupinsko delo učencev) v 
pouk. Učitelji so prešibko usposobljeni za povezovanje kemijskih vsebin z 
življenjem, tj. za razlago pojavov in sprememb okoli nas. Posledica tega je, da 
se učenci  premalo zavedajo pomena kemije za naše življenje in posledic 
neodgovornega ravnanja s snovmi na okolje. Najmanjše razlike so učitelji 
izrazili pri kompetencah: (1) poznavanje, razumevanje in uporaba pojmov 
stroke in njihovih povezav in teorij (–0,27) ter razvijanje sposobnosti 
naravoslovnega mišljenja (–0,29). Iz tega lahko sklepamo, da se učitelji čutijo 
suverene v kemijskem znanju, potrebnem za poučevanje kemije v osnovni šoli. 
To, da učitelji kemije nimajo težav z naravoslovnim načinom razmišljanja, se ne 
ujema s problemi, ki so jih na strokovnih srečanjih izkazali v zvezi s 
poučevanjem naravoslovnih pojavov pri predmetu Naravoslovje v šestem in 
sedmem razredu osnovne šole. Prav podajanje vsebin pri tem predmetu zahteva 
naravoslovni način razmišljanja.  
 
 
Pridobljena in zaželena usposobljenost učiteljev gospodinjstva 
 
S primerjavo razlik med pridobljeno in zaželeno kompetenco je mogoče v 
Tabeli 4 ugotoviti, da so vse razlike statistično pomembne. 
 
Tabela 4: Opisna statistika in statistična pomembnost razlike med povprečno 
oceno pridobljene in zaželene kompetence učitelja gospodinjstva 
 

Pridobljena Zaželena Specifična kompetenca 
M SD M SD 

Razlika 
v M t (df) 2p 

Razvijanje sposobnosti naravoslovnega in 
družboslovnega mišljenja. 3,14 0,715 3,74 0,573 –0,60 –9,49 (175) 0,000 

Razvijanje, razumevanje in uporaba 
pojmov stroke in njihovih povezav in 
teorij. 

3,25 0,752 3,70 0,766 –0,45 –6,05 (175) 0,000 

Poznavanje in razumevanje upravljnja 
posameznika in družine z razpoložljivimi 
viri ob upoštevanju načel izvajanja 
predmeta. 

3,04 0,916 3,56 0,826 –0,52 –7,70 (175) 0,000 
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Poznavnaje problemov ekologije okolja in 
razumevanje pomena ter načinov 
njegovega varovanja. 

3,24 0,868 3,81 0,611 –0,57 –7,71 (175) 0,000 

Poznavanje in razumevanje pestrosti 
uporabe različnih oblačil in obutve. 3,10 0,895 3,68 0,677 –0,58 –6,88 (175) 0,000 

Sposobnost usmerjanja učencev v iskanju 
optimalnih rešitev za funkcionalno 
postavitev stanovanjske opreme. 

2,88 0,902 3,72 0,554 –0,84 –10,80 (175) 0,000 

Poznavanje in razumevanje prehrane 
človeka v povezavi z zdravjem. 3,59 0,645 3,84 0,639 –0,26 –3,70 (175) 0,000 

Obvladovanje praktičnega dela vezanega 
na poučevanje vsebin predmeta. 3,22 0,861 3,80 0,662 –0,58 –7,18 (175) 0,000 

Obvladovanje specifičnih učnih strategij. 2,97 0,855 3,65 0,801 –0,68 –10,57 (175) 0,000 
Sposobnost vrednotenja učenčevih 
spretnosti pri praktičnem pouku. 2,84 0,973 3,76 0,780 –0,91 –12,40 (175) 0,000 

Organizacija in vodenje praktičnega dela. 3,05 0,837 3,86 0,432 –0,81 –11,93 (175) 0,000 
Organizacija in vodenje skupinskega in 
projektnega dela. 3,06 0,853 3,76 0,632 –0,70 –9,05 (175) 0,000 

Poznavanje in prepoznavanje problemov 
vezanih na prehrano prebivalstva. 3,21 0,818 3,66 0,761 –0,45 –5,99 (175) 0,000 

Obvladovanje metodike posredovanja 
teoretičnega in praktičnega prehranskega 
znanja v okviru prehranskega svetovanja. 

3,06 0,776 3,76 0,623 –070 –9,41 (175) 0,000 

Obvladovanje organizacije in vodenja 
šolske prehrane. 2,61 ,973 3,76 ,668 –1,15 –14,03 (175) 0,000 

Skupno število točk (kompetence 
gospodinjstvo). 46,25 8,763 56,07 5,841 –9,82 –12,79 (175) 0,000 

 
Največja razlika se kaže pri kompetenci “obvladovanje organizacije in vodenja 
šolske prehrane”, saj znaša razlika v oceni kar 1,15 v prid zaželeni kompetenci 
v primerjavi s pridobljeno. V prihodnje bi torej kazalo v večji meri pri študiju 
gospodinjstva poudariti vidike in strategije organiziranja šolske prehrane, kajti 
ta kompetenca kot želena kompetenca dosega pri učiteljih zelo visoko oceno 
(3,76). Velike razlike v zaželenih in pridobljenih kompetencah se kažejo 
predvsem pri kompetencah: (1) sposobnost vrednotenja učenčevih spretnosti pri 
praktičnem pouku (–0,91), (2) sposobnost usmerjanja učencev v iskanju 
optimalnih rešitev za funkcionalno postavitev stanovanjske opreme (–0,84), (3) 
organizacija in vodenje praktičnega dela (–0,81), (4) organizacija in vodenje 
skupinskega in projektnega dela (–0,70), (5) obvladovanje metodike 
posredovanja teoretičnega in praktičnega prehranskega znanja v okviru 
prehranskega svetovanja (–0,70).  
 
  
Primerjalna analiza posameznih sklopov kompetenc učiteljev 
naravoslovja 
 
Vsebinsko sorodne kompetence za posamezne naravoslovne predmete so bile 
združene v devet sklopov. Rezultati so podani v Tabeli 5.  
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Tabela 5: Odstotki najvišjih ocen posamezne specifične pridobljene oz. 
zaželene kompetence. 
 

Kompetenca Pridobljena 
/% 

Zaželena 
/% 

1 Naravoslovno mišljenje 

ke  Razvijanje sposobnosti naravoslovnega mišljenja. 45,2 84,3 

fiz  Razvijanje sposobnosti naravoslovnega mišljenja. 30,1 87,9 
bio  Razvijanje sposobnosti naravoslovnega mišljenja. 52,0 86,7 

gos  Razvijanje sposobnosti naravoslovnega in družboslovnega razmišljanja. 29,5 77,9 

2 Pojmi stroke in njihove povezave   
ke  Poznavanje, razumevanje in uporaba pojmov stroke in njihovih povezav 

in teorij. 37,6 74,8 

fiz  Poznavanje in razumevanje temeljnih fizikalnih konceptov in njihova 
uporaba pri razlagi naravnih pojavov in dogajanj v okolju. 40,8 86,9 

bio  Poznavanje temeljnih dejstev in zakonitosti živega sveta. 39,6 71,6 
Poznavanje in razumevanje pestrosti mikrobnega, rastlinskega in 
živalskega sveta. 9,1 72,4 

Poznavanje in razumevanje principov zgradbe in delovanja živih bitij. 55,1 70,7 

Poznavanje domače flore in favne ter njenih značilnosti in posebnosti. 21,8 79,6 
Poznavanje in razumevanje odnosov med živimi bitij ter med živim 
bitjem in živim in neživim okoljem. 55,6 85,8 

Poznavanje zgradbe in delovanja človeškega telesa, razvoj človeka, 
vklopljenost človeka v biosfero in njegov vpliv na okolje. 60,4 82,2 

Razumevanje razvojnosti neživega in živega sveta, vključno s človekom. 39,65 70,2 
gos  Poznavanje, razumevanje in uporaba pojmov stroke in njihovih povezav 

in teorij. 38,6 80,7 

3 Povezovanje teorije in eksperimentalnega dela   
ke  Interpretacija eksperimentalnih podatkov in njihova povezav s teorijo 

(tudi obratno). 41,9  83,3  

fiz  Prikaz in interpretacija eksperimentalnih podatkov in njihova povezava s 
teorijo, ocena natančnosti izmerjenih količin. 29,6  69,4  

4 Organizacija in vodenje eksperimentalnega dela, varno eksperimentiranje, merske metode 

ke  Organizacija in vodenje eksperimentalnega dela. 38,6 86,7 

ke  Organizacija in vodenje eksperimentalnega dela. 38,6 86,7 
fiz  Organizacija in vodenje projektnega, skupinskega in laboratorijskega 

dela. 22,3 75,7 

Priprava, izvedba in interpretacija demonstracijskih eksperimentov. 37,4 84,0 
bio  Obvladovanje veščin terenskega in laboratorijskega dela ter gojenja 

organizmov za pedagoške potrebe. 30,7 83,1 

gos  Organizacija in vodenje praktičnega dela. 31,8 88,1 

Organizacija ter vodenje skupinskega in projektnega dela. 33,5 81,8 
   

ke  Usposobljenost za varno ravnanje s snovmi in varno eksperimentiranje, 
sposobnost ocene nevarnosti dela. 41,0  93,8  

fiz  Usposobljenost za varno eksperimentiranje, sposobnost ocene nevarnosti 
dela, poznavanje varnostnih predpisov in ravnanje v skladu z njimi. 25,2  82,0  

gos  Obvladovanje praktičnega dela vezanega na poučevanje vsebin 
predmeta. 43,8  86,4  
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Sposobnost vrednotenja učenčevih spretnosti pri praktičnem pouku. 26,7  86,4  
    

fiz  Obvladovanje osnovnih merskih metod in uporaba pri pouku in 
laboratorijskih vajah učencev. 46,6  81,1  

5 Matematična usposobljenost   
ke  Matematične spretnosti za reševanje problemov in sposobnost ocene reda 

velikosti in enot rezultatov. 28,1 59,0 

fiz  Računske spretnosti za reševanje problemov in sposobnost ocene reda 
velikosti in enot rezultatov. 56,8 71,8 

bio  Znanje osnov matematike, fizike in kemije. 26,7 56,4 
6 Reševanje problemov, specifične učne strategije   
ke  Razumevanje in reševanje osnovnih kvalitativnih in kvantitativnih 

problemov. 40,0 71,4 

fiz  Razumevanje in reševanje osnovnih fizikalnih problemov na 
kvalitativnem in kvantitativnem nivoju. 39,3 77,7 

   
fiz  Obvladovanje različnih specifičnih učnih strategij. 20,9  75,7  
bio  Obvladovanje metodologije posredovanja teoretičnih in praktičnih znanj 

v okviru pouka bioloških predmetov. 42,2  85,8  

gos  Obvladovanje specifičnih učnih strategij. 28,4  81,3  

7 Uporaba računalnika   
fiz  Uporaba računalnika pri eksperimentalnem delu. 32,9 69,0 

   
ke  Vrednotenje in interpretacija ter povezovanje informacij in podatkov. 8,7 54,4 
8 Vizualizacija, povezovanje makroskopske in submikroskopske ravni pojmov 
ke  Razvijanje vizualizacijskih sposobnosti za predstavitev in razumevanje 

zgradbe snovi. 30,0 80,0 

    
ke  Povezovanje makroskopskih zaznav z razlago na mikroskopskem nivoju 

in z zapisi na simbolnem nivoju. 32,9 69,0 

fiz  Povezovanje makroskopske in mikroskopske razlage pojavov. 8,7 54,4  

9 Naravoslovje in družba, okolje   
ke  Poznavanje vpliva kemije in kemijske tehnologije na razvoj družbe. 23,3 71,9 
fiz  Poznavanje in razumevanje vpliva fizike na razvoj tehnike in tehnologije. 8,7 22,3 
bio  Razumevanje bioloških znanosti in njihovega vpliva na razvoj človeške 

družbe, znanosti, filozofije, medicine in gospodarstva. 10,7 43,1 

Razumevanje manipulacij in problemov, ki jih povzroči zloraba 
bioloških raziskav. 12,4 62,7 

 Razumevanje predsodkov do živali in rastlin ter sposobnost za 
odklanjanje predsodkov z lastnim zgledom in neposrednim stikom z 
živimi bitij. 

44,0  75,1  

Razumevanje dostojanstva življenja in pomembnosti živih bitij v vseh 
pojavnih oblikah. 45,3  68,0  

Poznavanje temeljnih etičnih pravil ter slovenske in evropske zakonodaje 
s področja varovanja živih bitij in varovanje okolja. 4,9  51,6  

    
ke  Razumevanje okoljske problematike in ukrepov za preprečevanje in 

zmanjševanje onesnaženja. 37,1 84,3 

gos  Poznavanje problemov okolja in razumevanje pomena ter načina 
njegovega varovanja. 46,0 86,4 

   
Iz analize rezultatov je razvidno, da se posamezne kompetence, potrebne za 
poučevanje posameznih naravoslovnih področij, med seboj prekrivajo. Pri 
oblikovanju učiteljev naravoslovja premalo razvijamo kompetence, ki 
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omogočajo naravoslovno mišljenje in s tem obravnavo naravoslovnih pojavov 
kot celote. V okviru posameznih naravoslovnih področij preveč poudarjamo 
obravnavo posameznih pojmov stroke, jih ne povezujemo med seboj in s tem ne 
razvijamo sposobnosti njihove uporabe pri razumevanju realnih situacij.  

Učitelji navajajo, da so premalo usposobljeni za povezovanje teorije z 
eksperimentalnim delom. Predvsem so premalo usposobljeni za organizacijo in 
vodenje eksperimentalnega dela, dodatno težavo pa predstavlja tudi 
usposobljenost za varno eksperimentiranje in s tem tudi sposobnost presoje 
nevarnosti dela. Pri biologiji je posebej razvidna šibka usposobljenost učiteljev 
za terensko delo učencev.  

Pri didaktiki je poudarjen pomen poznavanja metode reševanja realnih 
problemov in s tem razvijanje metod dela, ki razvijajo uporabo in povezovanje 
znanja. Ob tem je poudarjeno, da je za uspešno poučevanje osnova poznavanje 
stroke, na katero se navežejo specialne didaktike. Poudarek je tudi na razvijanju 
sposobnosti vključevanja računalnika v pouk pri iskanju informacij, 
eksperimentalnem delu in uporabi zgoščenk, za kar so učitelji premalo 
usposobljeni. 

Pri specialnih naravoslovnih didaktikah, predvsem pri kemiji, je poudarjeno 
razvijanje sposobnosti povezovanja makroskopskih zaznav z razlago na 
mikroskopskem nivoju in zapisi na mikroskopskem nivoju. Za razvijanje teh 
sposobnosti je nujno razvijanje vizualizacijskih sposobnosti ter tesno 
povezovanje stroke in njene didaktike.  

Predvsem pri biologiji in delno pri kemiji so navedene tudi kompetence, ki 
razvijajo poznavanje vpliva kemije in kemijske tehnologije na razvoj družbe, pri 
biologiji pa sposobnost razumevanja vpliva biologije na razvoj človeške družbe.  
 
 
Zaključek 
 
Neketere ugotovljene velike razlike (več kot 1) med zaželenimi in pridobljenimi 
kompetencami pri učiteljih kemije, biologije, gospodinstva in fizike, so lahko 
tudi posledica generacijskih razlik med populacijo učiteljev in jih je možno 
nadoknaditi z ustreznim doizobraževanjem (Tabela 1: Poznavanje temeljnih 
etičnih pravil ter slovenske in evropske zakonodaje varovanja živih bitij in 
varovanja okolja; Tabela 2: Uporaba računalnika pri eksperimentalnem delu; in 
Tabela 4: Obvladovanje organizacije in vodenja šolske prehrane – zaradi 
spremenjene zakonodaje). 

Pri snovanju novih programov pa je potrebno upoštevati skupna izhodišča za 
spoznavanje in razumevanje naravoslovja. S tem bi dosegli večjo fleksibilnost 
programov, ki bi ustrezali zahtevam sodobne šole. Pri tem mislimo na 
poučevanje naravoslovja v šestem in sedmem razredu osnove šole in na 
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oblikovanje profesorja, ki ne bo usposobljen le za poučevanje dveh 
naravoslovnih predmetov v osnovni šoli. Tako ne bi bilo potrebno zasnovati 
posebne smeri študija za poučevanje naravoslovja v šestem in sedmem razredu 
osnovne šole, ampak dopolniti dvopredmetne naravoslovne vezave v drugi 
stopnji bolonjskega študija s potrebnimi specifičnimi znanji tretjega predmeta. 
Tako bi usposobili učitelja za poučevanje dveh osnovnih naravoslovnih 
predmetov in naravoslovja v nižjih razredih osnovne šole.  

Pri razvijanju posameznih naravoslovnih programov je potrebno upoštevati tudi, 
katere kompetence so bile pri dosedanjem izobraževanju učiteljev naravoslovja 
premalo razvite. Programe je potrebno graditi predvsem na razvijanju 
naravoslovnega mišljenja, ki izhaja iz solidnega znanja stroke in navezovanja na 
sodobno specialno didaktiko. 
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Povzetek 

V raziskavi smo preučili kompetence, ki so pomembne za uspešno delo učitelja 
matematike. Posebej nas je zanimalo, kako pomembne so določene kompetence 
in v kolikšni meri jih študentje pridobijo med študijem na Pedagoški fakulteti v 
Ljubljani. Izhajali smo iz 21 kompetenc, med katerimi je bilo 9 splošnih 
pedagoško-psiholoških, preostalih 12 pa ožje strokovnih in specialno-
didaktičnih. Stališča o pomembnosti kompetenc in stopnji njihove 
pridobljenosti smo preučili na treh vzorcih: študentov zadnjega letnika študija, 
učiteljev praktikov (»diplomantov«) in univerzitetnih učiteljev (»akademikov«) 
s programa »Matematika in …«. Analiza stališč udeležencev raziskave je 
pokazala sledeče: 1) kompetence, povezane s temeljnimi matematičnimi in 
nekaterimi specialno-didaktičnimi znanji (poznavanje teorij, sklepanje, principi 
obravnav ipd.), so zelo pomembne in po mnenju študentov in diplomantov med 
študijem tudi ustrezno dosežene; 2) nekatere kompetence med študijem po 
mnenju večine respondentov niso ustrezno dosežene: predvsem gre za 
sodelovanje s starši, delo z učenci s posebnimi potrebami, pedagoško vodenje 
razreda ter ocenjevanje znanja; 3) kaže, da so študenti med študijem premalo 
ozaveščeni o pomembnosti nekaterih kompetenc, v tem smislu izstopa 
strokovno in pravilno izražanje (oz. konceptualna jasnost in preciznost pri 
razmišljanju). Izsledke analize kompetenc smo upoštevali pri prenavljanju učnih 
načrtov. 
 
 
Ključne besede 

kompetence, učitelj matematike 
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Abstract 

We report on research about those competencies which are important for 
teaching mathematics. We considered 21 competencies, with nine being of a 
psychological/pedagogical nature while the rest were specific to mathematics 
and mathematics education. We investigated the perceived relevance and 
perceived achievement of these competencies during the study. The instrument 
used was a Likert-type questionnaire which was given to three groups of 
respondents: mathematics teachers, student teachers, and university teachers. 
Three basic findings emerged from the analysis of the data: a) Competencies 
related to basic mathematical knowledge and the didactic of mathematics are, in 
general, perceived to be very important. Working teachers as well as student-
teachers claim that such competencies are achieved well during the studies; b) 
the level of achievement of some competencies during studies is remarkably 
less than desired – this especially applies to the areas of special needs, co-
operating with parents, classroom management, and the assessment of 
knowledge; and c) there are some competencies that are perceived as very 
relevant by mathematics teachers and academics, yet the students perceive them 
as being less relevant – the most obvious example is precision in expressing 
ideas. The results of the analysis were considered when conceptualising the new 
curriculum. 
 
 
Key words 

competencies, mathematics teachers 
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1 Uvod 
 
Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani usposabljamo bodoče učitelje 
matematike v okviru dvopredmetnih programov Matematika in … Doslej so 
bile možne le vezave matematike s sorodnimi vedami, in sicer s fiziko, tehniko 
in računalništvom. Po zaključenem študiju so študentje usposobljeni za 
poučevanje matematike v višjih razredih osnovne šole (od šestega do devetega 
razreda devetletne osnovne šole) ter za poučevanje matematike v nižjih in 
srednjih poklicnih ter srednjih strokovnih šolah. Pretežni del diplomantov se 
tudi zaposli kot učitelj na omenjenih šolah, manjši del pa v dejavnostih, ki so 
povezane z izobraževanjem (npr. v založništvu in raznih izobraževalnih 
podjetjih). Del diplomantov nadaljuje izobraževanje v dopolnilnih oz. 
podiplomskih programih na drugih fakultetah ter se zaposlijo kot učitelji 
matematike v gimnazijskih programih, kot visokošolski sodelavci na fakultetah, 
kot svetovalci v zavodih ali kot raziskovalci v institutih. 

Učitelji, ki poučujejo matematiko v razredih, primerljivo z višjimi razredi naših 
osnovnih šol ter naših poklicnih in srednjih strokovnih šol, se v evropskem 
prostoru izobražujejo na veliko načinov (Euridyce, 2005, str. 68). Ponekod 
izvajajo enopredmetni študij matematike, drugod celo študij za 'splošnega' 
učitelja z eventuelnimi dodatnimi moduli s področja matematike. Marsikje 
gojijo model učitelja matematike in enega ali več sorodnih predmetov. 
Zasledimo pa tudi sisteme, kjer študij za učitelja matematike kombiniramo s 
študijem za poučevanje kateregakoli izbranega predmeta. Enopredmetni študij 
pedagoške matematike sicer omogoča večjo poglobljenost matematičnega 
znanja, hkrati pa zožuje zaposlitvene možnosti diplomantov, fleksibilnost 
delovnega mesta, nemara tudi zmožnost diplomantov za izvajanje 
medpredmetnega povezovanja. Dvopredmetni študij pedagoške matematike, 
neke vrste 'srednja pot', se pri nas že tradicionalno izvaja in je po mnenju 
vodstvenih delavcev zavodov še vedno aktualen. 

Bolonjski proces prenove prinaša v dvopredmetne programe na Pedagoški 
fakulteti v Ljubljani več sprememb. Z vidika pričujočega prispevka je posebej 
pomembno uvajanje kompetenčnega pristopa pri konceptualizaciji 
dodiplomskega oz. podiplomskega izobraževanja. Med spremembami na 
operativnimi ravni naj omenimo predvsem dve. Prvič, predvideno je zmanjšanje 
kontaktnih ur za 10 % ali več. Drugič, v dvopredmetnih programih so pri študiju 
matematike predvidene proste vezave, npr. matematika in socialna pedagogika. 
Ker se pri vezavah ne zahteva sorodnost strokovnih področij, je posledica 
zmanjšanje števila 'skupnih' predmetov in posledično dodatno krčenje 
dosedanjega obsega obravnav. Zato mora v procesu izobraževanja bodočih 
učiteljev matematike priti do kvalitativnega preskoka v načinu izvajanja 
programov, hkrati pa je potrebno premisliti, kaj je tisto bistveno, kar mora 
študent usvojiti med študijem. Kompetence so v tem smislu pomemben 
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mehanizem pri prenavljanju programov. Ne moremo si namreč privoščiti 
nepotrebnih obravnav in kopičenja nebistvenih znanj –  potrebno se je usmeriti 
na bistvena znanja in jih razvijati v okviru razpoložljivih možnosti. Zato je tako 
pomembno preučiti, katere kompetence so zares pomembne za uspešno 
poučevanje matematike ter v kolikšni meri in kako uspešno smo jih doslej 
razvijali med študijem.  
 
 
2 Namen in cilj 
 
Učitelj matematike mora pri svojem delu združevati znanja, ki segajo od 
psihološko-pedagoškega področja do specialno-didaktičnega in ožje-
strokovnega področja. Pri usposabljanju bodočih učiteljev matematike zato 
sodelujejo strokovnjaki z omenjenih področij, poleg tega pa tudi učitelji 
praktiki. Zaradi obširnosti vseh navedenih področij je pomembno, da se v 
procesu izobraževanja učiteljev usmerimo v bistvene prvine in da udeleženci 
tega procesa ravnajo usklajeno. Kompetence vidimo kot mehanizem, ki naj bi to 
omogočal.  

V okviru raziskave smo zato preučili: 
− Kako univerzitetni delavci, študenti (bodoči učitelji) ter učitelji praktiki 

(diplomanti) ocenjujejo pomembnost posameznih kompetenc, povezanih s 
poklicem učitelja matematike? 

− Kako univerzitetni delavci, študenti (bodoči učitelji) ter učitelji praktiki 
(diplomanti) ocenjujejo raven med študijem pridobljenih kompetenc, 
povezanih s poklicem učitelja matematike? 

 
Nadalje smo interpretirali ugotovljene razlike med zaželeno in med študijem 
pridobljeno stopnjo kompetentnosti. Predstavljena analiza pomembnosti 
kompetenc ter razlik med zaželeno in pridobljeno stopnjo posameznih 
kompetenc je izhodišče za obravnavo kompetenc v prenovljenih učnih načrtih. 
 
 
3 Metode 
 
3.1 Vzorec respondentov 
 
Vzorec, na katerem smo preučili dojemanje kompetenc, povezanih s 
poučevanjem matematike, so sestavljale tri ločene podskupine. Skupno je v 
raziskavi sodelovalo 68 udeležencev. Značilnosti podskupin so predstavljene v 
Tabeli 1. 
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Tabela 1: Opis podskupin udeležencev  
 

Oznaka Opis Število 

Skupina D 
('diplomanti') 

Diplomanti Pedagoške fakultete, sedaj učitelji na 
osnovnih ali srednjih šolah; podatkov o delovnih 
izkušnjah nismo zbirali 

13 

Skupina A 
('akademiki') 

Učitelji in sodelavci Oddelka za matematiko in 
računalništvo Pedagoške fakultete v Ljubljani; skoraj 
vsi delujejo na področju matematike 

16 

Skupina S 
('študenti') 

Študenti četrtih letnikov dvopredmetnih vezav 
Matematika in …; študenti zaključujejo študij po 
obstoječem programu in imajo nekaj izkušenj s 
poučevanjem matematike v okviru praktičnega 
pedagoškega usposabljanja 

39 

 
 
3.2 Vprašalnik o kompetencah s področja poučevanja matematike 
 
Pri formuliranju kompetenc za dvopredmetne učitelje matematike smo izhajali 
iz smernic za univerzitetno matematično izobraževanje, nastalih v okviru 
projekta Tuning (Gonzales, Wagenaar, 2003; Gonzales, Wagenaar, 2005), in 
nabora splošnih učiteljskih kompetenc, ki nam jih je posredovala Skupina za 
prenovo študijskih programov na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Na osnovi teh 
dokumentov smo sestavili nabor 21 kompetenc, od katerih je prvih 9 kompetenc 
splošnih kompetenc, povezanih z učiteljskim poklicem, preostalih 12 pa sega na 
področje matematike in specialne didaktike. Poudarjamo, da izdelan nabor ni bil 
mišljen kot seznam dejanskih kompetenc za poučevanje matematike, temveč kot 
orodje za raziskovanje obstoječega programa izobraževanja učiteljev 
matematike in odnosa učiteljev, študentov in akademikov do nekaterih vidikov 
kompetentnosti pri poučevanju matematike v osnovnih in srednjih šolah. 

Na osnovi izdelanega nabora kompetenc (Tabela 2) smo sestavili vprašalnik o 
pomembnosti posameznih kompetenc za poklic učitelja matematike in o 
doseženosti posameznih kompetenc v procesu izobraževanja na Pedagoški 
fakulteti. Respondenti so pomembnost oz. doseženost posameznih kompetenc 
izrazili na štiristopenjski Likertovi lestvici od 1 (malo pomembno oz. slabo 
doseženo) do 4 (zelo pomembno oz. dobro doseženo). Diplomantom smo 
ponudili vprašalnik preko spletne strani, študentom smo ga ponudili v pisni 
obliki, akademikom pa v eni in drugi obliki.  
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Tabela 2: Seznam kompetenc iz anketnega vprašalnika 
 
Št. Splošne učiteljske kompetence 

1. Razumevanje in uporaba splošnega in didaktičnega znanja na predmetnem 
področju. 

2. Interdisciplinarno povezovanje vsebin. 

3. Uporaba specialno pedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi 
potrebami. 

4. Pedagoško vodenje razreda in/ali skupine. 

5. Organiziranje aktivnega in samostojnega učenja, usposabljanja učencev za 
učinkovito učenje. 

6. Usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje znanja in dosežkov učencev 
ter oblikovanje povratnih informacij. 

7.  Komuniciranje s strokovnjaki iz različnih vzgojno-izobraževalnih področij 
in zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskega odnosa z njimi. 

8. Sodelovanje s starši. 

 9. Oblikovanje celovite ocene potreb posameznika oz. skupine, njihovih 
močnih in šibkih področij. 

Št. Kompetence s področja matematike in specialne didaktike 

10.  Zavedanje dejstva, da je po odločitvi National Science Foundation iz ZDA 
matematika ena od šestih najpomembnejših znanstvenih disciplin. 

11. Poznavanje in razumevanje osnovnih matematičnih konceptov in teorij. 

12.  Sposobnost abstraktne formulacije konkretnih problemov in poznavanje 
osnovnih strategij za njihovo reševanje. 

13. Sposobnost kritične presoje danih podatkov in dobljenih računskih ter 
statističnih rezultatov. 

14. Poznavanje didaktičnih posebnosti pri pouku matematike. 

15. Znanje uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ki so značilne 
za matematiko. 

16. Uporaba sodobne strokovne terminologije in knjižnega jezika pri 
strokovnem ter pedagoškem delu. 

17. Sposobnost logičnega sklepanja in argumentiranja trditev. 

18. Sposobnost natančnega ustnega in pisnega matematičnega izražanja. 
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19. Uporaba različnih didaktičnih pripomočkov. 

20. Poznavanje zgodovinskega razvoja in pomena matematike. 

21. Poznavanje povezanosti matematike z drugimi vedami. 
 
V nadaljevanju se bomo na kompetence, navedene v Tabeli 2, sklicevali z 
navedbo zaporedne številke in morebitnega okrajšanega opisa kompetence.  
 
 
3.3 Statistične metode 
 
Podatke, pridobljene z vprašalnikom, smo obdelali z običajnimi statističnimi 
metodami. Zaradi enostavnosti smo vrstne podatke iz Likertove lestvice pogosto 
obravnavali kot številske podatke. Pomembnost razlik med podatki znotraj 
posamezne skupine (npr. med zaželeno in pridobljeno stopnjo kompetentnosti 
med študijem) smo ugotavljali s t-testom za korelirane podatke, pomembnost 
razlik med skupinami pa z enosmerno analizo variance, dopolnjeno s 
Tukeyevim post-hoc preskusom. Izračune smo izvedli s pomočjo programa 
SPSS. Uporabili smo tudi različne diagramatske in tabelarične prikaze.  
 
 
4 Rezultati 
 
4.1 Pomembnost in pridobljenost kompetenc 
 
Z vprašalnikom smo želeli izvedeti, kako pomembne se zdijo udeležencem 
posamezne kompetence in kako dobro so dosežene med študijem po obstoječem 
programu na Pedagoški fakulteti. Svoje mnenje so izrazili s pomočjo 
štiristopenjske Likertove lestvice (1 = nič ali zelo malo, 4 = zelo veliko). V 
Tabeli 3 so za vsako kompetenco prikazane povprečne vrednosti odgovorov 
posameznih skupin udeležencev. 
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Tabela 3: Pridobljenost in zaželenost kompetenc, povezanih s poukom 
matematike 
 
 akademiki diplomanti študenti 
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1. Splošno in didaktično znanje 2,87 3,56 2,92 3,69 3,03 3,36 

2. Interdisciplinarno povezovanje vsebin 2,40 3,38 2,46 3,38 2,29 3,05 

3. Otroci s posebnimi potrebami 1,80 3,06 1,62 3,38 1,74 3,08 

4. Pedagoško vodenje razreda 2,93 3,56 2,15 3,62 2,54 3,64 

5. Organiziranje učenja 2,53 3,50 2,38 3,46 2,31 3,59 

6. Preverjanje in ocenjevanje znanja 2,93 3,69 2,46 3,77 2,67 3,59 

7. Komuniciranje z različnimi strokovnjaki 2,27 3,13 2,38 3,08 1,79 3,00 

8. Sodelovanje s starši 2,07 3,38 1,92 3,62 1,69 3,26 

9. Ocena potreb posameznika in skupine 2,27 3,19 2,23 3,38 2,33 2,97 

10. Pomembnost matematike  2,47 2,87 2,38 3,31 2,13 2,72 

11. Osnovni matematični koncepti in teorije 2,80 3,75 3,54 3,77 3,31 3,49 

12. Strategije za reševanje problemov 2,60 3,38 3,15 3,54 3,03 3,26 

13. Kritična presoja računskih rezultatov 2,20 3,50 3,00 3,69 2,69 3,28 

14. Didaktične posebnosti pri matematiki 2,73 3,56 2,92 3,62 3,33 3,54 

15. IK tehnologija pri pouku matematike 2,47 3,38 2,77 3,77 3,00 3,34 

16. Strokovno in knjižno pravilno izražanje 2,33 3,56 3,08 3,62 2,36 2,92 

17. Logično sklepanje in argumentiranje 2,67 3,81 3,38 3,77 2,82 3,49 

18. Natančno pisno in ustno matem. izražanje 2,60 3,50 3,54 3,92 2,67 3,46 

19. Uporaba didaktičnih pripomočkov 2,53 3,38 3,00 3,77 2,87 3,56 

20. Zgodovina in pomen matematike 2,20 3,06 2,92 3,38 1,49 2,26 

21. Povezanost matematike z drugimi vedami 2,07 3,38 2,92 3,62 1,92 3,00 
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4.2 Razlike med želeno in pridobljeno stopnji kompetentnosti 
 
Kot je razvidno iz Tabele 3, so udeleženci stopnjo pridobljenosti posameznih 
kompetenc ocenjevali nižje kot stopnjo njihove pomembnosti (slednjo bomo 
kljub določeni konceptualni razliki povezovali s stopnjo želene doseženosti). 
Statistično pomembnost razlike med pomembnostjo in zaželenostjo posamezne 
kompetence smo ugotavljali s t-testom za korelirane podatke. V tabeli so 
osenčena polja, kjer ta razlika ni statistično pomembna (tj. stopnja statistične 
pomembnosti je večja od 0,05). Ugotovili smo: 
− pri vseh skupinah in skoraj vseh kompetencah so razlike med zaželeno in 

doseženo stopnjo kompetentnosti statistično pomembne na stopnji 0,05 (v 
večini primerov celo na stopnji 0,01). Izjeme smo v tabeli osenčili;  

− diplomanti menijo, da so med študijem dovolj dobro vpeljani v matematično 
vedo in se dovolj dobro usposobijo v matematičnem mišljenju (kompetence 
št. 11, 12, 17, 18); 

− študentje menijo, da med študijem dovolj dobro spoznajo matematično vedo 
(kompetenci 11 in 12) in didaktične posebnosti poučevanja matematike 
(kompetenca 14);  

− akademiki vidijo pri vseh kompetencah razkorak med zaželeno stopnjo in pri 
študiju doseženo stopnjo usvojenosti. 

 
Pri večini kompetenc je pri vseh skupinah izražena pomembnost kompetence 
večja od izražene stopnje njene pridobljenosti med študijem. Odnos med 
pripisano pomembnostjo in usvojenostjo kompetenc je posebej zanimiv pri 
skupini študentov in ga bomo prikazali z razsevnim diagramom. 
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Slika 1: Odnos med pridobljenostjo in želenostjo kompetenc pri skupini 
'študenti'. 
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Kompetence, ki jih študenti ocenjujejo kot pomembnejše (kot mejo bomo vzeli 
povprečno oceno 3), so različno dobro dosežene. Mnenje študentov lahko torej 
strnemo takole: 
− med kompetencami, ki jih študenti ocenjujejo kot zelo pomembne, so dobro 

dosežene kompetence 11 (osnovni matematični koncepti in teorije), 12 
(strategije za reševanje problemov), 14 (didaktične posebnosti pri pouku 
matematike); 

− med kompetencami, ki jih študenti ocenjujejo kot zelo pomembne, sta slabše 
doseženi kompetenci 8 (sodelovanje s starši) in 3 (otroci s posebnimi 
potrebami); 

− ostale kompetence so po oceni študentov bodisi pomembne in so dosežene 
pomanjkljivo bodisi so manj pomembne in torej z vidika študentov ni 
problematično, če so slabše dosežene.  

 
Podobne analize za skupini akademikov in diplomantov ne bomo predstavili, saj 
bomo v razdelku 4.5 obravnavali za vse tri skupine razkorak med želenimi in 
doseženimi stopnjami kompetentnosti.  
 
 
4.3 Razlike med skupinami v dojemanju kompetentosti učitelja matematike 
 
Ali skupine podobno ocenjujejo pomembnost oz. doseženost posameznih 
kompetenc? Vpogled v to vprašanje daje primerjava ocen, ki so jih respondenti 
posameznih skupin dodelili kompetencam. Pomembnost razlik med skupinami 
(za posamezno kompetenco) smo ugotavljali z enosmerno analizo variance. V 
kolikor smo pri dani kompetenci ugotovili statistično pomembnost razlik (pri 
stopnji pomembnosti 0,05), smo s Tukeyevim post-hoc testom ugotovili, med 
katerimi pari skupin so pomembne razlike. Rezultati opisanega postopka so 
prikazani v tabelah 4 in 5. 
 
Tabela 4: Kompetence, katerih zaželenost skupine ocenjujejo pomembno 
različno 
 

Višja ocena Pomembnost 
kompetenc Akademiki Diplomanti Študenti 

Akademiki    

Diplomanti    

N
iž

ja
 

oc
en

a 

Študenti 16, 20 16, 20, 21  
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Tabela 5: Kompetence, katerih pridobljenost skupine ocenjujejo pomembno 
različno 
 

Višja ocena Doseženost 
kompetenc Akademiki Diplomanti Študenti 

Akademiki  7, 11, 13, 
16, 17, 18, 

20, 21 

11, 14, 
15 

Diplomanti    N
iž

ja
 

 o
ce

na
 

Študenti 18, 20 20  
 
Iz Tabele 4 je razvidno: 
− vse tri skupine zelo podobno ocenjujejo pomembnost posameznih 

kompetenc. Izjemi sta navedeni v naslednji točki;  
− študenti so v primerjavi z ostalima skupinama pomembno manj osredotočeni 

na natančno izražanje (kompetenca 16) in na elemente kontekstualizacije 
matematike (kompetenci 20 in 21).  

 
Dejstvo, da vse tri skupine podobno ocenjujejo pomembnost posameznih 
kompetenc, se zrcali v dokaj usklajenem vrstnem redu pomembnosti kompetenc 
pri vseh treh skupinah. V nadaljevanju bomo zato operirali s povprečno 
vrednostjo izražene stopnje pomembnosti vseh treh skupin in tako dobili enotni 
vrstni red izražene pomembnosti kompetenc. 

Medtem ko skupine podobno ocenjujejo pomembnost kompetenc, pa so med 
njimi precej večje razlike v oceni doseženosti kompetenc med študijem na 
Pedagoški fakulteti. Opazimo lahko sledeče: 
− nasploh med skupinami ni pomembnih razlik glede ocene doseženosti 

splošnih učiteljskih kompetenc; 
− akademiki slabše kot študenti in predvsem slabše kot diplomanti ocenjujejo 

doseženost skorajda vseh kompetenc, povezanih z matematiko in specialno 
didaktiko. Verjetno je potrebno ta podatek interpretirati v luči pričakovanj 
visokošolskih učiteljev. 

 
 
4.4 Razkorak med želenimi in doseženimi stopnjami kompetentnosti 
 
Oglejmo si, kako obravnavane skupine akademikov, diplomantov in študentov 
ocenjujejo razliko med želeno in doseženo stopnjo kompetentnosti.  
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  3. Otroci s posebnimi potrebami

  9. Ocena potreb posameznika in skupine

  2. Interdisciplinarno  povezovanje vsebin

21. Povezanost matematike z drugimi vedami

16. Strokovno in knjižno pravilno izražanje

12. Strategije za reševanje problemov

  8. Sodelovanje s starši

13. Kritična presoja računskih rezultatov

15. IK tehnologija pri pouku matematike

  5. Organiziranje učenja

  1. Splošno in didaktično znanje

19. Uporaba didaktičnih pripomočkov

14. Didaktične posebnosti pri matematiki

  4. Pedagoško vodenje razreda

18. Natančno pisno in ustno matem. izražanje

11. Osnovni matematični koncepti in teorije

  6. Preverjanje in ocenjevanje znanja

17. Logično sklepanje in argumentiranje

diplomanti študenti akademiki

 
Slika 2: Razlike med želenimi in pridobljenimi stopnjami kompetentnosti. 
Kompetence so od zgoraj navzdol razvrščene po skupni oceni pomembnosti 
kompetenc  
 
Podatke o tem smo prikazali na Sliki 2, ki potrebuje nekaj komentarja. Na sliki 
so navedene kompetence razvrščene po skupni oceni pomembnosti (po 
aritmetični sredini ocen vseh treh podskupin). Ponovimo naj, da so nasploh vse 
tri skupine dokaj podobno ocenile pomembnost posameznih kompetenc. Kot 
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najpomembnejšo kompetenco so skupine ocenile zmožnost logičnega sklepanja 
in argumentiranja, kot najmanj pomembno pa poznavanje zgodovine 
matematike. Trakovi na desni prikazujejo velikost razlik med želeno in 
pridobljeno stopnjo kompetenc za skupino diplomantov, študentov in 
akademikov.  

Iz Slike 2 razberemo, da je nekaj kompetenc, ki so bolj ali manj odločilne za 
profil učitelja matematike, vendar je stopnja njihove doseženosti nizka. Vidimo 
tudi, da posamezne skupine dokaj različno doživljajo razkorak med želeno in 
doseženo stopnjo kompetentnosti.  

Da prikazane podatke lažje interpretiramo, smo jih predstavili še drugače 
(Tabela 6). Kompetence smo glede na 'skupni razkorak' (tj. skupno dolžino treh 
trakov na Sliki 2) razporedili v tri enako velike skupine: tiste z večjim, srednjim 
in manjšim razkorakom. Posebej smo označili, kako posamezne skupine 
ocenjujejo razkorak: znak ++ pomeni, da skupina doživlja velik razkorak med 
pomembnostjo in doseženostjo kompetence (zgornja tretjina primerov), znak + 
pomeni srednje velik razkorak (srednja tretjina primerov), prazen prostor pa 
manjši razkorak (spodnja tretjina primerov). Zadnje tri kolone so v resnici že 
del interpretacije: označujejo subjektivno oceno avtorjev, ali naj bi študenti med 
študijem dano kompetenco pridobivali predvsem v okviru splošnih pedagoških 
predmetov, specialno-didaktičnih predmetov ali predmetov z ožjestrokovnega 
področja. Poudarjamo, da gre za subjektiven pogled avtorjev.  
 
Tabela 6: Pregledna analiza razkorakov med želeno in pridobljeno stopnjo 
kompetentnosti  
 

Razkorak v 
skupinah Študijsko področje 

 Kompetenca 
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6. Preverjanje in ocenjevanje znanja ++ ++  x x  

4. Pedagoško vodenje razreda ++ ++  x   

5. Organiziranje učenja ++ ++ + x   

8. Sodelovanje s starši ++ ++ ++ x   

21. Povezanost matematike z drugimi vedami + ++ ++   x 

3. Otroci s posebnimi potrebami ++ ++ ++ x   

V
eč

ji 
ra

zk
or

ak
 

7. Komuniciranje z različnimi strokovnjaki + ++ + x x x 
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Razkorak v 
skupinah Študijsko področje 

 Kompetenca 
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17. Logično sklepanje in argumentiranje  + ++   x 

19. Uporaba didaktičnih pripomočkov + +  x x  

15. IK tehnologija pri pouku matematike ++  + x x  

13. Kritična presoja računskih rezultatov  + ++   x 

16. Strokovno in knjižno pravilno izražanje   ++ x x x 

2. Interdisciplinarno povezovanje vsebin + + ++ x x x Sr
ed

nj
i r

az
ko

ra
k 

9. Ocena potreb posameznika in skupine ++ + + x x  

11. Osnovni matematični koncepti in teorije   +   x 

18. Natančno pisno in ustno matematično 
izražanje 

 + +  x x 

14. Didaktične posebnosti pri matematiki +    x  

1. Splošno in didaktično znanje +   x x x 

12. Strategije za reševanje problemov     x x 

10. Pomembnost matematike + +    x 

M
an

jš
i r

az
ko

ra
k 

20. Zgodovina in pomen matematike  + +   x 

 
Tabelo 6 bomo skupaj z ostalimi rezultati interpretirali v naslednjem razdelku. 
 
 
5 Diskusija 
 
Diskusijo začnimo nekaj metodološkimi opazkami, ki narekujejo določeno 
previdnost pri interpretaciji rezultatov raziskave. 

− Najprej naj opozorimo, da rezultati govorijo o tem, kako udeleženci 
posameznih skupin percepirajo pomembnost oz. percepirajo pridobljenost 
kompetenc, povezanih s poučevanjem matematike. Ni nujno, da se dejanska 
pomembnost in percepirana pomembnost ujemata. Marsikateri učitelj npr. 
pripisuje uspešnost svojega delovanja dejavnikom, ki v resnici niso najbolj 
bistveni, bistvene pa doživlja kot manj pomembne. Lep primer nudi tudi 
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pričujoča raziskava: študenti pripisujejo natančnemu strokovnemu izražanju 
pri poučevanju (18. kompetenca) bistveno manjši pomen kot akademiki, ki 
(predvidoma) precizno strokovno izražanje povezujejo s konceptualnim 
razumevanjem. Vendar je potrebno poudariti, da se pri raziskovanju 
kompetenc običajno opremo na informacije (dnevniki, odgovori na 
vprašalnike ipd.), ki jih dobimo iz oseb iz preučevane dejavnosti (van Loo in 
Semejin, 2001, str. 13). Problem razlike med percepirano in dejansko vlogo 
kompetenc ublaži dejstvo, da smo obravnavali tri skupine respondentov, ki 
so pomen kompetenc osvetlili z različnih perspektiv. Verjetno pa je 
vprašanje kompetenc, povezanih s poučevanjem matematike, potrebno 
obravnavati še z drugimi instrumenti: opazovanjem in analiziranjem 
dejavnosti učiteljev matematike, analitičnim razmislekom ipd.  

− V analizi smo privzeli poenostavitev: (percepirano) pomembnost 
kompetence smo interpretirali tudi kot zaželenost usvojitve kompetence v 
času študija. Nekako samoumevno naj bi bilo, da se med študijem bolj 
posvečamo in v večji meri pridobivamo pomembnejše kompetence. 
Zagotovo pa so izjeme. Hipotetično bi, denimo, kakšno pomembno 
kompetenco, ki jo je težko usvojiti med študijem, namenoma prepustili 
kasnejšemu izobraževanju na delovnem mestu, kjer jo je lažje doseči. 
Nemara to velja za kakšno od kompetenc s področja splošno pedagoško-
psihološkega področja, skoraj zagotovo pa to ne velja za kompetence z 
ožjega predmetnega področja. 

− Menimo, da je (sicer nujna) poenostavitev tudi funkcionalistično pojmovanje 
kompetenc kot samostojnih in neodvisnih enot analize, ki so same po sebi 
lahko bolj ali manj pomembne. A učitelji matematike so lahko 'na različne 
načine' dobri in uspešni. Seveda so za poučevanje nujne neke temeljne ravni 
kompetentnosti, nemara pa je prav tako pomembno, da zna učitelj uskladiti 
svoje zmožnosti, močne in šibke strani s konkretnimi okoliščinami. Za 
različne učitelje so v različnih okoliščinah posamezne kompetence bolj ali 
manj pomembne. 

− Še opomba v zvezi s strukturo skupin. Medtem ko sta vzorca študentov in 
učiteljev (akademikov) zajemala skoraj vse predstavnike študentov četrtega 
letnika oz. učiteljev na oddelku, pa je vzorec diplomantov zajel le majhen 
del učiteljev matematike, ki so na vprašalnik odgovorili anonimno preko 
svetovnega spleta.   

 
Udeleženci raziskave dokaj usklajeno dojemajo pomembnost posameznih 
kompetenc. Edina izjema so kompetence strokovno pravilnega in natančnega 
izražanja ter zmožnosti kontekstualizacije (uporabe) matematike. Študenti tem 
kompetencam pripisujejo bistveno nižjo pomembnost kot njihovi učitelji na 
univerzitetnem študiju. Kaže, da bi morali med študijem tem kompetencam 
posvetiti večjo pozornost, tako da bi ozavestili študente o pomenu povezovanja 



75 

znanj in o dejstvu, da natančnost pri strokovnem izražanju odseva razumevanje 
pojmov. 

Slika pridobljenosti kompetenc ob koncu študija je bolj kompleksna. Zavedati 
se moramo, da respondenti ocenjujejo stopnjo pridobljenosti kompetenc na 
osnovi različnih meril. Predvidevamo, da diplomantom kot merilo služijo 
delovne izkušnje, študenti nemara za merilo jemljejo predvidene delovne 
izkušnje in zaznano napredovanje v času študija, skupina univerzitetnih 
učiteljev pa verjetno oblikuje merilo na osnovi svojih predstav o potrebni 
usposobljenosti učitelja matematike v osnovnih in srednjih šolah. Kakorkoli že, 
dejstvo je, da skupine podobno ocenjujejo raven splošnih pedagoških 
kompetenc ob koncu študija. Sicer pa skupina učiteljev ocenjuje nižje kot 
diplomanti več kompetenc s predmetnega področja. Menimo, da so temu vzrok 
različna merila respondentov: eni gledajo s perspektive formacije učitelja, drugi 
pa s perspektive operativnega dela v šoli. 

Večkrat smo poudarili, da kompetence, ki so pomembne za poučevanje 
matematike, izvirajo s treh področij: splošno pedagoškega/psihološkega, 
specialno-didaktičnega in ožjepredmetnega – seveda so meje med navedenimi 
področji zabrisane. Povedali smo tudi, da skupine dokaj podobno ocenjujejo 
pomembnost posameznih kompetenc. Med kompetencami, ki jih ocenjujejo kot 
pomembnejše, in tistimi, ki jih ocenjujejo kot nekoliko manj pomembne, 
najdemo take z vseh treh področij. Dejstvo, da nobena skupina ne privilegira 
pomembnosti le enega področja kompetenc, je vsekakor vzpodbudno.  

Analiza razlik, kako zaželene so posamezne kompetence in v kolikšni meri so 
dosežene, pa kaže na večje razlike tako med skupinami respondentov kot med 
področji kompetentnosti. V Tabeli 6 smo obravnavane kompetence razdelili v 
tri skupine glede na povprečno velikost razlike med stopnjo njihove 
pomembnosti in stopnjo njihove pridobljenosti med študijem (tej razliki smo 
rekli kar razkorak). Kompetence, ki so po subjektivni oceni avtorjev, povezane s 
temeljnim pedagoško-psihološkim izobraževanja učiteljev matematike, se 
pretežno nahajajo v skupini kompetenc z večjim ali srednjim razkorakom. 
Kompetence, ki so po subjektivni oceni avtorjev povezane s specialno-
didaktičnim področjem, so predvsem v skupini kompetenc s srednjim in 
manjšim razkorakom. Še manjši razkoraki pa so pri kompetencah z 
ožjepredmetnega področja. Posebej velik razkorak je pri kompetencah 8 
(sodelovanje s starši) in 3 (otroci s posebnimi potrebami), posebej majhen pa pri 
kompetencah 11 (osnovni matematični koncepti in teorije), 17 (sposobnost 
logičnega sklepanja) in 14 (didaktične posebnosti pri pouku matematike). 
Tabelo 6 bi lahko povzeli takole: učitelji in študenti menijo, da jim ob zaključku 
študija za opravljanje poklica učitelja matematike ne primanjkuje matematičnih 
znanj, nekoliko premalo so usposobljeni v specialno-didaktičnem pogledu, še 
večji primanjkljaj pa čutijo na psihološko-pedagoškem področju. Vendar je pri 
interpretaciji Tabele 6 potrebno upoštevati nekaj pomembnih dejstev.  
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Pozorni moramo biti na razliko med mnenji diplomantov in študentov. V 
primerjavi s študenti namreč diplomanti po eni strani bolje poznajo šolsko 
realnost, po drugi strani pa slabše poznajo študijski program, kot se izvaja 
danes. Npr. za kompetenco 15 (uporaba informacijske in komunikacijske 
tehnologije pri pouku matematike) diplomanti menijo, da je med študijem slabo 
usvojena, študenti pa ravno nasprotno. Razliko v stališčih gre seveda pripisati 
spremembam v načinu izvajanja študijskega programa v zadnjih letih.  

Drugo pomembno dejstvo je razlika med kompetencami, ki so pretežno 
formativne, in kompetencami, ki so tudi operativne. Mnoge kompetence z 
ožjepredmetnega področja (npr. kompetenca 11 – poznavanje osnovnih 
matematičnih konceptov in teorij) so pomembne za učiteljevo matematično 
formacijo in so le posredno povezane z delom v razredu. Te kompetence učitelj 
pridobiva predvsem v času študija, zato je razumljivo in tako rekoč nujno, da so 
med študijem ustrezno poudarjene. Po drugi strani so nekatere pedagoško-
psihološke kompetence (npr. sodelovanje s starši) povezane tudi z neposrednim 
delom v poklicu. Pri takih kompetencah študenti in učitelji hitreje občutijo 
primanjkljaj. Vprašanje pa je, ali je smiselno v času študija razvijati 
kompetenco, ki bi jo hitreje in uspešneje razvili z izobraževanjem na delovnem 
mestu – morda bi bilo med študijem bolje energijo usmeriti v pedagoško-
psihološke kompetence, ki jih težko pridobivamo na delovnem mestu. 

Med kompetencami, pri katerih je velik razkorak med njihovo pomembnostjo in 
pridobljenostjo v času študija, zasledimo take, ki jim v obstoječem programu ne 
posvečamo posebne pozornosti in je torej razkorak razumljiv. Taka je npr. 3. 
kompetenca (učenci s posebnimi potrebami). V tej skupini so tudi kompetence, 
ki jih obravnavamo v sedanjem programu, vendar po doživljanju študentov in 
diplomantov očitno ne najbolj primerno. Primer je kompetenca 6 (preverjanje in 
ocenjevanje znanja). 

Tabela 6 služi kot izhodišče pri koncipiranju kompetenc, za katere želimo, da bi 
jih študenti pridobili v času prenovljenega študija. Premisliti velja: 
− Ali so kompetence, ki se kažejo kot manj pomembne, res manj pomembne? 

Če je tako, je to potrebno upoštevati in jim ne posvečati preveč pozornosti na 
škodo pomembnejših kompetenc.. 

− Za kompetence, ki se kažejo kot pomembne, se je potrebno odločiti, v 
kolikšni meri jih bomo razvijali med študijem na sami fakulteti, v kolikšni 
meri med praktičnim usposabljanjem in v kolikšni meri naj bi jih učitelj 
nadzorovano razvijal na delovnem mestu.  

− Kompetence, ki naj bi jih bodoči učitelj matematike razvijal v času študija, 
vključno s praktičnim pedagoškim usposabljanjem, je potrebno sistematično 
razvijati v okviru jasno opredeljenih dejavnosti pri izbranih predmetih.  

− Za kompetence, ki jih že razvijamo v obstoječem programu, vendar ne 
dovolj uspešno, je potrebno poiskati vzroke razkoraka med zaželeno in 
pridobljeno kompetentnostjo in poiskati ustrezne rešitve. 
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Povzetek 

Analizirali smo nabor devetnajstih kompetenc, ki jih mora imeti profesor 
računalništva v osnovni ali srednji šoli. Kompetence obsegajo strokovna znanja 
in veščine predmetnega področja ter ustrezna pedagoško-psihološka in 
didaktična znanja. Spletno anketo so izpolnili naši diplomanti –  profesorji 
računalništva (»praktiki«) in univerzitetni učitelji ter sodelavci, ki delajo na tem 
študijskem programu (»akademiki«). Rezultati analize ankete so pokazali, da so 
nekatere kompetence, ki so zelo zaželene, relativno nizko dosežene. Mednje 
sodijo »poznavanje in razumevanje didaktičnih posebnosti pri poučevanju 
računalništva in informatike«, »uporaba specialno pedagoških znanj za delo z 
otroki s posebnimi potrebami« in »teoretična in praktična znanja za učinkovito 
integracijo IKT na različna področja izobraževanja«. 
Izsledke analize kompetenc smo upoštevali pri sestavljanju učnih načrtov pri 
bolonjski prenovi študijskega programa. 
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kompetence, učitelj računalništva, analiza podatkov 
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Abstract 

We analysed a selected set of nineteen competencies which have to be fulfilled 
by primary and secondary teachers of computer science. Competencies 
encompass expert and didactic knowledge and skills from the subject field 
along with pedagogical and psychological knowledge for teaching. The web 
questionnaires were fulfilled in by our students who had graduated from the 
educational programme on computer science, the professors of computer 
science (‘practitioners’) and by teaching stuff, professors and assistants who 
help teach the programme on computer science (‘academics’). By means of 
questionnaire analyses we stress some highly desired competencies that are in 
fact achieved at a relatively low level. The following competencies are 
involved: ‘expertise and understanding of the didactic particularity of computer 
science and informatics’, ‘application of special pedagogical knowledge in 
teaching pupils with special needs’ and the ‘theoretical and practical application 
for the effective integration of ICT in the education field’.  
Through the Bologna process we considered the results of the analysis in the 
new curricula. 
 
 
Key words 

competencies, computer science teachers, data analyses 
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1 Uvod 
 
V članku analiziramo rezultate ankete o kompetencah, ki jih mora imeti 
profesor računalništva v osnovni ali srednji šoli.  

Pojem kompetence smo opredmetili v skladu s Tuning Educational Structures 
in Europe II, 2005 kot kombinacijo znanja, razumevanja, veščin, zmožnosti in 
vrednosti. Študenti  postopno pridobivajo kompetence pri različnih predmetih 
študijskega programa.  

V nabor devetnajstih kompetenc (Slika 1), ki so jih ocenjevali respondenti, 
sodijo generične (prvih devet) (S. Tancig, 2004) ter predmetno specifične 
kompetence (preostalih deset) za področje računalništva (J. Rugelj, 2004). 
Kompetence izražajo znanje, razumevanje, uporabo znanja, zmožnost 
razsojanja, usvajanje komunikacijskih veščin, usvajanje veščin za nadaljnje 
učenje v skladu s Tuning Educational Structures in Europe II, 2005. Generične 
kompetence (prvih 9 kompetenc) so značilne za učitelje in so podmnožica 
kompetenc iz anketnega vprašalnika, ki so ga izpolnjevali vsi diplomanti PEF 
(J. Rugelj, 2004), medtem ko je preostanek desetih kompetenc značilen za 
učitelje s področja računalništva. Specifične kompetence za področje 
računalništva smo določili v skladu z dokumentom Computing Curricula 
(ACM, 2001). Dokument so izdelali predstavniki svetovno znanih računalniških 
organizacij, kot sta IEEE Computer Society in  Association of Computing 
Machinery (ACM). Computing Curricula definira »telo znanja«, ki naj bi ga 
študenti usvojili preko dodiplomskih programov računalništva, opisuje jedro 
dodiplomskih programov računalništva, študijske cilje, predlaga modele učnih 
načrtov in opisuje predmete znotraj njih.  

V anketi so sodelovali diplomanti na dodiplomskem študiju –  profesorji 
računalništva (»praktiki«) in univerzitetni učitelji in sodelavci, ki delajo na tem 
študijskem programu (»akademiki«). 
 
 

1.1 Namen in cilj 
 
Analizo kompetenc smo izvedli, da bi: 
− ugotovili sedanje stanje doseganja kompetenc, predvsem razlike med 

želenim in pridobljenim nivojem doseganja posameznih kompetenc,  
− ugotovitve uporabili pri prenovi študijskih programov v skladu z bolonjskim 

procesom. 
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2 Metode 
 
Pri analizi rezultatov ankete želimo dobiti sliko o oceni pridobljenih in želenih 
kompetenc.  Uporabljamo opisne (deskriptivne) statistične metode (I. Miller in 
M. Miller, 1999). Izrisujemo grafe sortiranih ocen za vsako skupino 
respondentov in skupaj za vse anketirane, "raztresene" grafe za vse anketirane 
ter sortirane grafikone razlik med pridobljenimi in želenimi kompetencami (J. 
Rugelj, 2004). 

 
2.1 Vzorec respondentov za področje računalništva 
 
V raziskavi je sodelovalo 29 respondentov, ki so izpolnili spletni vprašalnik. 
Število je relativno majhno, vendar smo zajeli praktično vse diplomante 
študijskega programa Matematika in računalništvo, ki so končali študij na PeF 
UL, in vse visokošolske učitelje in sodelavce, ki sodelujejo pri izvedbi tega 
študijskega programa. 

Struktura respondentov po ciljni skupinah je naslednja: 
− 16 diplomantov smeri Matematika in računalništvo na PeF-u (55%), 
− 13 »akademikov« (45%). 

 
2.2 Vprašalniki kompetenc za področje računalništva 
 
Vprašalnik je vseboval nabor 19 kompetenc (Slika 1), ki naj bi jih pridobil 
profesor računalništva. Predmetno specifične kompetence s področja 
računalništva smo določili na osnovi »ACM/I EEE Computing Curriculla«, ki je 
nastajal zadnjih 20 let in ki so ga oblikovali vrhunski strokovnjaki s tega 
področja najbolj uglednih univerz v svetovnem merilu. Kompetence s področja 
vzgoje in izobraževanja in predmetne didaktike smo določili na osnovi 
rezultatov projekta Tuning in kompetenčnih analiz na PeF UL. 

Respondenti so ocenjevali kompetence diplomantov z ocenami od 1 do 4, pri 
čemer je bila usposobljenost opisana z naslednjimi kriteriji: 1 –  nič ali skoraj 
nič, 2 –  malo, 3 –  precej, 4 –  zelo.  
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1. Razumevanje in uporaba splošnega in didaktičnega znanja na predmetnem 

področju. 

2. Interdisciplinarno povezovanje vsebin. 

3. Uporaba specialno pedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami. 

4. Pedagoško vodenje razreda in/ali skupine. 

5. Organiziranje aktivnega in samostojnega učenja, usposabljanje učencev za 
učinkovito učenje. 

6. Usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje znanja in dosežkov učencev ter 
oblikovanje povratnih informacij. 

7. Komuniciranje s strokovnjaki iz različnih vzgojno-izobraževalnih področij in 
zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskega odnosa z njimi.  

8. Sodelovanje s starši. 

9. Oblikovanje celovite ocene potreb posameznika oz. skupine, njihovih močnih in 
šibkih področij. 

10. Poznavanje in razumevanje bistvenih dejstev, konceptov in teorij s področja 
računalništva. 

11. Identifikacije in analize problemov ter načrtovanja strategij za njihovo reševanje. 

12. Izbira in uporaba ustrezne teorije in orodij za specifikacijo, zasnovo in izvedbo 
sistemov. 

13. Upoštevanje principov interakcije uporabnik –  računalnik pri snovanju in 
vrednotenju sistemov. 

14. Kritična analiza in vrednotenja skladnosti sistema ali njegovih delov s 
specifikacijami. 

15. Poznavanje in uporaba socialnih, poklicnih in etičnih vidikov pri uporabi 
računalniške tehnologije. 

16. Poznavanje in razumevanje didaktičnih posebnosti pri poučevanju računalništva 
in informatike. 

17. Teoretična in praktična znanja za učinkovito integracijo informacijsko 
komunikacijskih tehnologij na različna področja izobraževanja. 

18. Sposobnost upravljanja z različnimi pojavnimi oblikami podatkov/informacij. 

19. Uporaba sodobne strokovne terminologije in knjiženega jezika pri strokovnem in 
pedagoškem delu. 

 

 
Slika 1: Seznam kompetenc za diplomante študijskega programa Računalništvo 
in … 
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2.3 Statistične metode 
 
Kompetence so bile ocenjene s povprečjem (aritmetično sredino) ocen vseh 
respondentov oziroma posameznih skupin respondentov. Za področje 
računalništva sta to skupini »praktikov« in »akademikov«. 
Rezultate smo grafično predstavili z naslednjimi grafi: 
− graf ocen pridobljenih in želenih kompetenc z intervali zaupanja pri 95 % 

ravni zaupanja 
− grafi, ki kažejo ocene pridobljenih in želenih kompetenc urejene po velikosti 

(padajoče) in sicer za obe skupini respondentov (4 grafi) 
− grafi, ki kažejo razlike med želenimi in pridobljenimi kompetencami, 

urejenimi po velikosti (padajoče) in sicer za obe skupini respondentov ter za 
vse respondente (3 grafi) 

− »raztresen« graf, ki opisuje povezavo med želenimi in pridobljenimi 
kompetencami z največjo absolutno razliko za vse respondente.  

 
 
3 Rezultati 
 
Pri analizi rezultatov ankete smo najprej opazovali ocene pridobljenih in želenih 
kompetenc pri 95 % ravni zaupanja (Slika 2). 
 

 
 
Slika 2: Ocene kompetenc z intervali zaupanja pri 95 % ravni zaupanju.  
(Za vsako kompetenco so podane ocene pridobljenih in želenih kompetenc. 
Legendo kompetenc prikazuje Slika 1.) 
 
Primerjali smo ocene pridobljenih kompetenc obeh skupin respondentov (Slika 
3). Opažamo, da je skupina »praktikov« (Slika 3 a) najbolje ocenila kompetenci 
1) Razumevanje in uporaba splošnega in didaktičnega znanja na predmetnem 
področju« in 2) Interdisciplinarno povezovanje vsebin, najslabše pa 7) 
Komuniciranje s strokovnjaki iz različnih vzgojno-izobraževalnih področij in 

Ocene pridobljenih in želenih kompetenc – Računalništvo 
(intervali zaupanja P>.95) 
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zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskega odnosa z njimi, 14) 
Kritična analiza in vrednotenja skladnosti sistema ali njegovih delov s 
specifikacijami, 15) Poznavanje in uporaba socialnih, poklicnih in etičnih 
vidikov pri uporabi računalniške tehnologije in 18) Sposobnost upravljanja z 
različnimi pojavnimi oblikami podatkov/informacij. »Akademiki« (Slika 3 b) so 
najbolje ocenili kompetenci 16) Poznavanje in razumevanje didaktičnih 
posebnosti pri poučevanju računalništva in informatike in 18) Sposobnost 
upravljanja z različnimi pojavnimi oblikami podatkov/informacij, najslabše pa 
so ocenili 3) Uporabo specialno pedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi 
potrebami. 
 

 
 

 
Slika 3: Ocene pridobljenih kompetenc, ki so jih ocenili a) skupina »praktiki« 
ali »diplomanti«, b) skupina »akademiki«.  
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Primerjali smo ocene želenih kompetenc obeh skupin respondentov (Slika). 
Opažamo, da je skupina »praktikov« (Slika a) največji pomen dala 
kompetencam 2) Interdisciplinarno povezovanje vsebin, 16) Poznavanje in 
razumevanje didaktičnih posebnosti pri poučevanju računalništva in informatike 
in 17) Teoretična in praktična znanja za učinkovito integracijo informacijsko 
komunikacijskih tehnologij na različna področja izobraževanja, najmanjši pa 
15) Poznavanje in uporaba socialnih, poklicnih in etičnih vidikov pri uporabi 
računalniške tehnologije. »Akademiki« (Slika b) so največji pomen dali 
kompetencam 16) Poznavanje in razumevanje didaktičnih posebnosti pri 
poučevanju računalništva in informatike, 5) Organiziranje aktivnega in 
samostojnega učenja, usposabljanje učencev za učinkovito učenje in 17) 
Teoretična in praktična znanja za učinkovito integracijo informacijsko 
komunikacijskih tehnologij na različna področja izobraževanja, najmanjši pa 9) 
Oblikovanje celovite ocene potreb posameznika oz. skupine, njihovih močnih in 
šibkih področij. 
 

 
 

 
Slika 4: Ocene želenih kompetenc, ki so jih ocenili a) skupina »praktiki« ali 
»diplomanti«, b) skupina »akademiki«.  
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Primerjali smo razlike ocen za želene in pridobljene kompetence pri obeh 
skupin respondentov (Slika 5). Opažamo, da je za skupino »praktikov« (Slika 5 
a) razlika med želenimi in pridobljenimi kompetencami največja za kompetenco 
18) Sposobnost upravljanja z različnimi pojavnimi oblikami 
podatkov/informacij, najmanjša pa za 1) Razumevanje in uporaba splošnega in 
didaktičnega znanja na predmetnem področju. Pri »akademikih« (Slika 5 b) pa 
je največja razlika za kompetenco 3) Uporaba specialno pedagoških znanj za 
delo z otroki s posebnimi potrebami, najmanjša pa za 13) Upoštevanje principov 
interakcije uporabnik –  računalnik pri snovanju in vrednotenju sistemov. Slika 
6 kaže razlike med želenimi in pridobljenimi kompetencami glede na ocene 
vseh respondentov. Opažamo, da je razlika največja pri kompetenci 16) 
Poznavanje in razumevanje didaktičnih posebnosti pri poučevanju računalništva 
in informatike, medtem ko je razlika najmanjša pri kompetenci 13) Upoštevanje 
principov interakcije uporabnik-računalnik pri snovanju in vrednotenju 
sistemov. 

Slika 7 predstavlja »raztresen« graf za tiste kompetence, pri katerih je razlika 
med želenim in pridobljenim nivojem največja (večja od 1). 
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Slika 5: Razlike med želenimi in pridobljenimi kompetencami, ki so jih ocenili 
a) skupina »praktiki« ali »diplomanti«, b) skupina »akademiki«.  
 
 

 
 
Slika 6: Razlike med želenimi in pridobljenimi kompetencami, ki so jih ocenili 
vsi anketiranci.  
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Kompetenca Razlika 

16) 
Poznavanje in razumevanje didaktičnih posebnosti pri poučevanju računalništva in 
informatike.  1,54 

3) Uporaba specialno pedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami.  1,46 

17) 
Teoretična in praktična znanja za učinkovito integracijo IKT na različna področja 
izobraževanja.  1,31 

4) Pedagoško vodenje razreda in/ali skupine.  1,15 

5) 
Organiziranje aktivnega in samostojnega učenja, usposabljanje učencev za učinkovito 
učenje.  1,15 

7) Komuniciranje s strokovnjaki iz različnih vzgojno-izobraževalnih področij in zmožnost … 1,15 

14) Kritična analiza in vrednotenja skladnosti sistema ali njegovih delov s specifikacijami.  1,15 

6) Usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje znanja in dosežkov učencev …  1,00 

12) Izbira in uporaba ustrezne teorije in orodij za specifikacijo, zasnovo in izvedbo sistemov.  1,00 

10) Poznavanje in razumevanje bistvenih dejstev, konceptov in teorij s področja računalništva.  0,92 

2) Interdisciplinarno povezovanje vsebin.  0,92 

8) Sodelovanje s starši. 0,92 

15) 
Poznavanje in uporaba socialnih, poklicnih in etičnih vidikov pri uporabi računalniške 
tehnologije.  0,92 

18) Sposobnost upravljanja z različnimi pojavnimi oblikami podatkov/informacij. 0,92 

19) 
Uporaba sodobne strokovne terminologije in knjiženega jezika pri strokovnem in 
pedagoškem delu.  0,85 

1) Razumevanje in uporaba splošnega in didaktičnega znanja na predmetnem področju.  0,77 

11) Identifikacije in analize problemov ter načrtovanja strategij za njihovo reševanje.  0,69 

9) 
Oblikovanje celovite ocene potreb posameznika oz. skupine, njihovih močnih in šibkih 
področij.  0,62 

13) 
Upoštevanje principov interakcije uporabnik - računalnik pri snovanju in vrednotenju 
sistemov.  0,46 

 

 
Slika 7: »Raztresen« graf, ki opisuje povezavo želena/pridobljena za 
kompetence z največjo absolutno razliko za vse respondente. 
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Kompetenca Pridobljena Želena Razlika 

16) Poznavanje in razumevanje didaktičnih posebnosti pri poučevanju 
računalništva in informatike 2,08 3,61 1,54 

3) Uporaba specialno pedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi 
potrebami. 1,62 3,08 1,46 

17) Teoretična in praktična znanja za učinkovito integracijo  IKT na 
različna področja izobraževanja 2,46 3,77 1,31 

5) Organiziranje aktivnega in samostojnega učenja, usposabljanje 
učencev za učinkovito učenje. 2,46 3,61 1,15 

4) Pedagoško vodenje razreda in/ali skupine. 2,38 3,54 1,15 

7) Komuniciranje s  strokovnjaki iz različnih vzgojno-izobraževalnih 
področij in zmožnost… 2,08 3,23 1,15 

14) Kritična analiza in vrednotenja skladnosti sistema ali njegovih 
delov s specifikacijami 1,85 3 1,15 

 
 
4 Diskusija 
 
Ugotavljamo, da je bil vzorec respondentov relativno majhen, saj je smer študija 
Matematike in računalništva nova in je do sedaj diplomiralo majhno število 
študentov.  

Slika 3 kaže, da se vzorec doseganja posameznih kompetenc med skupinama  
»praktiki« in »akademiki« precej razlikuje. Praktiki menijo, da so bolje 
dosežene generične učiteljske kompetence, medtem ko akademiki menijo, da so 
dobro dosežene računalniško-specifične kompetence.  

Graf na Sliki 4 potrjuje, da sta za obe skupini anketirancev pomembni 
kompetenci poznavanje in razumevanje didaktičnih posebnosti pri poučevanju 
računalništva in informatike in teoretična in praktična znanja za učinkovito 
integracijo informacijsko komunikacijskih tehnologij na različna področja 
izobraževanja. 

Posebno pozornost posvečamo kompetencam, ki so po ocenah anketirancev 
relativno nizko dosežene in relativno visoko želene (Slika 6 in Slika 7).  
»Raztresen« graf (Slika 7) prikazuje sedem kompetenc, za katere je absolutna 
razlika med želenim in pridobljenim nivojem največja (Slika 6). Med njimi 
izpostavljamo tri kompetence: poznavanje in razumevanje didaktičnih 
posebnosti pri poučevanju računalništva in informatike (ker je hkrati visoko 
želena), uporaba specialno pedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi 
potrebami (ker je hkrati slabo ocenjena) in teoretična in praktična znanja za 
učinkovito integracijo informacijsko komunikacijskih tehnologij na različna 
področja izobraževanja (ker je hkrati visoko želena). 

Omenjene kompetence kažejo potrjujejo, da je bilo v dosedanjih predmetih 
programa računalništva premalo poudarka na didaktičnih vsebinah 
računalništva, študentom niso bile zadosti poglobljeno predstavljene posebnosti 
poučevanja otrok s posebnimi potrebami, premalo pa je bilo poudarka tudi na 
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uporabi znanja za integracijo  IKT v izobraževanje. Opažamo, da je bila 
kompetenca »uporaba specialno pedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi 
potrebami« ocenjena kot relativno slabo dosežena tudi s strani vseh 
diplomantov PEF (J. Rugelj, 2004). 

Ugotovitve iz analize kompetenc uporabljamo pri prenovi študijskega 
programa, ki ga izvajamo v skladu z načeli bolonjskega procesa. Prej 
omenjenim »kritičnim« kompetencam smo dali večji poudarek pri prenovi  
didaktičnih računalniških predmetov. 
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Analiza pridobljenih in zaželenih kompetenc 
študijskega programa Tehnika z vezavami 

 
 

Stanislav Avsec, Slavko Kocijančič 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  

 
 
 
Povzetek 

Predmeti stroke na študijskem programu Tehnika z vezavami vsebujejo 
naravoslovno-matematične osnove in različna tehniška področja. Diplomanti 
poleg obveznega predmeta Tehnika in tehnologija poučujejo tudi različne 
izbirne predmete. Poleg poznavanja teoretičnih vsebin morajo biti diplomanti 
sposobni organizirati praktične vaje učencev, pri katerih izdelajo različne 
predmete ali modele naprav. 
Zaradi naštetega smo sestavili nekoliko večje število predmetno specifičnih in 
zaradi primerjave vključili tudi nekaj generičnih kompetenc – skupaj 41. 
Respondenti so bili učitelji tehnike na osnovnih šolah (42 »praktikov«) in 
visokošolski učitelji in sodelavci (8 »akademikov«). Odgovore smo analizirali 
ločeno. Osnova za analizo so bil izračuni srednje vrednosti in standardna 
deviacija za vsako od kompetenc. Več kot 80 % kompetenc je doseglo nizko 
stopnjo doseganja. Zaželene kompetence so v vseh primerih presegale 
dosežene, vendar smo ugotovili, da so razlike pri nekaterih predmetnih 
področjih precej večje kot pri drugih. Analiza je tudi nakazala možnost za 
zmanjšanje števila predmetno specifičnih kompetenc.  
 
 
Ključne besede 

kompetence diplomantov tehnike, predmetno specifične, generične kompetence, 
dosežene kompetence, zaželene kompetence, Tuning metodologija, bolonjska 
prenova 
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Analysis of the Achieved and Desired 
Competencies of the Study Programme for 

Technique with Relations  
 
 

Stanislav Avsec, Slavko Kocijančič 
University of Ljubljana, Faculty of Education 

 
 
 
Summary 

The technical subjects in the study programme for Technique with relations 
encompass a natural-science and mathematical basis and a number of technical 
branches. Graduates also learn many different selective subjects besides the 
regular subject of Techniques and Technology. A well-grounded theoretical 
approach is not enough for the wide field of technical knowledge and skills of 
graduates who must also be capable of organising practical exercises for pupils 
that involve many different models and products being made. 
Due to this, we identified several different subject-specific competencies and 
also some generic competences due to the comparison. All together there are 41 
competencies. The sample of respondents included technique teachers from 
primary schools (42 ‘practitioners’) and university teachers and co-workers (8 
‘academics’). The answers are analysed separately. A basis for the analyses was 
provided by the statistical findings of the arithmetical average and standard 
deviation of each competence. More than 80% of competencies are valued 
lowly according to the criteria gained. Desired competencies are greater than the 
gained competencies, but we find that differences which occurred in different 
specific subjects are larger or higher. After our analysis, we may argue that it is 
possible to reduce the number of competencies.  
 
 
Keywords 

competencies of a graduate of techniques, subject-specific competencies, 
generic competencies, gained competencies, desired competencies, Tuning 
methodology 



93 

1 Uvod 
 
Poleg osnovnih znanj, potrebnih za vse tehnične discipline kot so matematika, 
fizika, tehnična dokumentacija, računalništvo, so v študijskem programu 
TEHNIKA Z VEZAVAMI tudi osnovna znanja iz strojništva, elektrotehnike in 
tehnologije gradiv. V devetletki diplomanti učijo Tehniko in tehnologijo ter 
izbirne predmete: Elektroniko z robotiko, Elektrotehniko, Robotiko v tehniki, 
Projekte iz fizike in tehnike, Tehnologijo gradiv, Tehnično dokumentacijo ... 
Učitelj tehnike je tudi organizator tehniških dni na šoli, pogosto pa skrbi za 
avdio-, video- in informacijsko tehnologijo. V okviru tehniškega praktikuma se 
usposobijo tudi za poučevanje praktičnega pouka tehnike in tehnologije. 
Poudarek je na praktičnem učnem delu, pri katerem so vsebine medsebojno 
povezane, da bi študent naredil konkreten izdelek ali model izdelka. Diplomanti 
tehnike z vezavami lahko nadaljujejo s podiplomskim študijem tudi na Fakulteti 
za elektrotehniko, Fakulteti za računalništvo in informatiko itn. 

Celovitost lika diplomanta tehnike nam narekuje ustreznost kompetenc, ki 
predstavljajo dosežena znanja, sposobnosti in motivacijo za uspešno delo, zato 
smo še posebno vlogo namenili izboru samih strokovnih kompetenc, ki smo jim 
za širši spekter razumevanja same tehnike dodali tudi nekaj generičnih 
kompetenc. Pri sami raziskavi kompetenc smo upoštevali osnovni metodološki 
izročili, in sicer izročilo pojasnjevanja in izročilo razumevanja. Izročilo 
pojasnjevanja temelji zlasti na kvantitativnih opisih in razlagah predmeta 
poučevanja, medtem ko izročilo razumevanja temelji na subjektivnih in 
predvsem kvalitativnih opisih ter interpretacijah predmeta preučevanja. 
 
 
2 Namen in cilj 
 
Osnovni namen analize predmetno specifičnih kompetenc je bil približati in 
osredotočiti lik diplomanta tehnike z vsemi potrebnimi zmožnostmi in 
karakteristikami posameznih predmetnih področjih, ki naj se oblikujejo po 
zagotovitvi potrebnih znanj, ki jih narekuje bolonjski proces na eni strani in 
kvaliteta ter konkurenčnost študija samega na drugi strani. Cilj samega procesa 
predstavlja konvergenco, ki se kaže v večji uporabnosti pridobljenih znanj, večji 
zaposljivosti diplomantov, kakor tudi v trajnostnem razvoju pridobljenih 
smernic k boljšem prenosu znanja v gospodarstvo in prakso v splošnem. 
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3 Metode 
 
3.1 Vzorec respodentov 
 
Pri sami raziskavi smo upoštevali osnovna navodila raziskave po Tuningu [1] in 
k temu primerno tudi določili vzorec raziskave. Zaradi časovne stiske same 
raziskave smo se odločili za populacijo učiteljev tehnike na osnovnih šolah (v 
nadaljevanju praktiki) ter akademsko sfero, ki predstavlja vzorec visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev, zajet na tehniških fakultetah (v nadaljevanju 
akademiki). Ker je bilo malo časa za izvedbo ankete in navkljub organiziranosti 
in dobri logistiki, nam je uspelo zbrati majhen vzorec, ki zajema 42 praktikov in 
8 akademikov. Skupni vzorec je relativno majhen za tako tudi iz različnih sfer 
tehnike po smereh in institucijah. 
 
 
3.2 Vprašalniki kompetenc 
 
Pri sestavljanju vprašalnika smo uporabili že pripravljene vzorce, kjer se 
posamezne kompetence ocenjujejo z vrednostmi od 1 (nič ali skoraj nič) do 4 
(zelo dobro oz. zaželeno). Za 4-stopenjsko lestvico smo se odločili iz dveh 
osnovnih razlogov, in sicer zaradi izogiba napaki srednje vrednosti ter lažje 
odločitve in obdelave samih podatkov (Priloga 1). Nabor kompetenc nam 
predstavlja zaključeno celoto vseh predmetnih področij študijskega programa 
tehnike. Za sam vprašalnik smo uporabili specifične kompetence posameznih 
predmetnih področij, in sicer didaktike tehnike, tehnologije materialov, 
elektrotehnike, elektronike, strojeslovja s strojnimi elementi, tehniške 
dokumentacije in tehniških praktikumov. Poleg predmetno specifičnih 
kompetence smo v vprašalnik dodali tudi nekaj generičnih kompetenc, ki na 
splošno zajemajo vpliv posameznih predmetnih področij na tehniko in sam 
proces izobraževanja in tehniškega osveščanja. Število kompetenc namenjenih 
analizi presega priporočen okvir (10– 20). Za tako število smo se odločili zaradi 
širine samega študijskega programa, v katerem je zajeta multidisciplinarnost 
razsežnosti tehnike. Večje število kompetenc nam omogoča tudi lažjo 
primerjavo posameznih predmetnih področij in lažjo odločitev pri oblikovanju 
končnega nabora oz. lika diplomanta po bolonjski prenovi.  
 
 

3.3 Statistične metode 
 
Za obdelavo zbranih podatkov smo pri svojem delu uporabili razne statistične 
metode, ki nam dajo ustrezne in transparentne rezultate. Statistične izračune 
smo izvajali s pomočjo programskega paketa EXCEL. Najprej smo odčitane 
vrednosti posameznega vprašalnika vnesli v tabelo, s pomočjo katere smo nato 
lahko določili mejne vrednosti posamezne ocene ter aritmetično sredino 
vrednosti posamezne kompetence. Za nadaljnjo obdelavo smo izračunali še 
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standardno deviacijo oz. odstopanje od srednje vrednosti ter 95 % interval 
zaupanja, ki nam kaže interval napake pri vrednotenju rezultatov ankete. Tako 
dobljene vrednosti statistike so dobri kazalci tudi za kvalitativno interpretacijo 
rezultatov predmeta samega preučevanja. 
 
 

4 Rezultati 
 
Statistično obdelavo podatkov smo opravili ločeno za praktike in akademike. Za 
dva ločena prikaza posameznih karakteristik smo se odločili zaradi potreb, ki 
nastopajo na terenu in vidika spremljanja ter izvajanja učnih vsebin s 
posledičnimi kompetencami v času samega študija. 
Graf 1 prikazuje doseganje ustreznega nivoja učiteljeve zmožnosti, ki se kaže 
preko usposobljenosti diplomantov1 za doseganje ciljev, vrednotenih preko 
predmetno specifičnih in generičnih kompetenc študijskega programa Tehnike z 
vezavami (Priloga 1), in je prikazana preko srednje vrednosti rezultatov 
posamezne kompetence.  
Rezultati, prikazani v spodnji tabeli, so dobljeni z obdelavo vprašalnika 
praktikov s terena oz. nam prikazujejo obstoječe potrebe po določenih 
zmožnostih. 
 

 
 
Graf 1: Dosežena in zaželena usposobljenost diplomantov (praktiki). 
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1 Dosežena in zaželena usposobljenost diplomantov (praktiki). 
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Iz obstoječega grafa lahko razberemo kar precejšnjo razliko med želenim in 
doseženim, kar priča na potrebo po temeljiti prenovi nekaterih predmetnih 
področij. Vidimo tudi, da je interval napak pri zaželenem manjši od intervala 
doseženega, kar kaže na različno in divergentno usposobljenost obstoječih 
diplomantov ter potrebo po novih znanjih in sposobnostih. 

Naslednji prikaz v matriki doseženo/zaželeno (Graf 2) nam kaže pomembnost in 
doseganje posameznih kompetenc.  

Glede na razmejitev2 med nizko in visoko pomembnostjo posamezne 
kompetence, vidimo, da so vse kompetence visoko pomembne. Doseganje 
kompetenc je v več kot 80 % nizko, kar kaže na ustreznost izbranih kompetenc 
pri oblikovanju lika posameznega diplomanta in posledično dvigu kvalitete in 
konkurenčnosti samega študija s predlagano prenovo.  
 

 
 
Graf 2: Pomembnost in doseganje posameznih kompetenc (praktiki). 
 
 
Na osnovi obdelave podatkov, dobljenih z anketnimi vprašalniki akademikov 
dobimo podobni sliki (Graf 3 in 4), vendar z določenimi razlikami. 
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2 Po Tuningu je to vrednost 3 v sami matriki. 
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Graf 3: Usposobljenost diplomatov (akademiki). 
 
 

 
 
Graf 4: Pomembnost kompetenc (akademiki) 
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interval napak in manjša pomembnost oz. zaželena usposobljenost pri nekaterih 
kompetencah, kar kaže na manjšo pomembnost določene karakteristike.  
 
Tabela 1 prikazuje vsebinsko rangiranost kompetenc po pomembnosti glede na 
stopnjo doseganja in zaželenosti. Posamezni kvadrant matrike 
doseženo/zaželeno, kjer so posamezne karakteristike rangirane po 
pomembnosti, je definiran glede na absolutno razliko med zaželeno vrednostjo 
aritmetične sredine posamezne kompetence ter doseženo vrednostjo. 
 
Tabela 1: Pomembnost kompetenc tehnike. 
 
Visoko zaželene/nizko dosežene Visoko zaželene/visoko dosežene 
TE16: Poznavanje in razumevanje makroskopskega in 
mikroskopskega sveta sodobnih materialov v tehniki. 
TE17: Razumevanje in reševanje osnovnih tehničnih 
problemov na kvalitativnem in kvantitativnem nivoju 
TE38: Poznavanje zgradbe in mikrostrukture inženirskih 
materialov za boljše razumevanje fizikalnih, tehnoloških in 
mehanskih, oz. lastnosti materialov. 
TE18: Obvladanje različnih učnih metod in oblik dela s 
pomočjo multimedijske tehnologije. 
TE3: Didaktično preoblikovanje kurikularnih vsebin (od 
učnega načrta do priprave). 
TE2: Poznavanje, razvijanje in izvajanje kurikuluma tehnike 
in tehnologije za predmetno stopnjo OŠ ter tudi za tehniko v 4. 
in 5. razredu OŠ. 
TE9: Prilagajanje učno-vzgojnih pristopov pri pouku tehnike 
glede na individualno, socialno in kulturno različnost učencev. 
TE4: Spoznavanje in spremljanje razvoja in učnega napredka 
učencev, prepoznavanje težav, individualnih potreb in razlik 
med učenci. 
TE14: Poznavanje in razumevanje temeljnih naravoslovno-
tehniških konceptov in njihova uporaba pri razlagi tehničnih 
pojavov in dogajanj v okolju. 
TE41: Spoznavanje kovinskih in nekovinskih materialov z 
vidika njihove funkcionalne uporabnosti v tehniki in 
vsakdanjem življenju. 
TE40: Poznavanje različnih osnovnih oblikovalnih, 
obdelovalnih in predelovalnih tehnologij materialov. 
TE39: Usposobljenost za izbiro in uporabo različnih 
preiskovalnih metod pri inženirskih materialih glede na 
njihove fizikalne, kemične, mehanske in tehnološke lastnosti. 
TE5: Motiviranje učencev, spodbujanje razvoja in oblikovanje 
interesnih dejavnosti na področju tehnike. 
TE32: Razumevanje življenjskega cikla izdelka in pomena 
upoštevanja vseh udeležencev v njem ter izdelovalnih 
tehnologij v procesu razvoja izdelkov 
TE33: Sposobnost izluščiti delovne principe strojev in naprav, 
funkcije komponent in izdelovalnih tehnologij 
TE1: Poznavanje in razumevanje vsebinskih in didaktičnih 
posebnosti predmetnega pouka tehnike. 
TE6: Organizacija učno-vzgojnih oblik dela v šoli in zunaj nje 
(na taborih, šoli v naravi, na strokovnih ekskurzijah ...) in 
usposobljenost za učinkovito uporabo didaktičnih sredstev, s 
poudarkom na multimediji. 
TE13: Refleksija in izboljševanje kakovosti lastnega 

TE24: Usposobljenost za varno delo pri 
različnih obdelovalnih tehnologijah 
materialov. 
TE25: Usposobljenost za varno delo v 
delavnicah, sposobnost ocene nevarnosti 
dela, poznavanje varnostnih predpisov in 
ravnanje v skladu z njimi. 
TE22: Obvladovanje preprostih strojnih 
obdelovalnih tehnologij. 
TE28: Razumevanje osnov elektrotehnike 
ter principov delovanja osnovnih električnih 
strojev in njihove zgradbe. 
TE34: Poznavanje osnovnih pravil opisne 
geometrije in tehničnega risanja ter vsebine 
in pomena tehnične standardizacije (SIST-
ISO) pri tehničnem risanju in potrebna 
znanja za interpretacijo in izdelavo 
tehničnih risb. 
TE36: Razumevanje osnovnih pravil pri 
ravnanju s tehničnimi risbami in prednosti 
uporabe informacijskih tehnologij pri 
izdelavi in ravnanju s tehnično 
dokumentacijo. 
TE35: Razumevanje osnovnih pravil in 
metod opisne geometrije ter pomen 
dogovorov, pravil in standardov pri izdelavi 
tehnične dokumentacije 
TE26: Usposobljenost za načrtovanje, 
izvedbo in preskus elektronskih vezij. 
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pedagoškega dela. 
TE20: Obvladovanje osnovnih praktičnih oblik dela in 
uporaba sodobnih obdelovalnih tehnologij. 
TE21: Obvladovanje ročnih spretnosti pri tehnologijah 
različnih materialov (papir, les, kovine, umetne mase, sodobni 
kompozitni materiali, sodobni inženirski materiali in druga 
naravna gradiva ter odpadna embalaža). 
TE8: Organiziranje dnevov dejavnosti s poudarkom na 
tehničnih vsebinah ter aktivnega in samostojnega učenja 
praktikuma z možnostjo tekmovalnega značaja. 
TE15: Poznavanje in razumevanje vpliva tehnike na življenje. 
TE31: Razumevanje osnov statike in trdnosti ter razumevanje 
alternativnih izvedb funkcij posameznih strojnih elementov 
TE19: Priprava, izvedba in evalvacija obveznih izbirnih 
vsebin – izbirni predmeti tehnike. 
TE30: Razumevanje vloge strojnih elementov v strojih in 
napravah ter delovnih principov uporabljenih v strojnih 
elementih 
TE23: Obvladovanje projektnega učnega dela – modela »Od 
ideje do izdelka« v vseh njegovih fazah (idejna zasnova, 
makro in mikro priprava – s poudarkom na tehnični 
dokumentaciji projekta, izvedba projekta in evalvacija projekta 
s pomočjo multimedijske tehnologije). 
TE27: Usposobljenost za načrtovanje, izvedbo in preskus 
modelov mikroprocesorsko podprtih naprav in merilnih 
sistemov. 
TE29: Poznavanje osnovnih energetskih sistemov in 
njihovega vpliva na okolje. 
TE11: Organiziranje in vodenje projektnega učnega dela, pri 
pouku tehnike in tehnologije in delu v delavnicah. 
TE37: Sposobnost interpretacije vsebine preprostejših in 
srednje zahtevnih tehničnih risb in izdelati preprostejše 
tehnične risbe. 
Nizko zaželene/nizko dosežene Nizko zaželene/visoko dosežene 
TE7: Sodelovanje v timu med učitelji in z drugimi 
strokovnimi delavci ter drugimi partnerji (starši …). 
TE12: Uporaba multimedije pri pedagoškem delu v razredu, v 
šoli v naravi, na strokovnih ekskurzijah. 
TE10: Delovanje v razširjenem programu OŠ (npr. podaljšano 
bivanje, krožki, tehniški in naravoslovni dnevi ter izbirne 
vsebine). 

 

 
 
5 Diskusija 
 
Analiza pridobljenih in zaželenih kompetenc študijskega programa tehnike nam 
da določen pregled nad samo prenovo programa in učnih načrtov posameznih 
predmetnih področij. Pri tem lahko izpostavimo pomembnost nekaterih novosti, 
ki se kažejo pri sami prenovi, saj rezultati s terena in akademskih krogov kažejo 
na pomanjkljivo usposobljenost na določenih predmetnih področjih in željo po 
novih znanjih bodočih diplomantov.  

Pomanjkljivosti, ki so se pokazale v omenjeni študiji, lahko povzamemo v 
naslednjih ugotovitvah. Nabor predmetno specifičnih kompetenc je bil 
absolutno prevelik kljub multidisciplinarnosti področja tehnike. Vidimo tudi, da 
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se vsebina posameznih kompetenc prekriva med seboj, kar kaže tudi na samo 
podobnost in potrebo po združevanju ter uskladitvi.  

Vzorec respodentov bi moral biti večji in bolj diverzificiran glede na predmetna 
področja tako med praktiki kot med akademiki. 

Vpliv generičnih kompetenc na predmetno specifične je neznaten, kar kaže tudi 
na vertikalno razsežnost kompetenc tehnike, ki omogočajo diplomantom tako 
globino kot tudi širino pridobljenega znanja, veščin in sposobnosti. 

Rangiranje kompetenc tehnike glede na pomembnost ne kaže najbolj realne 
slike, saj kazalec omenjen pri analizi, ni zadosten pokazatelj pomembnosti. 
Nekatere kompetence so bile namreč izredno slabo ocenjene ravno zaradi 
nepoznavanja, posledično se ocena prenese tudi na zaželenost, ki je temu 
primerno nizka. V globalnem je množica kot celota uporabna (kvadrant v Tabeli 
1), potrebna je le ustrezna revizija vsebine posameznih karakteristik. Vidimo 
tudi, da so nekatera predmetna področja že sedaj zelo dobro pokrita in 
rangirana. 

Izvedena analiza bo dobra smernica pri nadaljnji prenovi programov, saj nam 
kaže potrebo po določenih kompetencah v večji meri in smotrnost premišljene 
uporabe manj pomembnih kompetrenc oz. zmanjšanje števila kompetenc. 
 
 
6 Literatura 
 
Tuning Educational Structures in Europe; The Tuning Methodology; 
http://www.pef.uni-lj.si/strani/bologna/dokumenti/tuning_methodology.pdf  
(17. 04. 2006) 
 
 

http://www.pef.uni-lj.si/strani/bologna/dokumenti/tuning_methodology.pdf
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Priloga 1: Vprašalnik za anketo 
 
Seznam predmetno specifičnih kompetenc za TEHNIKO  
 
Usposobljenost ocenjujemo z ocenami od 1 (nič ali skoraj nič) do 4 (zelo dobro, 
zelo zaželeno) 
 

 Dosežena 
usposobljenost 
diplomantov 

Predmetno specifične kompetence: 
Profesor/ica tehnike in … 

Zaželena  
usposobljenost  
diplomantov 

TE1 1 2 3 4 Poznavanje in razumevanje vsebinskih in didaktičnih posebnosti 
predmetnega pouka tehnike. 1 2 3 4 

TE2 
1 2 3 4 

Poznavanje, razvijanje in izvajanje kurikuluma tehnike in 
tehnologije za predmetno stopnjo OŠ ter tudi za tehniko v 4. in 
5. razredu OŠ. 

1 2 3 4 

TE3 1 2 3 4 Didaktično preoblikovanje kurikularnih vsebin (od učnega 
načrta do priprave). 1 2 3 4 

TE4 
1 2 3 4 

Spoznavanje in spremljanje razvoja in učnega napredka 
učencev, prepoznavanje težav, individualnih potreb in razlik 
med učenci. 

1 2 3 4 

TE5 1 2 3 4 Motiviranje učencev, spodbujanje razvoja in oblikovanje 
interesnih dejavnosti na področju tehnike. 1 2 3 4 

TE6 

1 2 3 4 

Organizacija učno-vzgojnih oblik dela v šoli in zunaj nje (na 
taborih, šoli v naravi, na strokovnih ekskurzijah ...) in 
usposobljenost za učinkovito uporabo didaktičnih sredstev, s 
poudarkom na multimediji. 

1 2 3 4 

TE7 1 2 3 4 Sodelovanje v timu med učitelji in z drugimi strokovnimi 
delavci ter drugimi partnerji (starši …). 1 2 3 4 

TE8 
1 2 3 4 

Organiziranje dnevov dejavnosti s poudarkom na tehničnih 
vsebinah ter aktivnega in samostojnega učenja praktikuma z 
možnostjo tekmovalnega značaja. 

1 2 3 4 

TE9 1 2 3 4 Prilagajanje učno-vzgojnih pristopov pri pouku tehnike glede na 
individualno, socialno in kulturno različnost učencev. 1 2 3 4 

TE10 1 2 3 4 Delovanje v razširjenem programu OŠ (npr. podaljšano bivanje, 
krožki, tehniški in naravoslovni dnevi ter izbirne vsebine). 1 2 3 4 

TE11 1 2 3 4 Organiziranje in vodenje projektnega učnega dela, pri pouku 
tehnike in tehnologije in delu v delavnicah. 1 2 3 4 

TE12 1 2 3 4 Uporaba multimedije pri pedagoškem delu v razredu, v šoli v 
naravi, na strokovnih ekskurzijah. 1 2 3 4 

TE13 1 2 3 4 Refleksija in izboljševanje kakovosti lastne pedagoškega dela. 1 2 3 4 
TE14 

1 2 3 4 
Poznavanje in razumevanje temeljnih naravoslovno – tehniških 
konceptov in njihova uporaba pri razlagi tehničnih pojavov in 
dogajanj v okolju. 

1 2 3 4 

TE15 1 2 3 4 Poznavanje in razumevanje vpliva tehnike na življenje. 1 2 3 4 
TE16 1 2 3 4 Poznavanje in razumevanje makroskopskega in mikroskopskega 

sveta sodobnih materialov v tehniki. 1 2 3 4 

TE17 1 2 3 4 Razumevanje in reševanje osnovnih tehničnih problemov na 
kvalitativnem in kvantitativnem nivoju 1 2 3 4 

TE18 1 2 3 4 Obvladanje različnih učnih metod in oblik dela s pomočjo 
multimedijske tehnologije. 1 2 3 4 

TE19 1 2 3 4 Priprava, izvedba in evalvacija obveznih izbirnih vsebin – 
izbirni predmeti tehnike. 1 2 3 4 

TE20 1 2 3 4 Obvladovanje osnovnih praktičnih oblik dela in uporaba 
sodobnih obdelovalnih tehnologij. 1 2 3 4 
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TE21 

1 2 3 4 

Obvladovanje ročnih spretnosti pri tehnologijah različnih 
materialov (papir, les, kovine, umetne mase, sodobni 
kompozitni materiali, sodobni inženirski materiali in druga 
naravna gradiva ter odpadna embalaža). 

1 2 3 4 

TE22 1 2 3 4 Obvladovanje preprostih strojnih obdelovalnih tehnologij. 1 2 3 4 
TE23 

1 2 3 4 

Obvladovanje projektnega učnega dela – modela »Od ideje do 
izdelka« v vseh njegovih fazah (idejna zasnova, makro in mikro 
priprava – s poudarkom na tehnični dokumentaciji projekta, 
izvedba projekta in evalvacija projekta s pomočjo multimedijske 
tehnologije). 

1 2 3 4 

TE24 1 2 3 4 Usposobljenost za varno delo pri različnih obdelovalnih 
tehnologijah materialov. 1 2 3 4 

TE25 
1 2 3 4 

Usposobljenost za varno delo v delavnicah, sposobnost ocene 
nevarnosti dela, poznavanje varnostnih predpisov in ravnanje v 
skladu z njimi. 

1 2 3 4 

TE26 1 2 3 4 Usposobljenost za načrtovanje, izvedbo in preskus elektronskih 
vezij. 1 2 3 4 

TE27 1 2 3 4 Usposobljenost za načrtovanje, izvedbo in preskus modelov 
mikroprocesorsko podprtih naprav in merilnih sistemov. 1 2 3 4 

TE28 1 2 3 4 Razumevanje osnov elektrotehnike ter principov delovanja 
osnovnih električnih strojev in njihove zgradbe. 1 2 3 4 

TE29 1 2 3 4 Poznavanje osnovnih energetskih sistemov in njihovega vpliva 
na okolje. 1 2 3 4 

TE30 
1 2 3 4 

Razumevanje vloge strojnih elementov v strojih in napravah ter 
delovnih principov uporabljenih v strojnih elementih 
 

1 2 3 4 

TE31 1 2 3 4 Razumevanje osnov statike in trdnosti ter razumevanje 
alternativnih izvedb funkcij posameznih strojnih elementov 1 2 3 4 

TE32 
1 2 3 4 

Razumevanje življenjskega cikla izdelka in pomena upoštevanja 
vseh udeležencev v njem ter izdelovalnih tehnologij v procesu 
razvoja izdelkov 

1 2 3 4 

TE33 1 2 3 4 Sposobnost izluščiti delovne principe strojev in naprav, funkcije 
komponent in izdelovalnih tehnologij 1 2 3 4 

TE34 

1 2 3 4 

Poznavanje osnovnih pravil opisne geometrije in tehničnega 
risanja ter vsebine in pomena tehnične standardizacije (SIST-
ISO) pri tehničnem risanju in potrebna znanja za interpretacijo 
in izdelavo tehničnih risb. 

1 2 3 4 

TE35 
1 2 3 4 

Razumevanje osnovnih pravil in metod opisne geometrije ter 
pomen dogovorov, pravil in standardov pri izdelavi tehnične 
dokumentacije 

1 2 3 4 

TE36 
1 2 3 4 

Razumevanje osnovnih pravil pri ravnanju s tehničnimi risbami 
in prednosti uporabe informacijskih tehnologij pri izdelavi in 
ravnanju s tehnično dokumentacijo. 

1 2 3 4 

TE37 1 2 3 4 Sposobnost interpretirati vsebine preprostejših in srednje 
zahtevnih tehničnih risb in izdelati preprostejše tehnične risbe. 1 2 3 4 

TE38 
1 2 3 4 

Poznavanje zgradbe in mikrostrukture inženirskih materialov za 
boljše razumevanje fizikalnih, tehnoloških in mehanskih, 
oziroma lastnosti materialov. 

1 2 3 4 

TE39 
1 2 3 4 

Usposobljenost za izbiro in uporabo različnih preiskovalnih 
metod pri inženirskih materialih glede na njihove fizikalne, 
kemične, mehanske in tehnološke lastnosti. 

1 2 3 4 

TE40 1 2 3 4 Poznavanje različnih osnovnih oblikovalnih, obdelovalnih in 
predelovalnih tehnologij materialov. 1 2 3 4 

TE41 
1 2 3 4 

Spoznavanje kovinskih in nekovinskih materialov z vidika 
njihove funkcionalne uporabnosti v tehniki kot tudi vsakdanjem 
življenju. 

1 2 3 4 
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Analiza pridobljenih in zaželenih kompetenc 
študijskega programa za učitelje  

razrednega pouka 
 
 

Darja Skribe Dimec 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  

 
 
Povzetek 

Prenova študijskega programa na Oddelku za razredni pouk temelji na skupnih 
izhodiščih Pedagoške fakultete, Univerze v Ljubljani. Pri pripravi učnih načrtov 
posameznih predmetov smo upoštevali seznam kompetenc, ki smo jih za 
potrebe Oddelka za razredni pouk skupaj oblikovali učitelji posameznih kateder. 
Seznam obsega 29 kompetenc. Od tega je 17 kompetenc splošnih, 12 pa 
specifičnih za diplomante razrednega pouka. Ta seznam kompetenc je nastal na 
osnovi različnih predlogov, kot so: elektronski vprašalnik s 35 kompetencami, 
anketni vprašalnik s 23 kompetencami, ki smo ga uporabili za raziskavo, 
seznam 30 kompetenc, ki ga je pripravila koordinacijska skupina za prenovo 
študija, in predlog predmetno specifičnih kompetenc za predšolsko vzgojo (10 
kompetenc). Vprašalnik s 23 kompetencami smo uporabili za raziskavo, s 
katero smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri dosedanji študijski program dosega 
navedene kompetence in kakšna je njihova pomembnost. V raziskavi so 
sodelovali učitelji in profesorji razrednega pouka. Ugotovili smo, da so vse 
dosežene kompetence pod ravnijo zaželenih. Hkrati smo spoznali, pri katerih 
kompetencah so razlike med doseženim in želenim največje. Največji 
primanjkljaji so se pri izobraževanju razrednih učiteljev pokazali pri uporabi 
specialnopedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami. Rezultati 
raziskave so nam bili v pomoč pri pripravi novih učnih načrtov. 
 
 
Ključne besede 

izobraževanje učiteljev, kompetence, prenova, razredni pouk 
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Analysis of Acquired and Desired Competencies 
in the Study Programme for Primary Teachers 

 
 

Darja Skribe Dimec 
University of Ljubljana, Faculty of Education 

 
 
 
Summary 

The revitalisation of the study programme at the Department for Primary 
Education is based on the common premises identified by the Faculty of 
Education at the University of Ljubljana. A list of competencies prepared by 
teachers from the Department for Primary Education was used to develop 
curricula for all courses. There are 29 competencies in the list, with 17 of them 
being generic and 12 department-specific. This list of competencies was based 
on suggestions collected from different sources: an e-questionnaire with 35 
competencies, a questionnaire with 23 competencies used for the research 
reported here, the list of 30 competencies made by the Co-ordination group for 
the revitalisation of studies, and the proposal made by the Department of Pre-
school Education (10 competencies). The questionnaire containing 23 
competencies was used to determine the extent to which the current study 
programme is achieving the desired competencies, and their relative 
importance. Two groups of teachers collaborated in the study: those who had 
finished the 2-year studies and those who had finished the 4-year studies. We 
found that in all competencies the levels actually reached were below the 
desired levels. The differences between the achieved and desired competence 
levels were most prominent in the use of special-pedagogic knowledge for 
working with children with special needs. The study results helped us when 
designing the new curricula. 
  
 
Keywords 

teacher education, competencies, revitalisation, primary school 
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1 Uvod 
 
Politika vzgoje in izobraževanja mora temeljiti na trdnih temeljih, vendar ne 
sme biti »trdnjava« družbenih sistemov. Spremembe so dobrodošle in nujno 
potrebne. V Sloveniji smo na področju šolstva že več kot desetletje deležni 
velikih sprememb. Te so se začele bolj množično sprva na neformalni ravni v 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Učitelji, predvsem razredni, ki poučujejo v 
osnovni šoli, so postali zelo dejavni. Razvijali so se različni projekti, kot so: 
Korak za korakom, Integrirani pouk, TEMPUS-ov projekt Razvoj začetnega 
naravoslovja, Wambachov program, akcijsko raziskovanje v vzgoji in 
izobraževanju, pojavile so se prve alternativne pedagogike (Walfdorska 
pedagogika) … Takrat se je pokazala tudi potreba po delitvi izkušenj med 
učitelji. Nastale so mnoge nove revije, kot so: Educa, Didakta, Naravoslovna 
solnica, Razredni pouk … Konec devetdesetih let so se za osnovno šolo 
spremembe formalizirale tako, da je Slovenija temeljito reformirala osnovno 
šolo. Obvezno osnovnošolsko izobraževanje se je povečalo za eno leto, z 
osemletne na devetletno osnovno šolo, učenci so začeli obiskovati osnovno šolo 
eno leto mlajši, temeljito pa so se spremenili tudi vsi učni načrti, če omenimo le 
najvidnejše spremembe. Trenutno potekajo različne študije, ki preverjajo 
uspešnost reforme, delno pa se že izvajajo tudi nekateri popravki (na primer 
fleksibilna zunanja diferenciacija).  

Sočasno s spremembami v osnovni šoli so se dogajale tudi neformalne 
spremembe pri izobraževanju učiteljev. Predvsem na Oddelku za razredni pouk 
so mnogi visokošolski učitelji, ki so bili tudi aktivno vključeni v mnoge prej 
omenjene projekte, nenehno posodabljali visokošolski študij. Prenova, ki jo je 
izzvala Bolonjska deklaracija, je tako le logična formalna posledica 
fomaliziranja mnogih sprememb. Omejitve, ki so bile pri prenovi postavljene, tj. 
prenovo je treba izvesti z obstoječim kadrom in v nespremenjenih finančnih 
okvirih, so bile razlog, da na Oddelku za razredni pouk v predlogu novega 
predmetnika ni bistvenih sprememb. Pomembnejše spremembe so se tako 
dogajale na didaktični ravni. Te je mogoče prepoznati pri zapisu učnih načrtov. 
Namesto tradicionalne oblike pisanja ciljev, ki naj bi jih študenti dosegli, smo v 
učne načrte zapisali kompetence oz. zmožnosti diplomantov. Razlog za tako 
odločitev je želja po premiku pozornosti iz vsebine študijskih programov k 
študijskim rezultatom, dosežkom (kompetencam). Hkrati pa taka odločitev tudi 
usmerja visokošolske učitelje k močnejšemu zavedanju, da je znanje študentov 
rezultat skupnega dela vseh sodelujočih učiteljev. Seznam kompetenc tako 
predstavlja, sicer na zelo splošni ravni, zmožnosti, ki naj bi jih imel razredni 
učitelj s pridobitvijo diplome. Za razliko od pisanja ciljev, ki so se uporabljali v 
učnih načrtih v preteklosti, kompetenc ni pisal vsak visokošolski učitelj sam, 
ampak smo jih oblikovali skupaj. Delo je potekalo postopno in sistematično. 
Prvo soočanje s kompetencami je bilo reševanje vprašalnika, ki ga je v 
elektronski obliki posredoval dr. Pavle Zgaga. Seznam 35 kometenc je dosegljiv 
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na spletnem naslovu http://www.pef.uni-lj.si/strani/bologna/dokumenti/rugelj-
rezultati.pdf. Visokošolski učitelji smo izpolnjevali anketo o splošnih 
kompetencah, pri čemer so rezultati ankete subjektivne ocene in pričakovanja 
anketirancev. Poleg visokošolskih učiteljev so anketo izpolnjevali tudi 
diplomanti in ravnatelji. Koordinacijska skupina za prenovo študija na 
Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani je nadalje pripravila predmetno 
specifične kompetence. Za Oddelek za razredni pouk je predlog predmetno 
specifičnih kompetenc pripravila dr. Cveta Razdevšek Pučko. Predlog je poslala 
vsem sodelavcem oddelka. Ti smo bili naprošeni, da osnutek vprašalnika 
komentiramo in dopolnimo. Aprila 2004 je tako ob upoštevanju pripomb 
Oddelka za razredni pouk nastal nov vprašalnik predmetno specifičnih 
kompetenc (Priloga 1). Vprašalnik so izpolnjevali učitelji in profesorji 
razrednega pouka. Rezultati ankete so pokazali vrzeli v dosedanjem 
izobraževanju razrednih učiteljev. Anketo o kompetencah v programu razredni 
pouk smo izpolnjevali tudi visokošolski učitelji. Ocenili smo, kako pomembne 
so posamezne kompetence za posamezen predmet. Nadaljnje delo je potekalo v 
iskanju najprimernejšega seznama kompetenc za učitelje razrednega pouka. Za 
to delo smo uporabili seznam kompetenc, ki ga je pripravila koordinacijska 
skupina za prenovo študija (dr. Bojan Dekleva, dr. Simona Tancig in dr. Tatjana 
Devjak) na osnovi projekta Tuning. Seznam vključuje splošne kompetence 
visokošolskih diplomatov, splošne kompetence diplomatov, strokovnih 
delavcev v vzgoji in izobraževanju in specifične kompetence v vzgoji in 
izobraževanju. Uporabili pa smo tudi seznam kompetenc, ki so ga pripravili na 
Oddelku za predšolsko vzgojo. Ocenili smo, da je pri oblikovanju lika 
diplomanta pomembna sicer določena raven splošnosti, ki pa se mora izraziti 
tudi v konkretnih zmožnostih. Iz vseh danih seznamov in ob upoštevanju 
rezultatov ankete smo oblikovali končni seznam kompetenc oz. zmožnosti 
diplomantov razrednega pouka.  
 
 
2 Namen in cilji 
 
Oblikovati smo želeli seznam kompetenc za diplomante razrednega pouka, ki bi 
bil evropsko primerljiv in ki hkrati ohranja nekatere značilnosti obstoječega 
sistema izobraževanja razrednih učiteljev. Seznam kompetenc smo želeli 
uporabiti za oblikovanje novih učnih načrtov, ki nastajajo kot posledica 
sprememb pri izobraževanju učiteljev, upoštevajoč smernice Bolonjske 
deklaracije. Da bi ugotovili kvaliteto dosedanjega dela visokošolskih institucij, 
smo izvedli anketo o doseženih in zaželenih zmožnostih diplomantov 
razrednega pouka. Ugotoviti smo želeli, kako učitelji praktiki ocenjujejo svoje 
pedagoške sposobnosti oz. sposobnosti svojih kolegov. Kvaliteto 
usposobljenosti smo želeli ugotoviti na osnovi ocen dosežene oz. zaželene 
usposobljenosti za posamezne v anketi navedene kompetence, ki so pomembne 

http://www.pef.uni-lj.si/strani/bologna/dokumenti/rugelj-rezultati.pdf
http://www.pef.uni-lj.si/strani/bologna/dokumenti/rugelj-rezultati.pdf
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za učitelja razrednega pouka. Tako se lahko pokažejo močne in šibke točke 
obstoječega načina izobraževanja razrednih učiteljev. 
 
 
3 Metode  
 
Študija ugotavljanja pridobljenih in zaželenih kompetenc za prihodnje učitelje 
1. in 2. triletja osnovne šole je bila izvedena na dveh ravneh. Na prvi stopnji 
smo ugotavljali pojmovanja učiteljev, ki učijo v osnovni šoli, na drugi stopnji 
pa smo ugotavljali pojmovanja visokošolskih učiteljev,1 ki poučujejo prihodnje 
učitelje. Rezultate obeh skupin smo uporabili in izdelali specifičen seznam 
kompetenc za diplomante razrednega pouka. Ta seznam se sestoji iz 
devetindvajsetih zmožnosti:2 sedemnajstih splošnih in dvanajstih specifičnih 
zmožnosti diplomantov razrednega pouka. Seznam kompetenc smo že uporabili 
pri oblikovanju novih učnih načrtov. 
 
 
3.1 Vzorec respondentov 
 
Pri izpolnjevanju vprašalnikov so sodelovali osnovnošolski učitelji, ki 
poučujejo v 1. in 2. triletju. V Preglednici 1 je prikazan vzorec anketrirancev, ki 
so izpolnjevali vprašalnik. Polovica anketirancev je bila učiteljev z nazivom 
učitelj/ica razrednega pouka, polovica pa z nazivom učtelj/ica razrednega 
pouka. Anketni vprašalnik so učitelji izpolnjevali septembra 2004. 
 
Preglednica 1: Prikaz vzorca s frekvencami in strukturnimi odstotki. 
 
 f f % 
učitelj/ica RP 50 50,5 
profesor/ica RP 49 49,5 

 
Visokošolski učitelji so podali svoje poglede na pričakovane in želene 
kompetence v e-obliki, zato podatkov o številu sodelujočih nimamo. V 
nadaljevanju so pri oblikovanju kompetenc sodelovali različni predstavniki vseh 
kateder: Katedre za slovenski jezik, matematiko, naravoslovje, družboslovje, 
likovno vzgojo, glasbeno vzgojo in športno vzgojo.  
 
 
3.2 Vprašalniki kompetenc 
 
Pri študiji kompetenc za diplomante razrednega pouka smo uporabili različne 
vprašalnike.  
                                                 
1 Izraz visokošolski učitelj smo uporabili tako za asistente kot za docente, izredne in redne 
profesorje. 
2 Besedo kompetence smo nadomestili z besedo zmožnosti. 
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Učitelji praktiki so izpolnjevali vprašalnik, ki je vključeval 23 kompetenc. Z 
uporabo štiristopenjske lestvice so ocenili doseženo in zaželeno usposobljenost 
diplomantov oddelka za razredni pouk. 

Visokošolski učitelji smo izpolnjevali vprašalnik, ki ga je v elektronski obliki 
posredoval dr. Pavel Zgaga. Vprašalnik je vključeval 35 kompetenc. Rezultati te 
ankete so dosegljivi na spletnem naslovu: http://www.pef.uni-
lj.si/strani/bologna/dokumenti/rugelj-rezultati.pdf. Člani posameznih kateder 
smo nato izpolnjevali vprašalnik z naslovom Kompetence v programu razredni 
pouk. Kompetence so razdeljene na splošne kompetence (teh je 17) in posebne 
kompetence za RP (teh je 12). Učitelji smo ocenjevali, koliko posamezni 
predmeti prispevajo k razvoju določene kompetence. Prispevek posameznega 
predmeta smo označevali z 1, 2 ali 3, pri čemer 1 pomeni, da nekoliko prispeva 
k razvoju te kompetence, 2, da srednje prispeva k razvoju te kompetence in 3, 
da veliko prispeva k razvoju te kompetence. Anketa se je izvajala septembra 
2005. 
Nadaljnje delo pri oblikovanju kompetenc je potekalo v obliki akcijskega 
izvajanja. Zbrali smo različne sezname kompetenc:  

[1] elektronki vprašalnik s 35 kompetencami (posredoval ga je dr. Pavel Zgaga),  
[2] anketni vprašalnik, ki so izpolnjevali osnovnošolski učitelji s 23 

kompetencami  
[3] seznam kompetenc, ki ga je pripravila koordinacijska skupina za prenovo 

študija (dr. Bojan Dekleva, dr. Simona Tancig in dr. Tatjana Devjak), ki 
vključuje 30 kompetenc, razdeljenih na splošne kompetence visokošolskih 
diplomantov (10 kompetenc), splošne kompetence diplomantov (10 
kompetenc), strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ter specifične 
kompetence v vzgoji in izobraževanju (10 kompetenc), 

[4] predlog predmetno specifičnih kompetenc za predšolsko vzgojo (10 
kompetenc). 
 

Na osnovi rezultatov anketnega vprašalnika in ostalih seznamov kompetenc 
smo predstavniki vseh kateder pripravili predlog kompetenc, ki opredeljujejo 
zmožnosti diplomantov razrednega pouka. Kompetence smo nekoliko 
preoblikovali in glede na vsebine razdelili na 6 kategorij: poznavanje otroka, 
poznavanje stroke, poznavanje didaktike, komunikativnost, vodstvene 
sposobnosti in osebnostne značilnosti. Vse katedre so predlog pregledale in dale 
pripombe. Februarja 2006 smo oblikovali končni seznam zmožnosti 
diplomantov razrednega pouka, ki vključuje 29 zmožnosti, od tega 17 splošnih 
in 12 specifičnih. Te smo nato uporabili pri sestavljanju novih učnih načrtov. 
 
 
3.3 Deskriptivna metoda pedagoškega raziskovanja 
 
Pri raziskavi o oceni doseženih in želenih kompetenc, ki so jo izvajali 
osnovnošolski učitelji, smo uporabili deskriptivno metodo pedagoškega 

http://www.pef.uni-lj.si/strani/bologna/dokumenti/rugelj-rezultati.pdf
http://www.pef.uni-lj.si/strani/bologna/dokumenti/rugelj-rezultati.pdf
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raziskovanja (absolutne in relativne frekvence, mere srednjih vrednosti, 
standardni odklon) in enostavno referenčno statistiko (t-preizkus za parno 
primerjavo aritmetičnih sredin). Rezultate smo prikazali v preglednicah in 
grafih skupaj ter ločeno za vsako anketirano skupino. Tako smo lahko ugotovili 
tudi razlike med obema skupinama anketirancev, učitelji in profesorji 
razrednega pouka. Statistično obdelavo je izvedel Janez Vogrinc.  
 
 
4 Rezultati 
 
Podatki o raziskavi o doseženi in želeni usposobljenosti diplomantov 
razrednega pouka, ki smo jo izvedli z osnovnošolskimi učitelji in profesorji 
razrednega pouka, so prikazani v Preglednicah (2, 3, 4, 5 in 6), ter Grafih (1, 2 
in 3). 

Skupni rezultati vseh anketirancev so prikazani v Preglednici 2 in Grafu 1. 
Prikazane so povprečne ocene dosežene in želene usposobljenosti za posamezno 
kompetenco ter razlike med obema.  
 
Preglednica 2: Povprečne ocene posameznih kompetenc, izračunane na osnovi 
štiristopenjske ocenjevalne lestvice, iz odgovorov vseh anketirancev. 
 

  Dosežena 
usposobljenost 

Zaželena 
usposobljenost Razlika Stopnja 

tveganja 

1 
Poznavanje in razumevanje 
vsebinskih in didaktičnih 
posebnosti razrednega pouka. 

3,14 3,89 –0,75 0,000 

2 

Poznavanje, razumevanje, 
razvijanje in izvajanje 
kurikuluma za razredno 
stopnjo OŠ. 

2,77 3,61 –0,84 0,000 

3 

Didaktično preoblikovanje 
vsebin za doseganje 
kurikularnih ciljev (od učnega 
načrta do priprave). 

2,82 3,81 –0,99 0,000 

4 

Preverjanje in ocenjevanje 
znanja in dosežkov učencev ter 
oblikovanje povratnih 
informacij. 

2,64 3,87 –1,23 0,000 

5 

Prepoznavanje učnih težav 
učencev in njihovih 
individualnih potreb ter razlik 
med učenci. 

2,62 3,77 –1,15 0,000 

6 
Motiviranje učencev, 
spodbujanje razvoja in 
oblikovanje samopodobe. 

3,15 3,83 –0,68 0,000 

7 

Prilagojena uporaba različnih 
didaktičnih sistemov in učnih 
oblik, učinkovita uporaba 
didaktičnih sredstev. 

3,01 3,68 –0,67 0,000 
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8 
Sodelovanje v timu z 
vzgojiteljico/učiteljico in z 
drugimi strokovnimi delavci. 

2,76 3,75 –0,99 0,000 

9 Sodelovanje s starši. 2,51 3,71 –1,20 0,000 

10 

Prilagajanje učno-vzgojnih 
pristopov glede na 
individualno, socialno, 
jezikovno in kulturno 
različnost učencev. 

2,41 3,55 –1,14 0,000 

11 
Prilagajanje pouka naravnim in 
družbenim značilnostim 
šolskega okolja. 

2,82 3,42 –0,60 0,000 

12 
Uporaba specialnopedagoških 
znanj za delo z otroki s 
posebnimi potrebami. 

2,11 3,64 –1,53 0,000 

13 

Organiziranje aktivnega in 
samostojnega učenja, 
usposabljanje učencev za 
učinkovito učenje. 

2,59 3,73 –1,14 0,000 

14 

Ustvarjanje spodbudnega 
učnega vzdušja in medsebojnih 
odnosov ter učinkovito 
razreševanje disciplinskih 
problemov. 

2,55 3,80 –1,25 0,000 

15 

Smiselno povezovanje vsebin 
posameznih predmetov z 
drugimi predmeti in 
predmetnimi področji. 

3,04 3,69 –0,65 0,000 

16 
Učinkovito, ustrezno in 
razumljivo sporazumevanje v 
knjižnem jeziku. 

3,10 3,87 –0,77 0,000 

17 

Razvijanje učenčeve zmožnosti 
ustnega in pisnega 
sporazumevanja v slovenskem 
jeziku. 

3,18 3,91 –0,73 0,000 

18 
Vključevanje umetniških 
vsebin za vzgojo doživljajske 
in estetske občutljivosti. 

2,86 3,68 –0,82 0,000 

19 
Poznavanje, razumevanje in 
uporaba različnih medijev 
vizualne kulture. 

2,76 3,54 –0,78 0,000 

20 

Skrb za psihofizično zdravje in 
zmanjševanje stresa v 
pedagoškem procesu in izven 
njega. 

2,63 3,70 –1,07 0,000 

21 
Delovanje v razširjenem 
programu OŠ (npr. podaljšano 
bivanje, krožki ...). 

2,56 3,52 –0,96 0,000 

22 
Strokovna avtonomnost pri 
izbiri metod, oblik, didaktičnih 
sredstev in učnega gradiva. 

3,05 3,81 –0,76 0,000 

23 Refleksija in izboljševanje 
kakovosti lastne prakse. 3,03 3,83 –0,80 0,000 
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Povprečne ocene specifičnih kompetenc za RP (vsi)
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Graf 1: Povprečne ocene posameznih kompetenc, izračunane na osnovi 
štiristopenjske ocenjevalne lestvice, iz odgovorov vseh anketirancev.  
 
 
Iz dobljenih rezultatov je mogoče ugotoviti, da je dosežena usposobljenost 
vedno nižja od zaželene, kar omogoča sklep, da anketiranci z usposobljenostjo 
diplomantov razrednega pouka niso zadovoljni. Še posebej slabo je ocenjena 
sposobnost uporabe specialnopedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi 
potrebami (ocena 2,11). Slabo usposobljenost diplomantov vidijo osnovnošolski 
učitelji in profesorji razrednega pouka še pri prilagajanju učno-vzgojnih 
pristopov glede na individualno, socialno, jezikovno in kulturno različnost 
učencev (ocena 2,41) ter pri sodelovanju s starši (ocena 2,51). Na drugi strani 
ocenjujejo osnovnošolski učitelji in profesorji dobro usposobljenost diplomatov 
predvsem za razvijanje učenčeve zmožnosti ustnega in pisnega sporazumevanja 
v slovenskem jeziku (ocena 3,18), za motiviranje učencev, spodbujanje razvoja 
in oblikovanje samopodobe (ocena 3,15) ter poznavanje in razumevanje 
vsebinskih in didaktičnih posebnosti razrednega pouka (ocena 3,14). 

Po oceni anketirancev je vseh 23 kompetenc pomembnih, saj imajo vse 
zaželene usposobljenosti, razen ene, oceno nad 3,5. To pomeni, da si 
osnovnošolski učitelji in profesorji razrednega pouka želijo mnogo bolj 
usposobljene učitelje. Le prilagajanje pouka naravnim in družbenim 
značilnostim šolskega okolja je bilo ocenjeno pod 3,5 (ocena 3,42). Najvišje 
ocene so dobile naslednje kompetence: razvijanje učenčeve zmožnosti ustnega 
in pisnega sporazumevanja v slovenskem jeziku (ocena 3,91), poznavanje in 
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razumevanje vsebinskih in didaktičnih posebnosti razrednega pouka (ocena 
3,89), preverjanje in ocenjevanje znanja in dosežkov učencev ter oblikovanje 
povratnih informacij (ocena 3,87) ter učinkovito, ustrezno in razumljivo 
sporazumevanje v knjižnem jeziku (ocena 3,87).  

Zanimive so tudi razlike med doseženo in zaželeno kompetenco. Statistična 
analiza je pokazala, da so vse razlike statistično pomembne in da je povsod 
stopnja tveganja 0,000. Za več kot eno oceno je razlike kar pri osmih 
kompetencah. Sledijo si v naslednjem vrstnem redu: 
1) uporaba specialnodidaktičnih znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami 

(razlika –1,53), 
2) ustvarjanje spodbudnega učnega vzdušja in medsebojnih odnosov ter 

učinkovito reševanje disciplinskih problemov (razlika –1,25), 
3) preverjanje in ocenjevanje znanja in dosežkov učencev ter oblikovanje 

povratnih informacij (razlika –1,23), 
4) sodelovanje s starši (razlika –1,20), 
5) prepoznavanje učnih težav učencev in njihovih individualnih potreb ter 

razlik med učenci (razlika –1,15), 
6) prilagajanje učno-vzgojnih potreb glede na individualno, socialno, jezikovno 

in kulturno različnost učencev (razlika –1,14), 
7) organiziranje aktivnega in samostojnega učenja, usposabljanje učencev za 

učinkovito učenje (razlika –1,14), 
8) skrb za psihofizično zdravje in zmanjševanje stresa v pedagoškem procesu in 

izven njega (razlika –1,07). 
 
Večina kompetenc, ki ima velik razkorak med doseženim in zaželenim, se 
nanaša na usposobljenost za različne, predvsem vzgojne vidike, kot so delo z 
otroki s posebnimi potrebami, reševanje disciplinskih problemov, individualne 
potrebe učencev, različnost učencev ter zmanjševanje stresa. Velike 
pomanjkljivosti obstoječega sistema izobraževanja prihodnjih učiteljev 
razrednega pouka so tudi v usposobljenosti za preverjanje in ocenjevanje znanja 
učencev, za sodelovanje s starši ter za usposabljanje učencev za aktivno, 
samostojno in učinkovito učenje.  

Uvrstitev ostalih kompetenc je sledeča: 
− didaktično preoblikovanje vsebin za doseganje kurikularnih ciljev (od 

učnega načrta do priprave), 
− sodelovanje v timu z vzgojiteljico/učiteljico in z drugimi strokovnimi 

delavci, 
− delovanje v razširjenem programu OŠ (npr. podaljšano bivanje, krožki …), 
− poznavanje, razumevanje, razvijanje in izvajanje kurikuluma za razredno 

stopnjo OŠ, 
− vključevanje umetniških vsebin za vzgojo doživljajske in estetske 

občutljivosti, 
− refleksija in izboljševanje kakovosti lastne prakse, 
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− poznavanje, razumevanje in uporaba različnih medijev vizualne kulture, 
− učinkovito, ustrezno in razumljivo sporazumevanje v knjižnem jeziku, 
− strokovna avtonomnost pri izbiri metod, oblik, didaktičnih sredstev in 

učnega gradiva, 
− poznavanje in razumevanje vsebinskih in didaktičnih posebnosti razrednega 

pouka, 
− razvijanje učenčeve zmožnosti ustnega in pisnega sporazumevanja v 

slovenskem jeziku, 
− motiviranje učencev, spodbujanje razvoja in oblikovanje samopodobe, 
− prilagojena uporaba različnih didaktičnih sistemov, učnih oblik, učinkovita 

uporaba didaktičnih sredstev, 
− smiselno povezovanje vsebin posameznih predmetov z drugimi predmeti in 

predmetnimi področji, 
− prilagajanje pouka naravnim in družbenim značilnostim šolskega okolja. 
 
Glede na to, da niti ena dosežena kompetenca ni enaka ali celo boljša od 
zaželene, je potrebno poudariti, da bo potrebno pri usposabljanju prihodnjih 
profesorjev razrednega pouka izboljšati usposabljanje študentov prav za vse, v 
anketi navedene kompetence. Verjetno pa bi lahko navedli še kakšno 
kompetenco, ki ni bila vključena v anketni vprašalnik. 

V Preglednici 3 in Grafu 2 so prikazane ocene doseženih kompetenc, zaželenih 
kompetenc in razlike med njimi, ki so jih dali učitelji razrednega pouka.  
 
Preglednica 3: Povprečne ocene posameznih kompetenc, izračunane na osnovi 
štiristopenjske ocenjevalne lestvice iz odgovorov učiteljev/ic razrednega pouka. 
 

  Dosežena 
usposobljenost 

Zaželena 
usposobljenost Razlika 

1 
Poznavanje in razumevanje 
vsebinskih in didaktičnih posebnosti 
razrednega pouka. 

3,10 3,86 –0,76 

2 
Poznavanje, razumevanje, razvijanje 
in izvajanje kurikuluma za razredno 
stopnjo OŠ. 

2,80 3,60 –0,80 

3 
Didaktično preoblikovanje vsebin za 
doseganje kurikularnih ciljev (od 
učnega načrta do priprave). 

2,80 3,84 –1,04 

4 
Preverjanje in ocenjevanje znanja in 
dosežkov učencev ter oblikovanje 
povratnih informacij. 

2,78 3,90 –1,12 

5 
Prepoznavanje učnih težav učencev 
in njihovih individualnih potreb ter 
razlik med učenci. 

2,62 3,80 –1,18 

6 Motiviranje učencev, spodbujanje 
razvoja in oblikovanje samopodobe. 3,16 3,86 –0,70 
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7 

Prilagojena uporaba različnih 
didaktičnih sistemov in učnih oblik, 
učinkovita uporaba didaktičnih 
sredstev. 

3,08 3,65 –0,57 

8 
Sodelovanje v timu z 
vzgojiteljico/učiteljico in z drugimi 
strokovnimi delavci. 

2,68 3,78 –1,10 

9 Sodelovanje s starši. 2,62 3,73 –1,11 

10 

Prilagajanje učno-vzgojnih 
pristopov glede na individualno, 
socialno, jezikovno in kulturno 
različnost učencev. 

2,47 3,60 –1,13 

11 
Prilagajanje pouka naravnim in 
družbenim značilnostim šolskega 
okolja. 

2,98 3,41 –0,43 

12 
Uporaba specialnopedagoških znanj 
za delo z otroki s posebnimi 
potrebami. 

2,10 3,56 –1,46 

13 
Organiziranje aktivnega in 
samostojnega učenja, usposabljanje 
učencev za učinkovito učenje. 

2,58 3,67 –1,09 

14 

Ustvarjanje spodbudnega učnega 
vzdušja in medsebojnih odnosov ter 
učinkovito razreševanje 
disciplinskih problemov. 

2,50 3,78 –1,28 

15 
Smiselno povezovanje vsebin 
posameznih predmetov z drugimi 
predmeti in predmetnimi področji. 

3,04 3,70 –0,66 

16 Učinkovito, ustrezno in razumljivo 
sporazumevanje v knjižnem jeziku. 3,14 3,84 –0,70 

17 
Razvijanje učenčeve zmožnosti 
ustnega in pisnega sporazumevanja 
v slovenskem jeziku. 

3,24 3,88 –0,64 

18 
Vključevanje umetniških vsebin za 
vzgojo doživljajske in estetske 
občutljivosti. 

2,98 3,67 –0,69 

19 Poznavanje, razumevanje in uporaba 
različnih medijev vizualne kulture. 2,88 3,58 –0,70 

20 
Skrb za psihofizično zdravje in 
zmanjševanje stresa v pedagoškem 
procesu in izven njega. 

2,69 3,71 –1,02 

21 
Delovanje v razširjenem programu 
OŠ (npr. podaljšano bivanje, krožki 
...). 

2,65 3,48 –0,83 

22 
Strokovna avtonomnost pri izbiri 
metod, oblik, didaktičnih sredstev in 
učnega gradiva. 

3,08 3,86 –0,78 

23 Refleksija in izboljševanje kakovosti 
lastne prakse. 2,98 3,88 –0,90 
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Povprečne ocene specifičnih kompetenc za RP (učitelji)
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Graf 2: Povprečne ocene posameznih kompetenc, izračunane na osnovi 
štiristopenjske ocenjevalne lestvice iz odgovorov učiteljev razrednega pouka. 
 
V Preglednici 4 in Grafu 3 so prikazane ocene doseženih kompetenc, zaželenih 
kompetenc in razlike med njimi, ki so jih dali profesorji razrednega pouka.  
 
Preglednica 4: Povprečne ocene posameznih kompetenc, izračunane na osnovi 
štiristopenjske ocenjevalne lestvice iz odgovorov profesorjev/ic razrednega 
pouka. 
 

  Dosežena 
usposobljenost 

Zaželena 
usposobljenost Razlika 

1 
Poznavanje in razumevanje 
vsebinskih in didaktičnih 
posebnosti razrednega pouka. 

3,18 3,92 –0,74 

2 
Poznavanje, razumevanje, 
razvijanje in izvajanje kurikuluma 
za razredno stopnjo OŠ. 

2,73 3,63 –0,90 

3 
Didaktično preoblikovanje vsebin 
za doseganje kurikularnih ciljev (od 
učnega načrta do priprave). 

2,85 3,78 –0,93 

4 
Preverjanje in ocenjevanje znanja 
in dosežkov učencev ter 
oblikovanje povratnih informacij. 

2,49 3,84 –1,35 
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5 
Prepoznavanje učnih težav učencev 
in njihovih individualnih potreb ter 
razlik med učenci. 

2,61 3,73 –1,12 

6 
Motiviranje učencev, spodbujanje 
razvoja in oblikovanje 
samopodobe. 

3,14 3,80 –0,66 

7 

Prilagojena uporaba različnih 
didaktičnih sistemov in učnih oblik, 
učinkovita uporaba didaktičnih 
sredstev. 

2,94 3,71 –0,77 

8 
Sodelovanje v timu z 
vzgojiteljico/učiteljico in z drugimi 
strokovnimi delavci. 

2,83 3,73 –0,90 

9 Sodelovanje s starši. 2,39 3,68 –1,29 

10 

Prilagajanje učno-vzgojnih 
pristopov glede na individualno, 
socialno, jezikovno in kulturno 
različnost učencev. 

2,35 3,49 –1,14 

11 
Prilagajanje pouka naravnim in 
družbenim značilnostim šolskega 
okolja. 

2,66 3,43 –0,77 

12 
Uporaba specialnopedagoških 
znanj za delo z otroki s posebnimi 
potrebami. 

2,13 3,72 –1,59 

13 
Organiziranje aktivnega in 
samostojnega učenja, usposabljanje 
učencev za učinkovito učenje. 

2,59 3,80 –1,21 

14 

Ustvarjanje spodbudnega učnega 
vzdušja in medsebojnih odnosov ter 
učinkovito razreševanje 
disciplinskih problemov. 

2,59 3,82 –1,23 

15 
Smiselno povezovanje vsebin 
posameznih predmetov z drugimi 
predmeti in predmetnimi področji. 

3,04 3,69 –0,65 

16 Učinkovito, ustrezno in razumljivo 
sporazumevanje v knjižnem jeziku. 3,06 3,90 –0,84 

17 
Razvijanje učenčeve zmožnosti 
ustnega in pisnega sporazumevanja 
v slovenskem jeziku. 

3,12 3,94 –0,82 

18 
Vključevanje umetniških vsebin za 
vzgojo doživljajske in estetske 
občutljivosti. 

2,73 3,69 –0,96 

19 
Poznavanje, razumevanje in 
uporaba različnih medijev vizualne 
kulture. 

2,63 3,49 –0,86 

20 
Skrb za psihofizično zdravje in 
zmanjševanje stresa v pedagoškem 
procesu in izven njega. 

2,56 3,69 –1,13 

21 Delovanje v razširjenem programu 
OŠ (npr. podaljšano bivanje, krožki 2,48 3,56 –1,08 
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...). 

22 
Strokovna avtonomnost pri izbiri 
metod, oblik, didaktičnih sredstev 
in učnega gradiva. 

3,02 3,75 –0,73 

23 Refleksija in izboljševanje 
kakovosti lastne prakse. 3,08 3,77 –0,69 
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Graf 3: Povprečne ocene posameznih kompetenc, izračunane na osnovi 
štiristopenjske ocenjevalne lestvice iz odgovorov profesorjev razrednega pouka. 
 
 
Rezultate ankete smo primerjali tudi tako, da smo ugotavljali razlike med 
učitelji razrednega pouka in profesorji razrednega pouka. V Preglednici 5 so 
prikazani podatki, ki prikazujejo razlike med obema skupinama anketirancev 
glede na ocene dosežene usposobljenosti diplomantov razrednega pouka za 
posamezne kompetence.  
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Preglednica 5: Povprečna ocena sedanje usposobljenosti diplomantov za 
posamezne kompetence, izračunana na osnovi odgovorov posameznih skupin 
anketirancev, in razlike med povprečnimi ocenami učiteljev in profesorjev. 
 

  Učitelji Profesorji Razlika 
(učit. – prof.) 

1 
Poznavanje in razumevanje 
vsebinskih in didaktičnih posebnosti 
razrednega pouka. 

3,10 3,18 –0,08 

2 
Poznavanje, razumevanje, razvijanje 
in izvajanje kurikuluma za razredno 
stopnjo OŠ. 

2,80 2,73 +0,07 

3 
Didaktično preoblikovanje vsebin za 
doseganje kurikularnih ciljev (od 
učnega načrta do priprave). 

2,80 2,85 –0,05 

4 
Preverjanje in ocenjevanje znanja in 
dosežkov učencev ter oblikovanje 
povratnih informacij. 

2,78 2,49 +0,29 

5 
Prepoznavanje učnih težav učencev in 
njihovih individualnih potreb ter 
razlik med učenci. 

2,62 2,61 +0,01 

6 Motiviranje učencev, spodbujanje 
razvoja in oblikovanje samopodobe. 3,16 3,14 +0,02 

7 

Prilagojena uporaba različnih 
didaktičnih sistemov in učnih oblik, 
učinkovita uporaba didaktičnih 
sredstev. 

3,08 2,94 +0,14 

8 
Sodelovanje v timu z 
vzgojiteljico/učiteljico in z drugimi 
strokovnimi delavci. 

2,68 2,83 –0,15 

9 Sodelovanje s starši. 2,62 2,39 +0,23 

10 

Prilagajanje učno-vzgojnih pristopov 
glede na individualno, socialno, 
jezikovno in kulturno različnost 
učencev. 

2,47 2,35 +0,12 

11 
Prilagajanje pouka naravnim in 
družbenim značilnostim šolskega 
okolja. 

2,98 2,66 +0,32 

12 
Uporaba specialnopedagoških znanj 
za delo z otroki s posebnimi 
potrebami. 

2,10 2,13 –0,03 

13 
Organiziranje aktivnega in 
samostojnega učenja, usposabljanje 
učencev za učinkovito učenje. 

2,58 2,59 –0,01 

14 

Ustvarjanje spodbudnega učnega 
vzdušja in medsebojnih odnosov ter 
učinkovito razreševanje disciplinskih 
problemov. 

2,50 2,59 –0,09 

15 Smiselno povezovanje vsebin 
posameznih predmetov z drugimi 3,04 3,04 0,00 
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predmeti in predmetnimi področji. 

16 Učinkovito, ustrezno in razumljivo 
sporazumevanje v knjižnem jeziku. 3,14 3,06 +0,08 

17 
Razvijanje učenčeve zmožnosti 
ustnega in pisnega sporazumevanja v 
slovenskem jeziku. 

3,24 3,12 +0,12 

18 
Vključevanje umetniških vsebin za 
vzgojo doživljajske in estetske 
občutljivosti. 

2,98 2,73 +0,25 

19 Poznavanje, razumevanje in uporaba 
različnih medijev vizualne kulture. 2,88 2,63 +0,25 

20 
Skrb za psihofizično zdravje in 
zmanjševanje stresa v pedagoškem 
procesu in izven njega. 

2,69 2,56 +0,13 

21 Delovanje v razširjenem programu OŠ 
(npr. podaljšano bivanje, krožki ...). 2,65 2,48 +0,17 

22 
Strokovna avtonomnost pri izbiri 
metod, oblik, didaktičnih sredstev in 
učnega gradiva. 

3,08 3,02 +0,06 

23 Refleksija in izboljševanje kakovosti 
lastne prakse. 2,98 3,08 –0,10 

 
 
Razlike med ocenami učiteljev in profesorjev razrednega pouka niso bile velike. 
Iz prikazanih podatkov lahko ugotovimo, da so bili pri ocenjevanju sedanje 
usposobljenosti diplomantov profesorji razrednega pouka bolj kritični, saj so le 
pri sedmih kompetencah profesorji razrednega pouka dali višjo oceno kot 
učitelji razrednega pouka. Petnajst kompetenc so učitelji ocenili višje kot 
profesorji, pri eni kompetenci pa ni bilo razlike. Razlike ni bilo pri kompetenci, 
ki se nanaša na povezovanje predmetov. Največje razlika se je pokazala pri 
prilagajanju pouka naravnim in družbenim značilnostim šolskega okolja (razlika 
+0,32). Sledijo: preverjanje in ocenjevanje znanja in dosežkov učencev ter 
oblikovanje povratnih informacij (razlika +0,23), vključevanje umetniških 
vsebin za vzgojo doživljajske in estetske občutljivosti (razlika +0,25), 
poznavanje, razumevanje in uporaba različnih medijev vizualne kulture (razlika 
+0,25), sodelovanje s starši (razlika +0,23). Med kompetencami, ki so jih 
profesorji razrednega pouka ocenili bolje kot učitelji, je na prvem mestu 
sodelovanje v timu (razlika –0,15), sledi pa refleksija in izboljševanje kakovosti 
lastne prakse (razlika –0,10). 
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Preglednica 6: Povprečna ocena zaželene usposobljenosti diplomantov za 
posamezne kompetence, izračunana na osnovi odgovorov posameznih skupin 
anketirancev, in razlike med povprečnimi ocenami učiteljev in profesorjev. 
 

  Učitelji Profesorji Razlika 
(učit. – prof.) 

1 
Poznavanje in razumevanje vsebinskih 
in didaktičnih posebnosti razrednega 
pouka. 

3,86 3,92 –0,06 

2 
Poznavanje, razumevanje, razvijanje in 
izvajanje kurikuluma za razredno 
stopnjo OŠ. 

3,60 3,63 –0,03 

3 
Didaktično preoblikovanje vsebin za 
doseganje kurikularnih ciljev (od učnega 
načrta do priprave). 

3,84 3,78 +0,06 

4 
Preverjanje in ocenjevanje znanja in 
dosežkov učencev ter oblikovanje 
povratnih informacij. 

3,90 3,84 +0,06 

5 
Prepoznavanje učnih težav učencev in 
njihovih individualnih potreb ter razlik 
med učenci. 

3,80 3,73 +0,07 

6 Motiviranje učencev, spodbujanje 
razvoja in oblikovanje samopodobe. 3,86 3,80 +0,06 

7 
Prilagojena uporaba različnih 
didaktičnih sistemov in učnih oblik, 
učinkovita uporaba didaktičnih sredstev. 

3,65 3,71 –0,06 

8 
Sodelovanje v timu z 
vzgojiteljico/učiteljico in z drugimi 
strokovnimi delavci. 

3,78 3,73 +0,05 

9 Sodelovanje s starši. 3,73 3,68 +0,05 

10 

Prilagajanje učno-vzgojnih pristopov 
glede na individualno, socialno, 
jezikovno in kulturno različnost 
učencev. 

3,60 3,49 +0,11 

11 Prilagajanje pouka naravnim in 
družbenim značilnostim šolskega okolja. 3,41 3,43 –0,02 

12 Uporaba specialnopedagoških znanj za 
delo z otroki s posebnimi potrebami. 3,56 3,72 –0,16 

13 
Organiziranje aktivnega in samostojnega 
učenja, usposabljanje učencev za 
učinkovito učenje. 

3,67 3,80 –0,13 

14 

Ustvarjanje spodbudnega učnega 
vzdušja in medsebojnih odnosov ter 
učinkovito razreševanje disciplinskih 
problemov. 

3,78 3,82 –0,04 

15 
Smiselno povezovanje vsebin 
posameznih predmetov z drugimi 
predmeti in predmetnimi področji. 

3,70 3,69 +0,01 

16 Učinkovito, ustrezno in razumljivo 
sporazumevanje v knjižnem jeziku. 3,84 3,90 –0,06 
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17 
Razvijanje učenčeve zmožnosti ustnega 
in pisnega sporazumevanja v 
slovenskem jeziku. 

3,88 3,94 –0,06 

18 
Vključevanje umetniških vsebin za 
vzgojo doživljajske in estetske 
občutljivosti. 

3,67 3,69 –0,02 

19 Poznavanje, razumevanje in uporaba 
različnih medijev vizualne kulture. 3,58 3,49 +0,09 

20 
Skrb za psihofizično zdravje in 
zmanjševanje stresa v pedagoškem 
procesu in izven njega. 

3,71 3,69 +0,02 

21 Delovanje v razširjenem programu OŠ 
(npr. podaljšano bivanje, krožki ...). 3,48 3,56 –0,08 

22 
Strokovna avtonomnost pri izbiri metod, 
oblik, didaktičnih sredstev in učnega 
gradiva. 

3,86 3,75 +0,11 

23 Refleksija in izboljševanje kakovosti 
lastne prakse. 3,88 3,77 +0,11 

 
 
Tudi razlike med ocenami učiteljev in profesorjev razrednega pouka glede na 
zaželene kompetence niso velike, še manjše kot pri oceni doseženih kompetenc. 
Iz prikazanih podatkov lahko ugotovimo, da pri ocenjevanju zaželene 
usposobljenosti diplomantov ni bistvene razlike med profesorji razrednega 
pouka in učitelji razrednega pouka. Dvanajst kompetenc so učitelji ocenili višje 
kot profesorji, enajst kompetenc pa so profesorji ocenili viške kot učitelji. 
Največje razlika med ocenama obeh skupin je le –0,16; tako so uporabo 
specialnopedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami profesorji 
razrednega pouka ocenili nekoliko višje kot učitelji. Sledi organiziranje 
aktivnega in samostojnega učenja, usposabljanje učencev za učinkovito učenje 
(razlika –0,13). Prilagajanje učno-vzgojnih pristopov glede na individualno, 
socialno, jezikovno in kulturno različnost učencev (razlika +0,11), strokovno 
avtonomnost pri izbiri metod, oblik, didaktičnih sredstev in učnega gradiva 
(razlika +0,11) ter refleksijo in izboljševanje kakovosti lastne prakse (razlika 
+0,11) pa so za nekoliko pomembnejšo ocenili učitelji razrednega pouka. Vse 
ostale razlike so manjše od 0,1.  

Rezultati akcijskega oblikovanja kompetenc prihodnjih diplomantov razrednega 
pouka, ki smo jih oblikovali predstavniki posameznih kateder Oddelka za 
razredni pouk, so udejanjeni v seznamu devetindvajsetih zmožnosti 
diplomantov razrednega pouka, sedemnajstih splošnih in dvanajstih specifičnih. 
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5 Diskusija 
 
Oblikovanje seznama kompetenc diplomantov razrednega pouka je bilo 
postopno in dolgotrajno. Začelo se je z ozaveščanjem visokošolskih učiteljev, 
ko smo sami izpolnjevali anketo v elektronski obliki, v kateri je bilo navedenih 
35 kompetenc in katere rezultati so dosegljivi na spletnih straneh Pedagoške 
fakultete Univerze v Ljubljani. Pri tej anketi smo sami kritično ocenili dosežene 
in zaželene zmožnosti naših diplomantov. Sledila je raziskava, ki smo jo izvajali 
med učitelji in profesorji razrednega pouka v osnovnih šolah. Za raziskavo je bil 
uporabljen predelan seznam kompetenc, ki je vseboval 23 kompetenc. 
Raziskava je pokazala pomanjkljivosti v dosedanjem izobraževanju razrednih 
učiteljev. Največje pomanjkljivosti so se pokazale na področjih, ki zahtevajo 
diferencirano delo učiteljev: delo z otroki s posebnimi potrebami, reševanje 
disciplinskih problemov, upoštevanje individualnih potreb učencev in njihovo 
različnost ter sposobnost zmanjševanja stresa. Velike šibke točke obstoječega 
sistema izobraževanja prihodnjih učiteljev razrednega pouka so tudi v 
usposobljenosti za preverjanje in ocenjevanje znanja učencev, za sodelovanje s 
starši ter za usposabljanje učencev za aktivno, samostojno in učinkovito učenje. 
Bistvenih razlik med učitelji in profesorji razrednega pouka nismo ugotovili, le 
pri ocenjevanju sedanje usposobljenosti so bili profesorji razrednega pouka 
nekoliko bolj kritični. Nadaljnje delo je potekalo s predstavniki posameznih 
kateder. Uporabili smo različne sezname kompetenc, pregledali rezultate ankete 
ter oblikovali nov seznam kompetenc, ki je kompetence razdelil na posamezna 
področja. Seznam smo poslali vsem visokošolskim učiteljem, ki usposabljajo 
prihodnje profesorje razrednega pouka. Na osnovi pripomb in dopolnil smo 
oblikovali končni seznam zmožnosti diplomantov razrednega pouka, ki 
vključuje 29 kompetenc. Ta seznam smo uporabili pri sestavljanju novih učnih 
načrtov.  

Bolonjska prenova zahteva poleg novih učnih načrtov tudi nove predmetnike. 
Na Oddelku za razredni pouk, ki je, kot je rekel dr. Pavel Zgaga, univerza v 
malem, je problem, da moramo študente usposobiti za sedem predmetnih 
področij (slovenščino, matematiko, naravoslovje, družboslovje, glasbene 
vzgojo, likovno vzgojo in šport). Ob tem se vedno pokaže problem potrebe po 
velikem številu predmetov. To je bil glavni razlog, da na Oddelku za razredni 
pouk nismo lotili temeljitejše prenove. Glede na rezultate raziskave o doseženih 
in zaželenih kompetencah bi morali nekoliko okrepiti predvsem delo z otroki s 
posebnimi potrebami. Primerjanje in usklajevanje kompetenc med posameznimi 
predmeti je naslednji korak, ki ga načrtujemo na Oddelku za razredni pouk, 
potem, ko smo oddali vse učne načrte, v katerih smo navedli kompetence, ki ji 
nameravamo razvijati pri svojih študentih. 

 Ob delu so se pokazale nekatere pomanjkljivosti. Ugotavljamo terminološko 
zmedo in nedoslednost pri uporabi izrazov kompetence, zmožnosti in 
usposobljenost. Oblikovanje kompetenc je odgovorno in zahtevno delo. Morda 
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je škoda, da so bile pri vprašalniku za učitelje in profesorje vsebinske in 
didaktične kompetence združene v eno kategorijo. Prav tako je škoda, da so v to 
isto kategorijo združena tudi vsa predmetna področja. Škoda je predvsem, ker bi 
v primeru, da bi ocenjevali zmožnosti po posameznih predmetnih področjih, 
vsako področje dobilo bolj natančno povratno informacijo o ustreznosti in 
pomembnosti usposabljanja in bi na tej osnovi lažje preoblikovali učne načrte. 
Ugotavljamo tudi, da se kljub dolgotrajnemu procesu oblikovanja seznama 
kompetenc in sodelovanja večine visokošolskih učiteljev nekatere kompetence 
ponavljajo, saj se pojavljajo v različnih kategorijah. Pri nekaterih kompetencah 
je morda združenih tudi preveč različnih elementov, kar reševalcem otežuje 
odločanje. Zagotovo niso v anketnem vprašalniku navedene prav vse 
kompetence. Škoda, da ni anketni vprašalnik dopustil tudi možnost prostega 
dopisovanja kompetenc. 
 
  
6 Literatura 
 
http://www.see-educoop.net/education
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Priloga 1 
 
Pedagoška fakulteta UL, Koordinacijska skupina za prenovo študija 
 
Predlog predmetno specifičnih kompetenc za RP, april 2004  
(pripravila Cveta Razdevšek Pučko ob upoštevanju pripomb Oddelka za RP) 
 
Usposobljenost ocenjujemo z ocenami od 1 (nič ali skoraj nič) do 4 (zelo dobro, 
zelo zaželeno) 
 

Dosežena 
usposobljenost 
diplomantov 

Kompetence (usposobljenost za ...) 
Zaželena 

usposobljenost 
diplomantov 

1  2  3  4  Poznavanje in razumevanje vsebinskih in didaktičnih 
 posebnosti razrednega pouka. 1  2  3  4 

1  2  3  4 Poznavanje, razumevanje, razvijanje in izvajanje kurikuluma za 
razredno stopnjo OŠ. 1  2  3  4 

1  2  3  4 Didaktično preoblikovanje vsebin za doseganje kurikularnih ciljev (od 
učnega načrta do priprave). 1  2  3  4 

1  2  3  4 Preverjanje in ocenjevanje znanja in dosežkov učencev ter oblikovanje 
povratnih informacij.  1  2  3  4 

1  2  3  4 Prepoznavanje učnih težav učencev in njihovih individualnih potreb 
ter razlik med učenci. 1  2  3  4 

1  2  3  4 Motiviranje učencev, spodbujanje razvoja in oblikovanje samopodobe. 1 2  3  4 

1  2  3  4 Prilagojena uporaba različnih didaktičnih sistemov in učnih oblik, 
učinkovita uporaba didaktičnih sredstev. 1  2  3  4 

1  2  3  4 Sodelovanje v timu z vzgojiteljico/učiteljico, z drugimi strokovnimi 
delavci. 1  2  3  4 

1  2  3  4 Sodelovanje s starši. 1  2  3  4 

1  2  3  4 Prilagajanje učno-vzgojnih pristopov glede na individualno, socialno 
in kulturno različnost učencev. 1  2  3  4 

1  2  3  4 Prilagajanje pouka naravnim in družbenim značilnostim šolskega 
okolja. 1  2  3  4 

1  2  3  4 Uporaba specialno pedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi 
potrebami. 1  2  3  4 

1  2  3  4 Organiziranje aktivnega in samostojnega učenja, usposabljanje 
učencev za učinkovito učenje. 1  2  3  4 

1  2  3  4 Ustvarjanje spodbudnega učnega vzdušja in medsebojnih odnosov ter 
učinkovito razreševanje disciplinskih problemov. 1  2  3  4 

1  2  3  4 Smiselno povezovanje vsebin posameznih predmetov z drugimi 
predmeti in predmetnimi področji. 1  2  3  4 

1  2  3  4 Raba knjižnega jezika v pedagoški praksi (kvalitetno jezikovno 
oblikovanje vseh vsebin ). 1  2  3  4 

1  2  3  4 Razvijanje pismenosti in učinkovito sporazumevanje v maternem 
jeziku. 1  2  3  4 

1  2  3  4 Vključevanje umetniških vsebin za vzgojo doživljajske in estetske 
občutljivosti. 1  2  3  4 

1  2  3  4 Poznavanje, razumevanje in uporaba različnih medijev vizualne 
kulture. 1  2  3  4 

1  2  3  4 Skrb za zdravje v pedagoškem procesu in izven njega. 1  2  3  4 

1  2  3  4 Delovanje v razširjenem programu OŠ (npr. podaljšano bivanje, krožki 
…). 1  2  3  4 

1  2  3  4 Strokovna avtonomnost pri izbiri metod, oblik, didaktičnih sredstev in 
učnega gradiva. 1  2  3  4 

1  2  3  4 
 Refleksija in izboljševanje kakovosti lastne prakse. 1  2  3  4 
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Analiza pridobljenih in zaželenih kompetenc 
študijskega programa specialne  
in rehabilitacijske pedagogike 

 
 

Simona Tancig 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  

 
 
 
Povzetek 

Določitev ustreznih kompetenc in njihova stopnja razvitosti pri študentih sta 
ključnega pomena pri načrtovanju študijskih programov.  
Namen pričujoče študije je raziskati pomembnost predmetno specifičnih 
kompetenc na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike. V ta namen sta 
bila sestavljena dva seznama kompetenc, to sta predmetno specifične 
kompetence v vzgoji in izobraževanju ter predmetno specifične kompetence 
specialne in rehabilitacijske pedagogike. 
Vprašalnika kompetenc sta glede doseženosti in pomembnosti (zaželenosti) 
izpolnjevali dve skupni respondentov, to sta visokošolski učitelji in strokovnjaki 
iz prakse. Rezultati kažejo, da sta obe skupini ocenili, razen redkih izjem, 
večino kompetenc kot pomembne in nizko dosežene. 
 
 
Ključne besede 

izobraževanje, specialna in rehabilitacijska pedagogika, študijski program, 
kompetence 
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Competence Analysis According to Importance 
and Achievement in Special Education 

 
 

Simona Tancig 
University of Ljubljana, Faculty of Education 

 
 
 
Abstract 

Identifying appropriate competencies and making a decision about their levels 
to be developed in a student are crucial in the specification and construction of 
study programmes. 
The purpose of the present study was to investigate the importance of subject-
specific competencies in the field of special pedagogy. Two lists of 
competencies focused on subject-specific competencies in education and in 
special education were constructed. 
Two groups, i.e. university staff and employers, were consulted through a 
questionnaire about the importance and achievement of competencies. 
According to the results, both groups of respondents estimated that the majority 
of the competencies presented were high in importance and low in actual 
achievement. 
 
 
Keywords 

education, special education, study programme, competencies 
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1 Uvod 
 
Začetki izobraževanja na področju specialne pedagogike segajo v leto 1947, ko 
je bil na Višji pedagoški šoli v Ljubljani odprt Oddelek za specialno 
pedagogiko. Študij je trajal 4 semestre. Zaradi premajhnega števila prijavljenih 
študentov je do leta 1953 potekal samo za izredne študente, od leta 1953 pa do 
leta 1987 je bil študij organiziran za redne in izredne študente. 

Leta 1987 je bil organiziran 4-letni študij, Oddelek se je preimenoval v Oddelek 
za defektologijo. Študij se je iz dodiplomske stopnje razvil tudi na podiplomsko 
stopnjo.  

Dodiplomsko izobraževanje je temeljno in splošno ter izobražuje strokovnjake 
za delo z osebami s posebnimi potrebami različnih starosti, ki obiskujejo 
posebne vzgojno-izobraževalne centre ali integrirane oblike vzgoje in 
izobraževanja ter domove za starejše občane. Študij je namenjen rednim in 
izrednim študentom. 

Študijski program ima dve usmeritvi, in sicer usposabljanje strokovnjakov za 
delo z osebami z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter za delo z 
osebami z motnjami sluha in govora (surdo-logo). Študij je interdisciplinarno 
naravnan in obsega več disciplinarnih področij in dejavnosti. Poleg temeljnega 
pedagoškega študija program obsega tudi predmete s področja medicine ter 
predmeta s področja specialno-pedagoške stroke. Študenti so vključeni tudi v 
prakso, ki poteka v obliki hospitacij, nastopov ter obvezne prakse v centrih za 
otroke, mladostnike in odrasle osebe s posebnimi potrebami, v ambulantah, 
svetovalnih centrih, zdravstvenih ustanovah, domovih za starejše občane ter v 
osnovnih šolah. 

V letu 2003 se je Oddelek – kot tudi oba študijska programa (dodiplomski in 
podiplomski) preimenoval v Oddelek za specialno in rehabilitacijsko 
pedagogiko. S tem je disciplinarno področje dobilo naziv, ki je skladen z 
uveljavljenim v svetu in tudi s širjenjem področja dela izven meje vzgoje in 
izobraževanja na področje rehabilitacije (pedagoška rehabilitacija). Področje 
dela se vse bolj širi in zajema obravnavo oseb s posebnimi potrebami ter 
njihovih družin v vseh življenjskih obdobjih ne glede na čas nastanka motnje ter 
vrsto in stopnjo motnje. Specialna pedagogika in družbena rehabilitacija oseb s 
posebnimi potrebami je obsežno delovno področje. Ne obsega samo področja 
šolanja oseb s posebnimi potrebami, temveč tudi druga življenjska področja, 
npr. delovno, poklicno, prosti čas ter socialno vključevanje in participacijo oseb 
s posebnimi potrebami v širšem socialnem okolju. 

Od leta 2004 poteka prenova študijskega programa specialne in rehabilitacijske 
pedagogike. Izhodišča za prenovo študijskih programov specialne in 
rehabilitacijske pedagogike so tudi razni dokumenti in zakoni, ki urejajo to 
področje, npr. Konvencija o otrokovih pravicah (1989), Zakon o osnovni šoli 
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(1996), Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000) in raziskovalna 
projekta Partnerstvo fakultete in šol (Tancig, Dekleva, 2005). Na osnovi 
omenjenih dokumentov in gradiv so bila oblikovana nekatera naslednja 
izhodišča za prenovo študijskih programov: 
− inkluzivna vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov ter inkluzivno 

vključevanje odraslih oseb s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami 
v delovno in širše socialno okolje; 

− premik od medicinske usmeritve k bolj socialno-pedagoški usmeritvi, ki 
zajema tudi dejavnosti s področja rehabilitacijske pedagogike, za čim bolj 
samostojno in kvalitetno vključevanje in sodelovanje oseb s posebnimi 
potrebami v vseh družbenih procesih; 

− kontinuum dejavnosti od preventive, identifikacije, diagnostike, vzgoje in 
izobraževanja otrok in mladostnikov ter obravnave odraslih oseb s 
posebnimi potrebami;  

− partnerski odnos specialnih in rehabilitacijskih pedagogov z osebami s 
posebnimi potrebami, njihovimi starši in drugimi strokovnimi delavci; 

− timsko delo pri obravnavi otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami itd. 
 
Prenova programa specialne in rehabilitacijske pedagogike temelji na smernicah 
in načelih bolonjskega procesa kot pri vseh ostalih študijskih programih PeF 
UL. Od leta 2002 je PeF UL vključena v evropski projekt Tuning, znotraj 
katerega poteka usklajevanje prenove študijskih programov PeF UL s 
priporočili o njihovi strukturi in metodologiji priprave prenove, ki daje velik 
poudarek kompetencam in kompetenčnim analizam kot najbolj pomembnemu 
izhodišču pri načrtovanju študijskih programov, v katerih se poudarjajo rezultati 
usposabljanja bodočega diplomanta. Ti so izraženi v kompetencah.  
 
 
2 Namen in cilj 
 
Pri prenovi študijskih programov smo skladno s smernicami bolonjskega 
procesa in projekta Tuning upoštevali pomembno spremembo v pojmovanju 
kurikula, ki pomeni premik pozornosti od vsebine študijskih programov k 
študijskim rezultatom, izraženim s kompetencami. Tako smo z raziskavo skušali 
ugotoviti, katere so tiste kompetence na področju specialne in rehabilitacijske 
pedagogike, ki bi jim morali posvetiti večjo pozornost pri načrtovanju 
študijskega programa oz. usposabljanja bodočega diplomanta. 

Z vprašalnikoma predmetno specifičnih kompetenc na področju vzgoje in 
izobraževanja ter na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike smo 
želeli na vzorcu uporabnikov oz. delodajalcev in visokošolskih učiteljev 
ugotoviti stopnjo doseženosti omenjenih kompetenc, ki jih pridobijo diplomanti 
v sedanjem študijskem procesu, in stopnjo zaželenosti (pomembnosti) 
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predmetno specifičnih kompetenc, s katerimi bi morali uskladiti načrtovanje 
prenove študijskega progama specialne in rehabilitacijske pedagogike. 
 
 
3 Metode 
 
3.1 Vzorec respondentov 
 
Pri oblikovanju vzorca respondentov smo upoštevali priporočilo dokumentov 
projekta Tuning (Tuning 4, 2002), da je v raziskave kompetenc, njihove 
zaželenosti (pomembnosti) in njihovega doseganja potrebno poleg 
visokošolskih učiteljev vključiti tudi deležnike, tj. delodajalce in uporabnike. 

Tako smo oblikovali dva vzorca respondentov. Prvega so sestavljali 
visokošolski učitelji in sodelavci Oddelka za specialno in rehabilitacijsko 
pedagogiko Pedagoške fakultete v Ljubljani in smo ga poimenovali podobno 
kot v analizah projekta Tuning z akademiki. Vprašalnik je izpolnilo 9 oseb. 

Drugi vzorec udeležencev so sestavljali člani različnih sekcij Društva 
defektologov Slovenije, ki so zaposleni na različnih delovnih mestih na 
področju specialne in rehabilitacijske pedagogike. Vprašalnik je izpolnilo 91 
respondentov, ki smo jih poimenovali praktiki. 
 
3.2 Vprašalniki kompetenc 
 
V raziskavi smo uporabili dva vprašalnika o kompetencah, in sicer vprašalnik 
predmetno specifičnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju (VI) ter vprašalnik 
predmetno specifičnih kompetenc specialne in rehabilitacijske pedagogike 
(SRP). 

Vprašalnik predmetno specifičnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju zajema 
predmetno specifične kompetence diplomantov UL PeF. Vprašalnik, ki obsega 
15 postavk, je sestavila skupina za prenovo študijskih programov Pedagoške 
fakultete. Pri sestavljanju vprašalnika je skupina za izhodišče uporabilo 
kompetenčne sezname in analize kompetenc za področje izobraževanja učiteljev 
(teacher education) in izobraževalnih ved (education sciences), ki so bili 
izdelani v okviru projekta Tuning (Tuning 4, 2002).  

Pri sestavljanju vprašalnika predmetno specifičnih kompetenc na področju 
specialne in rehabilitacijske pedagogike so bile upoštevane različne podlage in 
izhodišča: sodobne smernice v razvoju poklicnega področja; rezultati večletnih 
evalvacij študija pri rednih in izrednih študentih ter podiplomskih študentih; 
mnenja uporabnikov, izražena na različnih posvetih in konferencah v zadnjih 
letih. Končna verzija vprašalnika z 10 postavkami je bila oblikovana na osnovi 
diskusije visokošolskih učiteljev in sodelavcev Oddelka SRP ter pilotske 
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raziskave, v kateri so sodelovali študenti podiplomskega študija in uporabniki 
oz. delodajalci. 

Udeleženci raziskave so na 4-stopenjski skali ocenili, kakšna je dejansko 
dosežena usposobljenost diplomantov za posamezno postavko vprašalnika, in 
enako na 4-stopenjski skali, kakšna je zaželena usposobljenost diplomantov. 
Oba vprašalnika sta prikazana, kot sledi. 
 
Vprašalnik 1 
 

 
Posebne (specifične) kompetence v 
vzgoji in izobraževanju (usposobljenost 
za ...) 

Sedanja 
usposobljenost 

Zaželena 
usposobljenost 

1 Poznavanje vsebine in metodike področja. 1 2 3 4 1 2 3 4 

2 
Razumevanje in uporaba kurikularnih 
teorij ter splošnega in didaktičnega znanja 
na predmetnem področju. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

3 Interdisciplinarno povezovanje vsebin. 1 2 3 4 1 2 3 4 

4 Uporaba specialno pedagoških znanj za 
delo z otroki s posebnimi potrebami. 1 2 3 4 1 2 3 4 

5 Pedagoško vodenje razreda in/ali skupine. 1 2 3 4 1 2 3 4 

6 
Organiziranje aktivnega in samostojnega 
učenja, usposabljanje učencev za 
učinkovito učenje. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

7 
Usposobljenost za preverjanje in 
ocenjevanje znanja in dosežkov učencev 
ter oblikovanje povratnih informacij. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

8 Komuniciranje s strokovnjaki iz različnih 
vzgojno-izobraževalnih področij. 1 2 3 4 1 2 3 4 

9 Sodelovanje s starši. 1 2 3 4 1 2 3 4 

10 

Razumevanje odnosov med vzgojno-
izobraževalno institucijo in socialnim 
okoljem ter sistemsko gledanje in 
delovanje. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

11 Poznavanje in razumevanje teoretičnih 
osnov svetovalnega dela. 1 2 3 4 1 2 3 4 

12 

Oblikovanje celovite ocene potreb 
posameznika oz. skupine, njihovih močnih 
in šibkih področij ob upoštevanju 
okoljskih dejavnikov (fizičnih, socialnih, 
kulturnih) z ustreznimi postopki in 
instrumenti. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

13 
Obvladanje postopkov in principov 
svetovalnega dela ter načrtovanje ter 
izvajanje intervencijskih programov. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

14 Zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja 
partnerskega odnosa z drugimi uporabniki 1 2 3 4 1 2 3 4 
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oz. skupinami (starši, lokalna skupnost, 
svetovalne službe, gospodarstvo ipd.). 

15 
Zavzemanje za take spremembe sistema, 
ki zagotavljajo osnovne pravice in potrebe 
uporabnika oz. skupine. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 
Vprašalnik 2 
 

 
Predmetno specifične kompetence za 
specialno in rehabilitacijsko 
pedagogiko 

Sedanja 
usposobljenost 

Zaželena 
usposobljenost 

1 Poznavanje teoretičnih osnov področja 
SRP in njihove uporabe v praksi. 1 2 3 4 1 2 3 4 

2 

Zmožnost ugotavljanja posebnih potreb 
posameznika z uporabo ustreznih 
(diagnostičnih) postopkov, metod in 
tehnik ter načrtovanja individualiziranih 
programov oz. intervencij v procesu 
rehabilitacije. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

3 Zmožnost razvijanja inkluzivne kulture, 
politike in prakse 1 2 3 4 1 2 3 4 

4 
Delo s starši, skrbniki in družino – 
informiranje, educiranje, svetovanje in 
nudenje čustvene opore 

1 2 3 4 1 2 3 4 

5 
Poznavanje socialnih sistemov, nevladnih 
organizacij, prostovoljnega dela, 
zagovorništva ... 

1 2 3 4 1 2 3 4 

6 

Uporaba ustreznih postopkov (metod) 
raziskovanja in razvoja prakse (področja 
dela), npr. študij primera, akcijsko 
raziskovanje ipd. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

7 Sinergistično delovanje v organizaciji / 
(inter)disciplinarnem timu 1 2 3 4 1 2 3 4 

8 Zmožnost reševanja konfliktov na 
odnosni in strokovni ravni. 1 2 3 4 1 2 3 4 

9 

Poklicno delovanje v skladu s poklicno 
etiko, kodeksi; prepoznavanje in 
reševanje moralno-etičnih dilem in 
problemov: delovanje na način, ki ščiti 
osnovne pravice, integriteto in 
dostojanstvo posameznika. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

10 

Sposobnost prevzeti odgovornost za 
lasten poklicni razvoj in učenje z 
evalvacijo in refleksijo lastnega dela 
(izkustveno učenje, supervizija, 
intervizija). 

1 2 3 4 1 2 3 4 
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3.3 Statistične metode 
 
Pri izboru statističnih metod smo upoštevali metodologijo obdelave podatkov, 
ki je bila uporabljena v kompetenčnih analizah projekta Tuning (Tuning 4, 
2002). 

Na podatkih, ki smo jih pridobili z administracijo vprašalnikov, smo uporabili 
osnovno parametrsko statistiko in rezultate prikazali tabelarično in grafično za 
oba vzorca respondentov ter glede na doseženost in zaželenost (pomembnost) 
posamezne kompetence. 

Z izračuni intervalov zaupanja smo preverili pomembnost razlik v aritmetičnih 
sredinah med doseženimi in zaželenimi kompetencami. 

S prikazi dobljenih rezultatov aritmetičnih sredin v raztresenem grafu smo 
ugotovili mesto posamezne kompetence v koordinatnem sistemu obeh dimenzij, 
tj. zaželenosti in doseženosti. Na osnovi kriterija skalne vrednosti 3 smo določili 
presečišče obeh koordinat in dobili razvrstitev kompetenc v 4 skupine oz. 
kvadrante: 
1. visoko zaželene in nizko dosežene, 
2. visoko zaželene in visoko dosežene, 
3. nizko zaželene in visoko dosežene, 
4. nizko zaželene in nizko dosežene. 
 
Rezultate obeh vprašalnikov predmetno specifičnih kompetenc smo v 
omenjenem koordinatnem sistemu rangirali po pomembnosti in na ta način 
pridobili dodatne informacije kompetenčne analize, ki so v pomoč pri 
načrtovanju prenove študijskih programov. 
 
 
4 Rezultati 
 
4.1 Razlike v stopnji doseženosti in zaželenosti (pomembnosti) predmetno 
specifičnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju (VI) pri akademikih  
 
Iz rezultatov, prikazanih v Tabelah 1 in 2, je razvidno, da je po mnenju učiteljev 
in sodelavcev Oddelka za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko uspešna 
doseženost kompetenc v naboru predmetno specifičnih za področje vzgoje in 
izobraževanja sorazmeroma nizka. Razpon povprečnih ocen je od 1,89–3,0. Pri 
tem je najvišja povprečna ocena (3,0) bila dobljena pri dveh kompetencah: 
poznavanje vsebine in metodike področja; razumevanje in uporaba kurikularnih 
teorij ter splošnega in didaktičnega znanja na predmetnem področju. Zanimivo, 
da so bile ocenjene kot najmanj dosežene sledeče kompetence: razumevanje 
odnosov med vzgojno-izobraževalno institucijo in socialnim okoljem; 
interdisciplinarno povezovanje vsebin; poznavanje in razumevanje teoretičnih 
osnov svetovalnega dela; zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskega 
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odnosa z drugimi uporabniki (starši, lokalno skupnostjo, svetovalno službo 
ipd.). 

Precej drugačna slika se nam kaže pri ocenah zaželenosti (pomembnosti) 
kompetenc. Povprečne ocene so zelo visoke, njihov razpon je od 3,22–3,89. Kot 
najbolj zaželene visokošolski učitelji ocenjujejo sledeče 3 kompetence: 
poznavanje vsebine in metodike področja; organiziranje aktivnosti in 
samostojnega učenja ter usposabljanje učencev za učinkovito učenje; 
oblikovanje celovite ocene potreb posameznika oz. skupine, njihovih močnih in 
šibkih področij ob upoštevanju okoljskih dejavnikov. 
 
Tabela 1: Predmetno specifične kompetence v vzgoji in izobraževanju 
(DOSEŽENE). 
 

  veljavni min maks povprečje std.  
odklon 

std.  
napaka 

95 % interval 
zaupanja 

vi_1A N = 9 2 4 3,00 0,71 0,24 2,54 3,46 
vi_2A N = 9 2 4 3,00 0,50 0,17 2,67 3,33 
vi_3A N = 9 1 3 2,00 0,50 0,17 1,67 2,33 
vi_4A N = 8 1 3 2,38 0,74 0,26 1,86 2,89 
vi_5A N = 9 2 3 2,56 0,53 0,18 2,21 2,90 
vi_6A N = 9 2 3 2,22 0,44 0,15 1,93 2,51 
vi_7A N = 9 2 3 2,56 0,53 0,18 2,21 2,90 
vi_8A N = 9 1 3 2,11 0,78 0,26 1,60 2,62 
vi_9A N = 9 2 3 2,33 0,50 0,17 2,01 2,66 
vi_10A N = 9 1 3 1,89 0,78 0,26 1,38 2,40 
vi_11A N = 9 1 3 2,00 0,71 0,24 1,54 2,46 
vi_12A N = 8 1 3 2,13 0,64 0,23 1,68 2,57 
vi_13A N = 8 1 3 2,13 0,64 0,23 1,68 2,57 
vi_14A N = 9 1 3 2,00 0,50 0,17 1,67 2,33 
vi_15A N = 8 1 3 2,00 0,53 0,19 1,63 2,37 

 
 
Tabela 2: Predmetno specifične kompetence v vzgoji in izobraževanju 
(ZAŽELENE). 
 

  veljavni min maks povprečje std.  
odklon 

std.  
napaka 

95 % interval 
zaupanja 

vi_1B N = 9 3 4 3,89 0,33 0,11 3,67 4,11 
vi_2B N = 9 2 4 3,56 0,73 0,24 3,08 4,03 
vi_3B N = 9 2 4 3,56 0,73 0,24 3,08 4,03 
vi_4B N = 9 3 4 3,67 0,50 0,17 3,34 3,99 
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vi_5B N = 9 2 4 3,67 0,71 0,24 3,20 4,13 
vi_6B N = 9 3 4 3,89 0,33 0,11 3,67 4,11 
vi_7B N = 9 2 4 3,78 0,67 0,22 3,34 4,21 
vi_8B N = 9 3 4 3,67 0,50 0,17 3,34 3,99 
vi_9B N = 9 3 4 3,78 0,44 0,15 3,49 4,07 
vi_10B N = 9 3 4 3,22 0,44 0,15 2,93 3,51 
vi_11B N = 9 3 4 3,44 0,53 0,18 3,10 3,79 
vi_12B N = 9 3 4 3,89 0,33 0,11 3,67 4,11 
vi_13B N = 9 3 4 3,78 0,44 0,15 3,49 4,07 
vi_14B N = 8 3 4 3,38 0,52 0,18 3,02 3,73 
vi_15B N = 8 3 4 3,63 0,52 0,18 3,27 3,98 

 
Pomembnost razlik med ocenami uspešne doseženosti in zaželenosti kompetenc 
v vzgoji in izobraževanju je razvidna iz Grafa 1. Razen pri eni kompetenci 
(razumevanje in uporaba kurikularnih teorij ter splošnega in didaktičnega 
znanja) so dobljene statistično pomembne razlike med stopnjo doseženosti in 
stopnjo zaželenosti (pomembnosti) kompetenc v naboru. 
 

1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0

vi_
1

vi_
2

vi_
3

vi_
4

vi_
5

vi_
6

vi_
7

vi_
8

vi_
9

vi_
10

vi_
11

vi_
12

vi_
13

vi_
14

vi_
15

zaželene

dosežene

 
Graf 1: Ocene uspešne doseženosti in zaželenosti kompetenc v vzgoji in 
izobraževanju. 
 
Tudi iz Raztresenega grafa 1, ki prikazuje dobljene rezultate po obeh 
dimenzijah, so skoraj vse (razen dveh) kompetence v naboru ocenjene kot 
izrazito zaželene in sorazmeroma nizko dosežene. 
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Raztreseni graf 1 
 
 
4.2 Razlike v stopnji doseženosti in zaželenosti (pomembnosti) predmetno 
specifičnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju (VI) pri praktikih  
 
Praktiki oz. uporabniki ugodneje ocenjujejo uspešnost doseženih kompetenc v 
vzgoji in izobraževanju (Tabeli 3 in 4). Povprečne ocene so višje kot pri 
akademikih. Povprečne ocene se gibljejo v razponu od 2,4–3,2. Nobena 
kompetenca ni bila ocenjena z najvišjo možno povprečno oceno. 
Podobno kot akademiki tudi praktiki potrjujejo, da je najvišje dosežena 
kompetenca poznavanje vsebine in metodike področja. Sledijo še pedagoško 
vodenje razreda in skupine; uporaba specialnih pedagoških znanj za delo z 
otroki s posebnimi potrebami; interdisciplinarno povezovanje vsebin; 
sodelovanje s starši. Najnižjo povprečno oceno je dobila kompetenca 
obvladovanje postopkov svetovalnega dela in načrtovanje ter izvajanje 
intervencijskih programov. S sorazmeroma nizkimi ocenami sledijo še: 
poznavanje in razumevanje teoretičnih osnov svetovalnega dela; zmožnost 
vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskega odnosa z drugimi uporabniki 
(starši, lokalno skupnostjo, svetovalno službo ipd.); zavzemanje za take 
spremembe sistema, ki zagotavljajo osnovne pravice in potrebe uporabnika oz. 
skupine. 
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Tabela 3: Predmetno specifične kompetence v vzgoji in izobraževanju 
(DOSEŽENE). 
 

  veljavni min maks povprečje std.  
odklon 

std.  
napaka 

95 % interval 
zaupanja 

vi_1A N = 91 1 4 3,2 0,67 0,07 3,03 3,30 
vi_2A N = 89 1 4 2,8 0,69 0,07 2,63 2,92 
vi_3A N = 90 1 4 3,0 0,70 0,07 2,85 3,15 
vi_4A N = 89 1 4 3,2 0,68 0,07 3,11 3,39 
vi_5A N = 89 1 4 3,1 0,85 0,09 2,92 3,28 
vi_6A N = 88 1 4 2,6 0,77 0,08 2,41 2,73 
vi_7A N = 89 1 4 2,7 0,84 0,09 2,56 2,90 
vi_8A N = 90 1 4 2,6 0,88 0,09 2,46 2,83 
vi_9A N = 91 1 4 3,0 0,98 0,10 2,77 3,17 
vi_10A N = 91 1 4 2,7 0,73 0,08 2,58 2,88 
vi_11A N = 91 1 4 2,5 0,81 0,08 2,38 2,72 
vi_12A N = 91 1 4 2,7 0,75 0,08 2,59 2,90 
vi_13A N = 89 1 4 2,4 0,78 0,08 2,26 2,59 
vi_14A N = 91 1 4 2,5 0,79 0,08 2,34 2,67 
vi_15A N = 90 1 4 2,5 0,85 0,09 2,28 2,63 

 
Tabela 4: Predmetno specifične kompetence v vzgoji in izobraževanju 
(ZAŽELENE). 
 

  veljavni min maks povprečje std.  
odklon 

std.  
napaka 

95 % interval 
zaupanja 

vi_1B N = 90 2 4 3,98 0,21 0,02 3,93 4,02 
vi_2B N = 89 3 4 3,79 0,41 0,04 3,70 3,87 
vi_3B N = 89 2 4 3,92 0,31 0,03 3,86 3,99 
vi_4B N = 86 3 4 3,94 0,24 0,03 3,89 3,99 
vi_5B N = 84 3 4 3,89 0,31 0,03 3,83 3,96 
vi_6B N = 88 3 4 3,83 0,38 0,04 3,75 3,91 
vi_7B N = 88 2 4 3,83 0,41 0,04 3,74 3,91 
vi_8B N = 88 3 4 3,91 0,29 0,03 3,85 3,97 
vi_9B N = 90 2 4 3,94 0,27 0,03 3,89 4,00 
vi_10B N = 89 2 4 3,76 0,45 0,05 3,67 3,86 
vi_11B N = 90 1 4 3,77 0,54 0,06 3,65 3,88 
vi_12B N = 90 2 4 3,87 0,37 0,04 3,79 3,94 
vi_13B N = 89 1 4 3,69 0,60 0,06 3,56 3,81 
vi_14B N = 91 2 4 3,75 0,46 0,05 3,65 3,84 
vi_15B N = 91 1 4 3,68 0,58 0,06 3,56 3,80 
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Glede zaželenosti (pomembnosti) nabora kompetenc tudi uporabniki presojajo, 
da so vse kompetence zelo zaželene. Razpon ocen je celo višji kot pri 
akademikih in znaša od 3,68–3,98. Najvišje so bile glede zaželenosti ocenjene 
sledeče kompetence: poznavanje vsebine in metodike področja; uporaba 
specialnih pedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami; 
sodelovanje s starši. 

Iz Grafa 2 je razvidno, da obstajajo statistično pomembne razlike med 
zaželenimi in uspešno doseženimi kompetencami. Slednje so statistično 
pomembno nižje od zaželenih. Podobno kot v primeru ocen, dobljenih na 
vzorcu akademikov, se tudi pri praktikih srečujemo s sliko, ki kaže na velik 
razkorak med ocenjeno zaželenostjo kompetenc in oceno njihove uspešne 
doseženosti.  
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Graf 2: Statistično pomembne razlike med zaželenimi in uspešno doseženimi 
kompetencami. 
 
Iz Raztresenega grafa 2, ki prikazuje umeščenost rezultatov ocen glede na obe 
dimenziji kompetenc (zaželenost in doseženost), je razvidno, da so razen nekaj 
izjem skoraj vse ocenjene kompetence v kvadrantu visoko zaželenih in nizko 
doseženih. V kvadrant visoko doseženih in visoko zaželenih se je uvrstilo le 
nekaj kompetenc: poznavanje vsebine in metodike področja; uporaba specialnih 
pedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami; pedagoško vodenje 
razreda. 
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Raztreseni graf 2 
 
 
4.3 Razlike v stopnji doseženosti in zaželenosti (pomembnosti) predmetno 
specifičnih kompetenc za področje specialne in rehabilitacijske pedagogike (SRP) 
pri akademikih 
 
Visokošolski učitelji Oddelka SRP ocenjujejo, da so kompetence v naboru 
sorazmeroma nizko dosežene (Tabeli 5 in 6). Mere srednje vrednosti se gibljejo 
v razponu 2,0 –3,0. Najvišja dosežena kompetenca je po mnenju akademikov 
poznavanje teoretičnih osnov področja SRP in njihova uporaba v praksi. Sledita 
še 2 kompetenci, ki imata sorazmeroma visoko oceno doseženosti: zmožnosti 
ugotavljanja posebnih potreb z uporabo posebnih diagnostičnih postopkov ter 
načrtovanje individualnih programov oz. intervencij v procesu rehabilitacije; 
uporaba ustreznih postopkov raziskovanja in razvoja prakse. 

Iz Tabele 5 je razvidno, da so kompetence glede zaželenosti ocenjene precej 
višje kot pri njihovi doseženosti v Tabeli 6. Razpon povprečnih ocen je 3,11–
4,0. Kot najbolj zaželena je bila ocenjena kompetenca, ki je tudi dobila 
sorazmeroma visoko oceno doseženosti, tj. zmožnost ugotavljanja posebnih 
potreb posameznika z uporabo ustreznih diagnostičnih postopkov ter 
načrtovanje individualnih programov oz. intervencij v procesu rehabilitacije. 
Drugo najvišjo oceno glede doseženosti je dobila kompetenca sposobnost 
prevzeti odgovornost za lasten poklicni razvoj in učenje z evalvacijo in 
refleksijo lastnega dela (izkustveno učenje, intervizija, supervizija). Z zelo 
visoko oceno sledi še poznavanje teoretičnih osnov področja SRP in njihova 
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uporaba v praksi. Sledita še zmožnost razvijanja inkluzivne kulture, politike in 
prakse ter zmožnost reševanja konfliktov na odnosni in strokovni ravni. 
 
Tabela 5: Predmetno specifične kompetence za specialno in rehabilitacijsko 
pedagogiko (DOSEŽENE). 
 

  veljavni min maks povprečje std.  
odklon 

std.  
napaka 

95 % 
interval 

zaupanja 
srp_1A N = 9 2 4 3,00 0,50 0,17 2,67 3,33 
srp_2A N = 8 2 3 2,75 0,46 0,16 2,43 3,07 
srp_3A N = 7 1 3 2,00 0,58 0,22 1,57 2,43 
srp_4A N = 9 2 3 2,44 0,53 0,18 2,10 2,79 
srp_5A N = 9 1 4 2,11 0,93 0,31 1,50 2,72 
srp_6A N = 8 2 3 2,75 0,46 0,16 2,43 3,07 
srp_7A N = 9 2 3 2,22 0,44 0,15 1,93 2,51 
srp_8A N = 9 1 3 2,33 0,71 0,24 1,87 2,80 
srp_9A N = 9 1 3 2,33 0,87 0,29 1,77 2,90 
srp_10A N = 9 1 3 2,44 0,73 0,24 1,97 2,92 

 
Tabela 6: Predmetno specifične kompetence za specialno in rehabilitacijsko 
pedagogiko (ZAŽELENE). 
 

  veljavni min maks povprečje std.  
odklon 

std.  
napaka

95 %  
interval  

zaupanja  
srp_1B N = 9 3 4 3,78 0,44 0,15 3,49 4,07 
srp_2B N = 8 4 4 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00 
srp_3B N = 8 3 4 3,75 0,46 0,16 3,43 4,07 
srp_4B N = 9 3 4 3,56 0,53 0,18 3,21 3,90 
srp_5B N = 9 2 4 3,11 0,60 0,20 2,72 3,50 
srp_6B N = 9 3 4 3,33 0,50 0,17 3,01 3,66 
srp_7B N = 9 3 4 3,67 0,50 0,17 3,34 3,99 
srp_8B N = 8 3 4 3,75 0,46 0,16 3,43 4,07 
srp_9B N = 8 3 4 3,63 0,52 0,18 3,27 3,98 
srp_10B N = 9 3 4 3,89 0,33 0,11 3,67 4,11 

 
Razlike med ocenami doseženosti in zaželenimi kompetencami, prikazane v 
Grafu 3, so vse statistično pomembne, razen v dveh primerih: poznavanje 
socialnih sistemov, nevladnih organizacij prostovoljnega dela, zagovorništva 
ipd. ter uporabe ustreznih postopkov (metod) raziskovanja in razvoja prakse. 
Pomembne razlike tudi v primeru predmetno specifičnih kompetenc za področje 
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specialne in rehabilitacijske pedagogike kažejo in narekujejo pomembne 
spremembe v načrtovanju bolonjskih študijskih programov. 
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Graf 3: Razlike med ocenami doseženosti in zaželenimi kompetencami 
 
To potrjuje tudi Raztreseni graf 3, ki kaže, da so se vse kompetence iz 
preiskovanega nabora razvrstile v kvadrat visoko zaželenih in nizko doseženih. 
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Raztreseni graf 3 
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4.4 Razlike v stopnji doseženosti in zaželenosti (pomembnosti) predmetno 
specifičnih kompetenc za področje specialne in rehabilitacijske pedagogike (SRP) 
pri praktikih 
 
Tudi v primeru predmetno specifičnih kompetenc SRP so povprečne ocene 
doseženosti pri praktikih nekoliko višje, kot smo jih dobili na vzorcu 
akademikov (Tabeli 7 in 8). Povprečne ocene se gibljejo v razponu 2,4–3,0. 
Praktiki ocenjujejo, da so najvišje dosežene pri 4 kompetencah: delo s starši, 
skrbniki in družino; sposobnost prevzeti odgovornost za lasten poklicni razvoj 
in učenje z evalvacijo in refleksijo lastnega dela (izkustveno učenje, supervizija 
…); zmožnost ugotavljanja posebnih potreb z uporabo diagnostičnih postopkov 
ter načrtovanje individualnih programov; poklicno delovanje v skladu s 
poklicno etiko, kodeksi. Najnižja dosežena kompetenca je po mnenju praktikov 
poznavanje socialnih sistemov, nevladnih organizacij, prostovoljnega dela, 
zagovorništva ipd. 

Po zaželenosti so vse kompetence v naboru praktiki ocenili kot zelo pomembne. 
Večji del kompetenc ima povprečno oceno blizu najvišje možne ocene, Razpon 
ocen je majhen (3,51–3,94). 
 
Tabela 7: Predmetno specifične kompetence za specialno in rehabilitacijsko 
pedagogiko (DOSEŽENE). 
 

  veljavni min maks povprečje std.  
odklon 

std.  
napaka 

95%  
interval  

zaupanja 
srp_1A N = 90 1 4 2,8 0,74 0,08 2,64 2,94 
srp_2A N = 91 1 4 2,9 0,76 0,08 2,71 3,02 
srp_3A N = 86 1 4 2,5 0,70 0,08 2,33 2,62 
srp_4A N = 90 1 4 3,0 0,84 0,09 2,79 3,14 
srp_5A N = 91 1 4 2,3 0,78 0,08 2,18 2,50 
srp_6A N = 91 1 4 2,4 0,82 0,09 2,25 2,59 
srp_7A N = 90 1 4 2,8 0,87 0,09 2,59 2,95 
srp_8A N = 90 1 4 2,8 0,93 0,10 2,60 2,98 
srp_9A N = 91 1 4 2,9 0,86 0,09 2,77 3,12 
srp_10A N = 91 1 4 3,0 0,91 0,10 2,79 3,16 
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Tabela 8: predmetno specifične kompetence za specialno in rehabilitacijsko 
pedagogiko (ZAŽELENE). 
 

  veljavni min maks povprečje std.  
odklon 

std.  
napaka 

95%  
interval  

zaupanja 
srp_1B N = 89 1 4 3,88 0,42 0,04 3,79 3,96 
srp_2B N = 90 3 4 3,93 0,25 0,03 3,88 3,99 
srp_3B N = 86 1 4 3,58 0,62 0,07 3,45 3,71 
srp_4B N = 90 3 4 3,89 0,32 0,03 3,82 3,95 
srp_5B N = 90 1 4 3,51 0,72 0,08 3,36 3,66 
srp_6B N = 89 1 4 3,51 0,71 0,08 3,36 3,65 
srp_7B N = 89 3 4 3,81 0,40 0,04 3,73 3,89 
srp_8B N = 88 3 4 3,93 0,25 0,03 3,88 3,98 
srp_9B N = 89 2 4 3,92 0,31 0,03 3,86 3,99 
srp_10B N = 89 3 4 3,94 0,23 0,02 3,90 3,99 

 
Razlike med ocenami doseženosti in zaželenosti kompetenc so tudi v tem 
primeru statistično pomembne in kažejo na pomembno višje ocene zaželenosti 
kompetenc glede na ocene njihove uspešne doseženosti (Graf 4). 
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Graf 4: Razlike med ocenami doseženosti in zaželenosti kompetenc 
 
Vse ocene kompetenc glede na obe dimenziji, tj. doseženosti in zaželenosti, so 
se razvrstile v kvadrat visoke zaželenosti in nizke doseženosti (Raztreseni graf 
4). 
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Raztreseni graf 4 
 
 
4.5 Kompetence VI in SRP skupaj, rangirane po pomembnosti pri akademikih 
 
Da bi dobili podrobnejšo informacijo o relativni pomembnosti kompetence, ki 
so se razvrstile v skupino visoko zaželenih in visoko doseženih ter v skupino 
visoko zaželenih in nizko doseženih, smo jih rangirali. Kot je razvidno iz 
Tabele 9, so bile ocenjene kot visoko zaželene in visoko dosežene v študijskem 
programu le 3 kompetence, med katerimi je na prvem mestu poznavanje vsebine 
in metodike področja, sledijo poznavanje teoretičnih osnov področja SRP in 
njihova uporaba v praksi in razumevanje in uporaba kurikularnih teorij ter 
splošnega in didaktičnega znanja na predmetnem področju. Vse preostale 
kompetence so ocenjene kot visoko zaželene in nizko dosežene s študijskim 
programom.  

Kot najpomembnejše so se na prvih mestih zvrstile kompetence, ki se nanašajo 
na delo z osebami s posebnimi potrebami, tj. diagnoza, načrtovanje 
individualnih programov, na zmožnost prevzeti odgovornost za lasten poklicni 
razvoj, na organiziranje aktivnega in samostojnega učenja oz. usposabljanja 
učencev za učinkovito učenje. Sledijo kompetence, ki so povezane s svetovalnim 
delom, z razvijanjem inkluzivne kulture ipd. 

Najnižji rang si dobile kompetence, ki odražajo širšo družbeno vpetost 
specialno pedagoškega dela (delovanje v družbi) v ostale sisteme socialnega 
okolja, tj. kompetenci razumevanje odnosov med vzgojno-izobraževalno 
institucijo in socialnim okoljem, sistemsko gledanje in delovanje ter poznavanje 
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socialnih sistemov, nevladnih organizacij, prostovoljnega dela, zagovorništva 
ipd. 
 
 
4.6 Kompetence VI in SRP skupaj, rangirane po pomembnosti pri praktikih 
 
V skupini visoko zaželenih in visoko doseženih kompetenc je po mnenju 
uporabnikov na prvem mestu kompetenca poznavanje vsebine in metodike 
področja, enako jo ocenjujejo tudi akademiki (Tabela 10). Sledijo uporaba 
specialno pedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami, 
interdisciplinarno povezovanje vsebin ter pedagoško vodenje razreda. Slednje 3 
kompetence so akademiki ocenili kot visoko zaželene in nizko dosežene in so se 
uvrstile v sredino rang lestvice. 
 
Tabela 9: Rangiranje po pomembnosti pri akademikih 
 

VISOKE »ZAŽELENE« 
NIZKE »DOSEŽENE« 

VISOKE »ZAŽELENE« 
VISOKE »DOSEŽENE« 

srp_2 – Zmožnost ugotavljanja posebnih potreb 
posameznika z uporabo ustreznih (diagnostičnih) 
postopkov, metod in tehnik ter načrtovanja 
individualiziranih programov oz. intervencij v 
procesu rehabilitacije 
srp_10 – Sposobnost prevzeti odgovornost za 
lasten poklicni razvoj in učenje z evalvacijo in 
refleksijo lastnega dela (izkustveno učenje, 
supervizija, intervizija) 
vi_6 – Organiziranje aktivnega in samostojnega 
učenja, usposabljanje učencev za učinkovito 
učenje. 
vi_12 – Oblikovanje celovite ocene potreb 
posameznika oz. skupine, njihovih močnih in 
šibkih področij ob upoštevanju okoljskih 
dejavnikov (fizičnih, socialnih, kulturnih) z 
ustreznimi postopki in instrumenti. 
vi_7 – Usposobljenost za preverjanje in 
ocenjevanje znanja in dosežkov učencev ter 
oblikovanje povratnih informacij. 
vi_9 – Sodelovanje s starši. 
vi_13 – Obvladanje postopkov in principov 
svetovalnega dela in načrtovanje ter izvajanje 
intervencijskih programov. 
srp_3 – Zmožnost razvijanja inkluzivne kulture, 
politike in prakse. 
srp_8 – Zmožnost reševanja konfliktov na odnosni 
in strokovni ravni. 
srp_7 – Sinergistično delovanje v 

vi_1 – Poznavanje vsebine in 
metodike področja. 
srp_1 – Poznavanje teoretičnih 
osnov področja SRP in njihove 
uporabe v praksi 
vi_2 – Razumevanje in uporaba 
kurikularnih teorij ter splošnega in 
didaktičnega znanja na predmetnem 
področju. 
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organizaciji/(inter)disciplinarnem timu. 
vi_4 – Uporaba specialno pedagoških znanj za 
delo z otroki s posebnimi potrebami. 
vi_5 – Pedagoško vodenje razreda in/ali skupine. 
vi_8 – Komuniciranje s strokovnjaki iz različnih 
vzgojnoizobraževalnih področij. 
srp_9 – Poklicno delovanje v skladu s poklicno 
etiko, kodeksi; prepoznavanje in reševanje 
moralno-etičnih dilem in problemov: delovanje na 
način, ki ščiti osnovne pravice, integriteto in 
dostojanstvo posameznika 
vi_15 – Zavzemanje za take spremembe sistema, 
ki zagotavljajo osnovne pravice in potrebe 
uporabnika oz. skupine. 
srp_4 – Delo s starši, skrbniki in družino – 
informiranje, educiranje, svetovanje in nudenje 
čustvene opore 
vi_3 – Interdisciplinarno povezovanje vsebin. 
vi_11 – Poznavanje in razumevanje teoretičnih 
osnov svetovalnega dela. 
vi_14 – Zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja 
partnerskega odnosa z drugimi uporabniki oz. 
skupinami (starši, lokalna skupnost, svetovalne 
službe, gospodarstvo ipd.). 
srp_6 – Uporaba ustreznih postopkov (metod) 
raziskovanja in razvoja prakse (področja dela), 
npr. študij primera, akcijsko raziskovanje ipd. 
vi_10 – Razumevanje odnosov med vzgojno 
izobraževalno institucijo in socialnim okoljem ter 
sistemsko gledanje in delovanje. 
srp_5 – Poznavanje socialnih sistemov, nevladnih 
organizacij, prostovoljnega dela, zagovorništva ... 

NIZKE »ZAŽELENE« 
NIZKE »DOSEŽENE« 

NIZKE »ZAŽELENE« 
VISOKE »DOSEŽENE« 

/ / 

 

Tabela 10: Rangiranje po pomembnosti pri praktikih 
 

VISOKE »ZAŽELENE« 
NIZKE »DOSEŽENE« 

VISOKE »ZAŽELENE« 
VISOKE »DOSEŽENE« 

vi_9 – Sodelovanje s starši. 
srp_10 – Sposobnost prevzeti odgovornost za 
lasten poklicni razvoj in učenje z evalvacijo in 
refleksijo lastnega dela (izkustveno učenje, 
supervizija, intervizija). 
srp_2 – Zmožnost ugotavljanja posebnih potreb 
posameznika z uporabo ustreznih (diagnostičnih) 

vi_1 – Poznavanje vsebine in 
metodike področja. 
vi_4 – Uporaba specialno 
pedagoških znanj za delo z otroki s 
posebnimi potrebami. 
vi_3 – Interdisciplinarno 
povezovanje vsebin. 
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postopkov, metod in tehnik ter načrtovanja 
individualiziranih programov oz. intervencij v 
procesu rehabilitacije. 
srp_8 – Zmožnost reševanja konfliktov na 
odnosni in strokovni ravni. 
srp_9 – Poklicno delovanje v skladu s poklicno 
etiko, kodeksi; prepoznavanje in reševanje 
moralno-etičnih dilem in problemov: delovanje na 
način, ki ščiti osnovne pravice, integriteto in 
dostojanstvo posameznika. 
vi_8 – Komuniciranje s strokovnjaki iz različnih 
vzgojnoizobraževalnih področij. 
srp_4 – Delo s starši, skrbniki in družino – 
informiranje, educiranje, svetovanje in nudenje 
čustvene opore. 
srp_1 – Poznavanje teoretičnih osnov področja 
SRP in njihove uporabe v praksi. 
vi_12 – Oblikovanje celovite ocene potreb 
posameznika oz. skupine, njihovih močnih in 
šibkih področij ob upoštevanju okoljskih 
dejavnikov (fizičnih, socialnih, kulturnih) z 
ustreznimi postopki in instrumenti. 
vi_6 – Organiziranje aktivnega in samostojnega 
učenja, usposabljanje učencev za učinkovito 
učenje. 
vi_7 – Usposobljenost za preverjanje in 
ocenjevanje znanja in dosežkov učencev, ter 
oblikovanje povratnih informacij. 
srp_7 – Sinergistično delovanje v 
organizaciji/(inter)disciplinarnem timu. 
vi_2 – Razumevanje in uporaba kurikularnih 
teorij ter splošnega in didaktičnega znanja na 
predmetnem področju. 
vi_11 – Poznavanje in razumevanje teoretičnih 
osnov svetovalnega dela. 
vi_10 – Razumevanje odnosov med vzgojno 
izobraževalno institucijo in socialnim okoljem ter 
sistemsko gledanje in delovanje. 
vi_14 – Zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja 
partnerskega odnosa z drugimi uporabniki oz. 
skupinami (starši, lokalna skupnost, svetovalne 
službe, gospodarstvo ipd.). 
vi_13 – Obvladanje postopkov in principov 
svetovalnega dela in načrtovanje ter izvajanje 
intervencijskih programov. 
vi_15 – Zavzemanje za take spremembe sistema, 
ki zagotavljajo osnovne pravice in potrebe 
uporabnika oz. skupine. 

vi_5 – Pedagoško vodenje razreda 
in/ali skupine. 
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srp_3 – Zmožnost razvijanja inkluzivne kulture, 
politike in prakse 
srp_5 – Poznavanje socialnih sistemov, nevladnih 
organizacij, prostovoljnega dela, zagovorništva ... 
srp_6 – Uporaba ustreznih postopkov (metod) 
raziskovanja in razvoja prakse (področja dela), 
npr. študij primera, akcijsko raziskovanje ipd. 

NIZKE »ZAŽELENE« 
NIZKE »DOSEŽENE« 

NIZKE »ZAŽELENE« 
VISOKE »DOSEŽENE« 

/ / 
 
V skupini visoko zaželenih in nizko doseženih kompetenc je na prvem mestu po 
pomembnosti sodelovanje s starši, na drugo mesto se je enako kot pri 
akademikih uvrstila kompetenca sposobnost prevzeti odgovornost za lasten 
poklicni razvoj in učenje, evalvacijo in refleksijo lastnega dela (izkustveno 
učenje, supervizija, intervizija). Podobno kot akademiki tudi praktiki na prva 
mesta po pomembnosti uvrščajo zmožnost ugotavljanja posebnih potreb 
posameznika z uporabo diagnostičnih postopkov in metod načrtovanja 
individualiziranih programov oz. intervencij v procesu rehabilitacije. 

Precej podobno kot pri akademikih so se tudi pri praktikih kompetence, ki 
označujejo komuniciranje z različnimi strokovnjaki; sinergično delovanje v 
organizaciji/interdisciplinarnem timu; svetovalne spretnosti ter delo s starši, 
skrbniki in družino, uvrstile v sredino rang lestvice. 

Neko podobnost z ocenami akademikov najdemo tudi pri nekaterih 
kompetencah, ki so se pri uporabnikih uvrstile med najnižje range, npr. 
poznavanje socialnih sistemov, nevladnih organizacij, prostovoljnega dela, 
zagovorništva; uporaba ustreznih postopkov (metod) raziskovanja, in razvoja 
prakse, npr. študij primera, akcijsko raziskovanje ipd. 

V današnjem času zelo pomembna zmožnost razvijanja inkluzivne kulture, 
politike in prakse se je za razliko od akademikov pri praktikih uvrstila med 
kompetence z najnižjimi rangi. 
 
 
5 Diskusija 
 
Iz rezultatov analize kompetenc je razvidno, da obstajajo statistično pomembne 
razlike med ocenami zaželenosti obeh seznamov predmetno specifičnih 
kompetenc in ocenami njihove dejanske doseženosti. Omenjene razlike so 
dobljene na obeh vzorcih respondentov, tj. visokošolskih učiteljev in sodelavcev 
ter uporabnikov oz. delodajalcev. 

Stopnja zaželenosti (pomembnosti) kompetenc vzgojno-izobraževalnega 
področja (VI) se giblje v razponu ocen, ko so blizu najvišje možne tako pri 
akademikih (3,22–3,89) kot pri praktikih (3,68–3,98). Podobno lahko 
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zaključimo tudi za ocene zaželenosti kompetenc s področja specialne in 
rehabilitacijske pedagogike (SRP). Pri akademikih je dobljen razpon (3,11–4,0 
in pri praktikih 3,51–3,94. 

Ocene uspešne doseženosti so pomembno nižje in se gibljejo pri kompetencah 
VI od 1,89–3,0 pri akademikih in od 2,4–3,2 pri praktikih. Tudi pri 
kompetencah SRP so ocene doseženosti nizke in se gibljejo od 2,0–3,0 pri 
akademikih in od 2,4–3,0 pri praktikih. Iz rezultatov je tudi razvidno, da je 
sorazmerno visoko povprečno oceno (3,0) dobilo le zelo majhno število 
kompetenc. Čeprav se s to oceno pri akademikih pojavljajo nekatere druge 
kompetence kot pri uporabnikih, pa je pomemben podatek, da se obe skupini 
respondentov povsem skladata v oceni, da študijski program še najbolje 
usposobi diplomante za kompetenco poznavanje vsebine in metodike področja. 

S podrobnejšo analizo rezultatov z metodo, ki omogoča opredelitev kompetenc 
glede na obe dimenziji (zaželenost – pomembnost vs. uspešna doseženost) 
hkrati, smo pridobili pomembne dodatne oz. bolj transparentne informacije, ki 
so v pomoč pri načrtovanju prenove študijskega programa. Omenjena analiza je 
pokazala, da se nobena od kompetenc ni pokazala kot nizko zaželena in nizko 
dosežena. Enako velja, da ni nobene kompetence, ki bi bila ocenjena kot nizko 
zaželena in visoko dosežena. 

Med kompetence, ki so ocenjene kot visoko zaželene in visoko dosežene s 
študijskim programom, se je uvrstilo vsega skupaj 6 kompetenc, če upoštevamo 
ocene obeh skupin respondentov, in sicer: poznavanje vsebine in metodike 
področja; poznavanje teoretičnih osnov področja in njihova uporaba v praksi; 
razumevanje in uporaba kurikularnih teorij ter splošnega in didaktičnega 
znanja na predmetnem področju; uporaba specialno pedagoških znanj za delo z 
otroki s posebnimi potrebami; interdisciplinarno povezovanje vsebin; 
pedagoško vodenje razreda ali skupine. 

Vse preostale kompetence so ocenjene kot visoko zaželene in nizko dosežene s 
študijskim programom in bi jim morali posvetiti posebno pozornost pri prenovi 
programa študija. To pomeni, da obstoječi študijski program ne usposablja 
diplomanta za poklicno delovanje, ki bi ustrezalo razvoju področja in potrebam 
prakse. 

Če primerjamo dobljene rezultate analize kompetenc s ključnimi dodiplomskimi 
predmetno specifičnimi kompetencami v izobraževanju učiteljev in strokovnih 
delavcev na področju edukacijskih ved (Tuning II, 2005), lahko ocenimo, v 
kakšni meri se dosegajo relevantne kompetence oz. katerim kompetencam bi 
morali dati poseben poudarek v prenovljenem študijskem programu. 

Z dosedanjim študijskim programom se v največji meri razvija ključna 
kompetenca, ki jo omenjeni dokument označuje z delo z znanjem, informacijami 
in tehnologijo. Kot kaže analiza, specialni pedagogi dobro poznajo predmetna 
področja ter didaktiko in imajo ustrezna metodična znanja. To kompetenco bi 
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bilo potrebno okrepiti predvsem z usposabljanjem za vrednotenje znanja 
učencev ter zmožnostjo ugotavljanja posebnih potreb posameznika. 

Kompetenco delo z drugimi bi bilo potrebno razvijati na področju inkluzivnosti 
(podpiranja učencev, da se razvijajo v polno udeležene in aktivne člane družbe). 
Podobno velja za zmožnost razvijanja sodelovalnih in kolaborativnih spretnosti 
pri učencih in sodelovanje s strokovnimi delavci (timsko delo) za doseganje 
večje kvalitete dela.  

Glede ključne kompetence delo z drugimi in v družbi lahko zaključimo, da jo s 
sedanjim študijskim programov diplomanti ne pridobijo. Tako bi morali s 
prenovo študijskega programa omogočiti razvoj spretnosti sodelovanja s starši, 
različnimi partnerji, različnimi institucijami na lokalni in širši ravni –tudi z 
institucijami za izobraževanje strokovnih delavcev –ter poudariti razvoj 
sposobnosti refleksije lastnega dela in vrednostnega sistema ter prevzemanje 
odgovornosti za lasten razvoj, ki je četrta ključna kompetenca. 
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Povzetek 

Prispevek opisuje rezultate raziskovanja doseženih in zaželenih kompetenc 
študijskega programa Socialna pedagogika na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 
Najprej je orisan razvoj študijskega programa Socialna pedagogike, s 
poudarkom na spreminjanju dojemanj profesije in njenih kompetenc v zadnjih 
15 letih. Nato so analizirani rezultati anketiranja treh skupin respondentov, 
univerzitetnih učiteljev, študentov in diplomantov o poklicnih kompetencah. 
Spoznanja nakazujejo, razvoju katerih kompetenc bo moral prenovljeni študijski 
program socialne pedagogike posvetiti več pozornosti. 
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Abstract 

The article describes the results of research on the achieved and needed 
competencies of the university study programme Social Pedagogy at the Faculty 
of Education in Ljubljana, Slovenia. At the beginning the development of this 
study programme is described with a special emphasis on changes in the 
perception of the profession and its competencies in the last 15 years. Then the 
results of a survey on professional competencies involving three sub-groups of 
social pedagogues (university teachers, students and graduates) are analysed. 
The findings show which ones are the most neglected or underdeveloped 
although they are needed in the profession, and points out which competencies 
should in the future be developed by the study programme through more energy 
and work. 
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1 Uvod1

 
Slovenski univerzitetni študijski program Socialna pedagogika je razmeroma 
mlad. Začel se je izvajati v šolskem letu 1991/1992. Program se je razvil iz 
štiriletnega visokošolskega študijskega programa, ki je usposabljal defektologe 
– vzgojitelje za otroke in mladostnike z motnjami vedenja in osebnosti in je 
potekal le štiri leta, od leta 1987/1988 dalje. Ta študijski program, neposredni 
predhodnik univerzitetnega študijskega programa Socialna pedagogika, je bil 
nekakšna sinteza prejšnjega višješolskega študijskega programa Specialna 
pedagogika za otroke z motnjami vedenja in osebnosti – domska vzgoja, ki se je 
izvajal na Pedagoški akademiji v Ljubljani v letih 1975–1986 (letnice se vedno 
nanašajo na generacije prvega vpisa v prvi letnik) in študijske smeri za domsko 
pedagogiko na Oddelku za pedagogiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 
Prvotni program oziroma prva predhodnika sedanjega študijskega programa pa 
sta bila na Pedagoški akademiji od leta 1963 dalje izvajana višješolska 
programa – program Specialna pedagogika za otroke z motnjami vedenja in 
osebnosti ter program Domska vzgoja. 

V vseh teh zaporednih študijskih programih najdemo precejšnjo mero 
kontinuitete v sestavi izvajalcev – učiteljev in profesorjev in v učnih predmetih 
ter v osnovni namembnosti oz. naravnanosti. Predhodni programi so vse do 
začetka izvajanja univerzitetnega programa socialne pedagogike (ki se je začel 
izvajati leta 1991) izhajali iz temeljnega strokovnega pojma motnje vedenja in 
osebnosti.2 Njihov namen je bil v glavnem usposabljanje delavcev za (predvsem 
institucionalno) obravnavanje otrok in mladostnikov s to oznako oz. diagnozo.3

Na začetku 90. let prejšnjega stoletja smo člani takratnega oddelka za 
defektologijo MVO ter – najprej Pedagoške akademije, potem Pedagoške 
fakultete začeli z izvajanjem študijskega programa Socialne pedagogike, ki smo 
ga utemeljevali s širšo (tako imenovano »evropsko«) primerljivostjo. Želeli smo 
ga razvijati izhajajoč iz širše in poglobljene teoretske osnove ter z njim 
zarisovati širše in drugačno delovno polje novega strokovnega profila. Prejšnji 
osnovni pojem MVO smo začeli dopolnjevati in nadomeščati s pojmi, kot so 
»težave v socialni integraciji«, »osebe s posebnimi potrebami« in podobnimi. 
Prej osrednji model institucionalnega dela, za katerega označitev sta bila kar 

                                                 
1 Prvi del tega poglavja je povzet po Dekleva (2001) ali pa predstavlja razširjene in 
dopolnjene citate iz tega vira. 
2 Ali s kratico “MVO”. Eden od programov se je tudi skrajšano imenoval “defektolog 
MVO”. Strokovnjaki, ki so te programe končali, so se neformalno imenovali “em-ve-o-
jevci”. 
3 Za informacije o točnem in popolnem sosledju vseh študijskih programov, ki so bili 
predhodniki programa socialne pedagogike ter tudi vseh njihovih predmetov in nosilcev, se 
zahvaljujemo dolgoletnemu profesorju, predstojniku oddelka in tudi dekanu Pedagoške 
akademije Ivu Škofleku. 
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ustrezna izraza »prevzgoja« ali »resocializacija«4, smo začeli dopolnjevati s 
pojmi »preventivnega, integrativnega, razvojnega, kompenzatornega in 
korekcijskega« dela (Skalar in drugi, 1991). Govoriti smo začeli o širšem polju 
socialnopedagoškega dela, ki naj bi zajemalo tudi delo z različnimi starostnimi 
skupinami, od predšolskih otrok (v vrtcih) do starostnikov (v domovih 
upokojencev), v različnih institucijah (ne samo v vzgojnih zavodih) ter na 
različnih delovnih področjih.  

Resnici na ljubo, smo člani oddelka o vidikih širitve strokovnega profila 
mnogokrat le govorili, ne da bi zmogli na vseh novih področjih dela sproti oz. 
sočasno razvijati novo teoretično znanje, metodike in doktrine dela. V določeni 
meri seveda velja, da »korenine« oz. izhodišča kontinuiranega razvoja 
študijskega programa ležijo v prejšnjih, na institucionalno vzgojo in prevzgojo 
otrok z MVO osredotočenih programih, a je po drugi strani prišlo tudi do dveh 
drugačnih tendenc. Širitev programa na visokošolsko in kmalu za tem na 
univerzitetno raven je prinesla možnosti za zaposlitev novih (pedagoških in 
raziskovalnih) sodelavcev, ki so na oddelek in v študijski program prinesli nova 
znanja, nove izkušnje, drugačne usmerjenosti. S tem se je spreminjal celoten 
kontekst programa. Druga, najmanj toliko pomembna težnja je bila, da so se v 
zadnjem desetletju novonastali visokošolsko in univerzitetno usposobljeni 
strokovnjaki začeli zaposlovati in uveljavljati na mnogih novih strokovnih 
(pod)področjih, ki so radikalno širila tradicionalno področje »zavodske vzgoje 
otrok in mladostnikov z MVO«.  

Zupančič Kojič (2000) je leta 1999 z anketiranjem vseh dotlej diplomiranih 
socialnih pedagogov ugotovila, da jih je bilo v tradicionalnih socialno 
pedagoških institucijah (dijaški in mladinski domovi, vzgojni zavodi in zapori) 
zaposlenih le še 32,9 %, medtem ko so bili ostali zaposleni v organizacijah, ki 
bi jih še leta 1991 imeli za povsem neznačilne in nenavadne.  

Stroka se je do konca 80. let prejšnjega stoletja dvakrat opazneje in odločneje 
vpletla v prakso in postala morda tudi v širši javnosti bolj razvidna: z 
eksperimentom v Logatcu v 60. letih (Vodopivec in drugi, 1974) ter s procesom 
prenove organizacij za usposabljanje v 80. letih (glej npr. Kobolt, 1988), torej 
obakrat v zvezi z zavodsko vzgojo. V 90. letih morda ni bilo tako izrazitih 
posamičnih posegov, ki bi hkrati vpletli tudi tolikšna materialna sredstva (kot 
npr. prej omenjeni proces prenove organizacij za usposabljanje), vendar je v 
tem obdobju prišlo do opaznega razvoja na področju raziskovanja, pedagoškega 
dela in novih doktrin dela. V polju raziskovanja lahko kot pomembnejše teme 
omenimo: normalizacijo kot strokovno usmeritev v zavodski vzgoji (Dekleva, 
1993); diagnostiko, hermenevtsko razumevanje in ocenjevanje (glej tematski 
številki revije Socialna pedagogika 1999/4 in 2004/3; npr. Kobolt, 1999 ter 
Kobolt in Rapuš Pavel, 2004); obravnavanje uporabe in zlorabe ilegalnih drog 
                                                 
4 Izraza seveda povesta več o strokovni ideologiji kot o tem, kaj se zares dogaja v procesu 
institucionalnega dela.  
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(Dekleva in Sande, 1999; Dekleva in Sande, 2003; Sande, 2004) ter 
problematiko migracij in migrantov (Dekleva in Razpotnik, 2002; Kobolt, 2002; 
Razpotnik, 2004b); v polju pedagoškega dela razvoj podiplomskega 
magistrskega študija socialne pedagogike ter specializacije iz supervizije5; v 
polju doktrin in smeri praktičnega dela pa npr. nov koncept in praksa 
doživljajske pedagogike (npr. Krajnčan, 1999), delo z in preko medijev 
(tematska številka revije Socialna pedagogika 2001/3; Kobolt, 2001; Kobolt in 
drugi, 2005), preventivno delo skozi elektronske medije (Sande, 2002), cirkuška 
pedagogika (Razpotnik, 2005), skupnostno delo z brezdomci (Razpotnik in 
Dekleva, 2005). 

Še pred prihodom »kompetenčnega razmišljanja«6 oz. spoznanja o relevantnosti 
bolonjskega procesa (in hkrati že po uveljavitvi univerzitetnega programa 
socialne pedagogike) smo o potrebah po spreminjanju načina in vsebin dela v 
okviru študijskega programa s posebnim poudarkom na novih »kompetencah«7 
socialnih pedagogov dosti razmišljali in pisali. Eksplicitnega pisanja na to temo 
je bilo nekoliko manj, več je bilo pisanja o novih temah, pogojno rečeno temah, 
ki jih je prinesla postmoderna oz. na nove načine globaliziran in odprt svet. Med 
eksplicitnimi temami/prispevki naj omenimo pisanje o potrebi po 
reflektirajočem strokovnjaku (Žorga, 1997), o potrebi po razvijanju projektnega 
dela (Dekleva, 1992), o pomenu vrednot na univerzitetnem izobraževanju 
(Dekleva, 1996), o potrebi po razvijanju skupnostnega dela (Rapuš Pavel, 
1997), o potrebi po razvijanju sposobnosti menedžerskega in socialno 
marketineškega dela (Dekleva, 1997) in o možnostih integrativnih oblik 
(seminarskega) dela (Dekleva in Žorga, 2001).  

Seveda so za novo razmišljanje v terminih kompetenc ter o odgovorih na 
vprašanje, kakšni naj bi bili diplomanti »bolonjsko« prenovljenega študijskega 
programa socialne pedagogike, (kar je v času pisanja tega prispevka glavna 
tema trenutka). vplivali tudi prispevki praktikov in univerzitetnih učiteljev in 
sodelavcev, ki se niso eksplicitno ukvarjali z izobraževanjem socialnih 
pedagogov. Na razvoj programa so vplivali s svojim pisanjem o drugih 
strokovno relevantnih temah. Naj – poleg že omenjenih – posebej izpostavimo 
še nekaj izbranih tematskih področij: 

                                                 
5 Nosilec specializacije iz supervizije ni Oddelek za socialno pedagogiko, vendar njegovi 
delavci in sodelavci v opazni meri sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju tega programa. 
Glej tudi Kobolt in Žorga (1999) ter štiri tematske številke revije Socialna pedagogika 
(1997/3 in 2000/3, 2002/1, 2005/1). 
6 S tem mislimo na dejstvo, da smo začeli o izobraževanju strokovnjakov in o strukturi ter 
delovanju študijskih programov v terminih kompetenc bolj sistematično razmišljati šele pred 
4 oz. 5 leti. »Kompetenčno razmišljanje« tu pomeni, da pri razvoju, načrtovanju, izvajanju in 
evalvaciji študijskega programa uporabljamo kot osrednji pojem – pojem strokovnih 
kompetenc, ki naj bi jih diplomanti tekom študija pridobili. 
7 Takrat jim večinoma nismo tako rekli.  
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− razmišljanja o socialnem kontekstu stroke, o značilnostih na nov način 
globaliziranega sveta ter vlogi stroke v njem (npr. Zorc 1997, Kordeš, 2001, 
Nastran Ule 2002, Razpotnik 2000, 2001, 2003, 2004a, 2004c; Martinjak 
2004a); 

− razmišljanja o profesionalizaciji stroke, o strokovni refleksiji in podpornih 
mehanizmih stroke, o značilnostih kadrov in izbiri poklica (npr. Kobolt 
1998; Dekleva 2001; Martinjak 2004b; Klemenčič 2005a, 2005b); 

− razmišljanja o naravi skupnosti in možnostih dela z njo (npr. Jeriček in 
Kordeš, 2003a; 2003b; Jeriček, 2004). 

 
Omenjena dela (in razvijajoče se zavedanje o spreminjajočem kontekstu stroke) 
so nudila elemente za pripravo spiska kompetenc, ki naj bi jih razvijal slovenski 
študijski program socialne pedagogike. V letu 2003, ko smo na Oddelku za 
socialno pedagogiko izdelali ta seznam kompetenc, smo pri tem črpali zamisli iz 
različnih gradiv projekta TUNING ter iz gradiv drugih evropskih študijskih 
programov. Leta 2005 smo dobili gradivo »A COMMON PLATFORM FOR 
SOCIAL EDUCATORS IN EUROPE«, ki ga je januarja 2005 izdelal 
»European Bureau of the International association of Social Educators (AIEJI)«, 
ki pravzaprav predstavlja zelo relevantno, če ne že kar skoraj obvezujoče 
osnove tudi za naš študijski program. To gradivo navaja tri osnovne in šest 
osrednjih kompetenc (od katerih je ena naprej razčlenjena v štiri podvrste):  
− Osnovne kompetence so: 

• kompetence posredovanja, 
• kompetence vrednotenja, 
• kompetence refleksije. 

− Osrednje kompetence so: 
• osebnostne in odnosne kompetence, 
• socialne in komunikacijske kompetence, 
• organizacijske kompetence, 
• sistemske kompetence, 
• razvojne in učne kompetence, 
• kompetence, ki izhajajo iz profesionalne prakse: 

 teoretično znanje in metodološke kompetence, 
 kompetence izvajanja poklica, 
 kulturne kompetence, 
 kreativne kompetence . 

 
Podrobnejši pregled teh kompetenc pokaže, da so zelo podobne tistim, ki smo 
jih sestavili v Sloveniji leta 2003. Navedene so v Tabeli 1, ki sledi.  

Slovenski seznam kompetenc socialnega pedagoga zajema 20 predmetno 
specifičnih kompetenc. Če jih pozorno pregledamo in se poskusimo spomniti 
našega razmišljanja pred 15 leti, ko se je začel izvajati univerzitetni program 
socialne pedagogike, lahko ocenimo, da je le 7 takih, ki bi jih lahko zapisali že 
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leta 1991 (ali jih sploh razumeli oz. bi jih ocenili kot relevantne; to so 
kompetence navedene v Tabeli 1 in oštevilčene s št. 1–4, 7, 11 in 15). Verjetno 
bi se nam ostalih 13 kompetenc takrat najverjetneje zdelo nerazumljivih in 
nerelevantnih. To razmerje 7 vs. 11 ilustrativno in prepričljivo, čeprav ne 
matematično natančno, pokaže obseg sprememb študijskega programa socialne 
pedagogike v 15 letih, vsaj skozi oči njegovih izvajalcev – učiteljev in 
visokošolskih sodelavcev. 
 
 
2 Namen in cilji 
 
Namen raziskovalnega dela, prikazanega v tem prispevku, je bil preveriti, kako 
različne skupine deležnikov (angl. stakeholders) ocenjujejo t.i. predmetno 
specifične kompetence diplomantov socialne pedagogike.  
Zanimalo nas je: 
− kako tri skupine ocenjevalcev ocenjujejo stopnjo doseženosti kompetenc in 

kako ocenjujejo stopnjo, v kateri bi te kompetence morale biti dosežene 
(zaželenost kompetenc); 

− katere kompetence so ocenjene najbolje in katere najslabše ter pri katerih 
najdemo največje razlike med oceno doseženosti in zaželenosti; 

− ali so med tremi skupinami ocenjevalcev razlike velike in pri katerih 
kompetencah so največje. 

 
Smisel te analize je bil v tem, da bi lahko na osnovi rezultatov oblikovali čim 
boljši prenovljen študijski program, torej tak, ki bi razmeroma večjo pozornost 
posvetil razvijanju tistih kompetenc, ki so po oceni deležnikov najslabše razvite 
oz. pri katerih je razkorak med doseženostjo in zaželenostjo največji. 
 
 
3 Metode 
 
3.1 Vprašalniki kompetenc  
 
Sestavili smo vprašalnike, ki so obsegali 55 kompetenc štirih vrst: 10 
splošnih/generičnih za univerzitetno izobraževanje, 10 generičnih za področje 
vzgoje in izobraževanja, 15 specifičnih za svetovalno delo v izobraževalni 
ustanovi ter 20 predmetno specifičnih za področje socialne pedagogike. V tem 
prispevku analiziramo le 20 slednjih predmetno specifičnih kompetenc za 
študijski program socialne pedagogike.  

Ocenjevanje je potekalo s pomočjo štiristopenjske lestvice odgovarjanja, pri 
čemer so stopnje pomenile 1 (nič ali skoraj nič), 2 (malo), 3 (precej), 4 (zelo). 
Anketirance smo prosili, naj vsako kompetenco ocenijo dvakrat: prvič s stališča 
doseženosti oz. uresničenosti v procesu dosedanjega študijskega programa, 
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drugič s stališča stopnje zaželenosti te kompetence v poklicnem delu. Tabela 1 
kaže seznam analiziranih kompetenc.  
 
Tabela 1: Seznam predmetno specifičnih kompetenc študijskega programa 
socialne pedagogike.  
 

1. Poznavanje teoretičnih osnov področja socialne pedagogike in njihova uporaba v 
praksi 

2. Poznavanje in kritično razumevanje različnih odklonskih pojavov  
3. Razumevanje procesov stigmatiziranja, marginalizacije, socialnega izključevanja 

ter njihovo preprečevanje 
4. Razumevanje različnih pojavnih oblik osebnega in socialnega nasilja ter 

njegovih vzrokov  
5. Poznavanje, razumevanje in upoštevanje posameznika skoz prizmo različnih 

teoretskih modelov 
6. Razumevanje različnosti kot kvalitete, sprejemanje drugačnosti, odklonskosti in 

drugih kultur in subkultur; sposobnost neobsojajočega dela  
7. Empatičnost in komunikacijska odprtost  
8. Zavedanje in refleksija lastnih prispevkov v delu z ljudmi; sposobnost prevzeti 

odgovornost za lasten poklicen razvoj, motiviranost za supervizijske in 
intervizijske oblike dela 

9. Ocena kakovosti in možnosti v posameznikovih socialnih mrežah (sorodstvo, 
sosedstvo, mreža institucij itn.) 

10. Razumevanje institucionalnega delovanja, vpliva institucij na uporabnike, 
ozaveščanje lastne institucionalne vpetosti  

11. Načrtovanje in oblikovanje individualiziranih programov socialno pedagoškega 
dela 

12. Razumevanje in obvladovanje različnih oblik socialno pedagoškega dela 
(preventivnega, vzgojnega, svetovalnega, kompenzacijskega, socialno 
integrativnega itn.) 

13. Strokovno delo, usmerjeno v življenjsko polje uporabnika; sposobnost delati v 
obstoječih socialnih pogojih  

14. Sodelovanje in delo s starši, družinami in drugimi pomembnimi uporabnikovimi 
socialnimi skupinami 

15. Vzgojno/svetovalno delo s posamezniki in skupinami v okviru institucij 
16. Izveninstitucionalno in skupnostno delo 
17. Sodelovalno delo v večdisciplinarnih strokovnih, projektnih, analitičnih, 

evalvacijskih skupinah 
18. Priprava, vodenje in evalvacija posebnih socialno pedagoških projektov (npr. 

projektov prostovoljnega ali preventivnega dela, zagovorništva, skupin 
samopomoči itn.) 

19. Socialno marketinško delovanje (uveljavljanje in promoviranje socialno 
pedagoških načel v javnosti)  

20. Analitično in raziskovalno delo na področju socialne pedagogike za potrebe 
razvoja prakse  
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3.2 Vzorec respondentov 
 
Seznam kompetenc so ocenile različne skupine uporabnikov oz. zainteresirane 
skupine – deležniki. Vzorčenje je bilo oportunistično. Ankete smo dali v 
izpolnjevanje praktikom na različnih strokovnih sestankih (srečanju mentorjev 
študentom na praksi; udeležencem kongresa socialne pedagogike), študentom 
socialne pedagogike ter učiteljem/visokošolskim sodelavcem na Oddelku za 
socialno pedagogiko. 

Predvideli smo možnost samouvrščanja respondentov v štiri skupine: 
− »diplomanti« socialne pedagogike in prejšnjih izhodiščnih oz. primerljivih 

študijskih programov (npr. vzgojitelj defektolog za MVO itn.), torej 
strokovnjaki, ki so študij socialne pedagogike zaključili; 

− »upravljavci«, ravnatelji, namestniki ravnateljev, vodstveni delavci Zavoda 
za šolstvo in podobnih ustanov, upravni delavci na področju vzgoje in 
izobraževanja, npr. na MŠZŠ, ipd.  

− »akademiki«, visokošolski učitelji in sodelavci z oddelka za socialno 
pedagogiko PeF; 

− »študentje«, pri čemer smo v to skupino všteli študente 4. letnika in 
absolvente študijskega programa Socialne pedagogike. 

 
Uresničeni vzorec anketiranih oseb znaša 95 oseb, in sicer 43 diplomantov, 9 
akademikov ter 36 študentov. Poleg teh so na vprašalnik odgovorili še 3 
upravljalci (in 4 ankete z drugimi odgovori), vendar njihovih odgovorov zaradi 
premajhnih numerusov v nadaljevanju ne analiziramo. S tem vzorcem smo 
zajeli populacijo akademikov tako rekoč v celoti, približno 50 % študentov ter 
približno 10 % diplomantov. Zlasti slednjo skupino bi veljajo v prihodnje bolje 
vključiti v tovrstne analize. 
 
3.3 Statistične metode 
 
Pri obdelavi rezultatov smo uporabili osnovne metode deskriptivne statistike ter 
analizo variance za testiranje hipotez o statistični pomembnosti razlik med 
doseženimi in zaželenimi kompetencami ter med ocenami različnih podskupin 
respondentov. 
 
 
4 Rezultati  
 
Tabela 2 kaže povprečne vrednosti treh vrst ocen: ocen doseženosti, ocen 
zaželenosti ter razlik med obojnimi vrstami ocen, za 20 predmetno specifičnih 
kompetenc diplomiranih socialnih pedagogov, kakor so jih ocenile tri skupine 
respondentov: diplomanti, akademiki in študentje. V spodnji vrstici tabele so 
izračunani seštevki vseh ocen ter statistične pomembnosti razlik med ocenami 
treh skupin respondentov (dobljene z analizo variance). 
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Pri ocenah doseženosti kompetenc se vidi, da seštevek ocen vseh kompetenc s 
strani vseh skupin respondentov znaša 53,4, kar pomeni v povprečju oceno 2,67 
za eno kompetenco. Ta ocena je malce nad teoretično sredino lestvice, ki znaša 
2,5.  

Stopnjo doseženosti kompetenc ocenjujejo najslabše študentje, bolje diplomanti, 
najbolje pa akademiki, vendar razlike med njimi v povprečni oceni vseh 
kompetenc niso statistično pomembne. Statistično pomembne razlike najdemo 
pri posameznih kompetencah in sicer pri petih. Zanimivo je, da pri treh 
kompetencah (1., 4. in 5.) diplomanti ocenjujejo stopnje doseženosti mnogo 
bolje kot akademiki in študentje. Pri vseh gre tipične »teoretične« kompetence, 
kar morda pomeni, da so diplomanti/praktiki mnenja, da so na teh področjih 
»pre-izobraženi«. 

Le pri eni kompetenci – socialno marketinškem delovanju – najdemo pri dveh 
od treh skupin respondentov, pri diplomantih in študentih, povprečne ocene pod 
2. Pri tej kompetenci gre za področje, ki smo ga začeli v študij vnašati šele pred 
kratkim, torej najkasneje od vseh. 

Pri ocenah zaželenosti kompetenc je seštevek ocen vseh kompetenc s strani 
vseh skupin respondentov 73,93, kar pomeni v povprečju oceno 3,69 za eno 
kompetenco. Ta ocena je zelo blizu teoretičnemu maksimumu lestvice, ki znaša 
4,0. To pomeni, da so respondenti (tudi akademiki) gledali na poklic z 
zahtevnimi ali ambicioznimi očmi, saj so tako rekoč menili, da bi moral 
diplomant socialne pedagogike imeti razvite skoraj vse kompetence v 
maksimalni meri.  

Tudi tu stopnjo zaželenosti kompetenc ocenjujejo najslabše študentje, bolje 
diplomanti, najbolje pa akademiki, a razlike med njimi spet niso statistično 
pomembne. Statistično pomembne razlike najdemo pri dveh posameznih 
kompetencah, in sicer pri kompetenci »izveninstitucionalno in skupnostno delo« 
ter »priprava, vodenje in evalvacija posebnih socialno pedagoških projektov«. 
Tu so akademiki še zahtevnejši od drugih dveh skupin kot pri drugih 
kompetencah. 
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Tabela 2: Povprečne vrednosti ocen doseženosti in zaželenosti 20 predmetno 
specifičnih kompetenc diplomiranih socialnih pedagogov, njihove razlike ter 
statistična pomembnost razlik med ocenami treh skupin respondentov. 
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Legenda k Tabeli 2:  
–  Dos. – ocena doseženosti kompetenc; Zaž – ocena zaželenosti kompetence, Raz. – razlika 

med oceno doseženosti in zaželenosti kompetence. 
–  Vsi – celoten vzorec; Dipl. – diplomanti; Akad. – učitelji in sodelavci na oddelku za soc. ped. 

PeF; Štud. – študentje 4. letnika in absolventje; 
–  Osenečene so celice, ki: a) bodisi predstavljajo pet najnižje ocenjenih doseženih ali pet 

najvišje ocenjenih zaželenih kompetenc, b) bodisi pet kompetenc z največjo razliko med 
oceno zaželenosti in doseženosti, c) bodisi kompetence, pri katerih so razlike med 
povprečnimi ocenami treh skupin respondentov statistično pomembne. 

 
 
Zadnjih pet stolpcev v Tabeli 2 kaže tisto, kar je bilo mogoče slutiti po 
obravnavi doseženih in zaželenih kompetenc: to so razlike med obojimi. 
Povprečna razlika v razlikah teh ocen znaša malce več kot eno točko (na 
štiristopenjski lestvici), pri čemer je razlika najmanjša pri akademikih, večja pri 
diplomantih in največja pri študentih. Razlike med podskupinami v povprečni 
oceni vseh kompetenc tudi tu niso statistično pomembne. 

Pri posameznih kompetencah najdemo v skupini vseh respondentov povprečne 
razlike med 0,49 in 1,79. Kompetenca, pri kateri so najmanjše razlike med 
zaželenostjo in doseženostjo, je kompetenca »empatičnost in komunikacijska 
odprtost«, ki jo lahko razumemo kot najbolj »klasično« kompetenco. Verjetno 
smo jo že leta (in morda desetletja) razumeli kot tisto, kar socialni pedagog 
zares mora imeti oz. tekom študija razviti. Na drugi strani je kompetenca 
»socialno marketinško delovanje«, kjer najdemo največje razlike med 
doseženostjo in zaželenostjo. Kot že rečeno, gre za eno od najkasneje »odkritih« 
kompetenc oz. za kompetenco, katere pomembnosti smo se začeli zavedati šele 
pred kratkim. To je tudi edina kompetenca, pri kateri najdemo pri katerikoli od 
posameznih skupin respondentov razliko ocen nad 2,0, in sicer 2,02 pri skupini 
akademikov. Pri tej kompetenci najdemo tudi statistično pomembne razlike med 
tremi skupinami respondentov v njihovih razlikah ocen med stopnjami 
doseženosti in zaželenosti: to razliko kot največjo dojemajo akademiki, kot ne 
dosti manjšo diplomanti in kot najmanjšo študentje. 

Naš sklep je, da so razlike med ocenami treh skupin respondentov razmeroma 
majhne. Ugotovili smo (Tabela 2), da med skupinami ni statistično pomembnih 
razlik v povprečnih ocenah vseh kompetenc skupaj, bodisi da gre za ocene 
doseženih ali zaželenih kompetenc ali razlike med njima. Poleg morebitnih 
razlik v poprečnih ocenah nas zanimajo morebitne razlike v strukturi ocen oz. v 
njihovih rangih. Tabela 3 kaže range ocen 20 kompetenc, posebej za vsako 
skupino respondentov ter za vse skupine skupaj. Tabela kaže le ocene 
doseženosti kompetenc, ob tem so kompetence razvrščene padajoče glede na 
absolutno povprečno oceno (torej od najbolj dosežene do najmanj dosežene 
kompetence).  
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Tabela 3: Rangi ocen doseženosti 20 kompetenc za vsako skupino 
respondentov ter za vse skupine skupaj (v zadnji koloni je naveden največji 
razmik med rangom vseh respondentov in rangom katere koli posamezne 
skupine respondentov). 
 

Rangi posameznih skupin 
Kompetenca 

Vsi Diplo- 
manti 

Akade- 
miki 

Štu- 
denti 

Max.  
razmik 

Empatičnost in komunikacijska odprtost. 1 1 1 1 0 
Razumevanje različnosti kot kvalitete, 
sprejemanje drugačnosti, odklonskosti in 
drugih kultur in subkultur; sposobnost 
neobsojajočega dela. 

2 4–5 2–3 2 3 

Razumevanje procesov stigmatiziranja, 
marginalizacije, socialnega izključevanja 
ter njihovo preprečevanje. 

3 3 2–3 3–4 1 

Poznavanje in kritično razumevanje 
različnih odklonskih pojavov. 4 4–5 4 3–4 1 

Poznavanje teoretičnih osnov področja 
socialne pedagogike in njihova uporaba v 
praksi. 

5 2 10 6 5 

Zavedanje in refleksija lastnih 
prispevkov v delu z ljudmi; sposobnost 
prevzeti odgovornost za lasten poklicen 
razvoj, motiviranost za supervizijske in 
intervizijske oblike dela. 

6 8 5–6 5 2 

Poznavanje, razumevanje in upoštevanje 
posameznika skoz prizmo različnih 
teoretskih modelov. 

7–8 6 10 11 3 

Vzgojno/svetovalno delo s posamezniki 
in skupinami v okviru institucij. 7–8 10 5–6 7 2 

Razumevanje različnih pojavnih oblik 
osebnega in socialnega nasilja ter 
njegovih vzrokov. 

9 7 14 12–13 5 

Strokovno delo, usmerjeno v življenjsko 
polje uporabnika; sposobnost delati v 
obstoječih socialnih pogojih. 

10 9 7 10 3 

Razumevanje institucionalnega 
delovanja, vpliva institucij na 
uporabnike, ozaveščanje lastne 
institucionalne vpetosti. 

11 11–12 14 8 3 

Ocena kakovosti in možnosti v 
posameznikovih socialnih mrežah 
(sorodstvo, sosedstvo, mreža institucij 
itn.). 

12 14 14 9 3 

Razumevanje in obvladovanje različnih 
oblik socialno pedagoškega dela 13 11–12 10 16 3 
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(preventivnega, vzgojnega, svetovalnega, 
kompenzacijskega, socialno 
integrativnega itn.). 
Sodelovanje in delo s starši, družinami in 
drugimi pomembnimi uporabnikovimi 
socialnimi skupinami. 

14–15 15 17 14 2 

Sodelovalno delo v večdisciplinarnih 
strokovnih, projektnih, analitičnih, 
evalvacijskih skupinah. 

14–15 16 17 12–13 2 

Izveninstitucionalno in skupnostno delo. 16 13 19 16 3 
Načrtovanje in oblikovanje 
individualiziranih programov socialno 
pedagoškega dela. 

17 17 10 16 7 

Priprava, vodenje in evalvacija posebnih 
socialno pedagoških projektov (npr. 
projektov prostovoljnega ali 
preventivnega dela, zagovorništva, 
skupin samopomoči itn.). 

18 18 10 18 7 

Analitično in raziskovalno delo na 
področju socialne pedagogike za potrebe 
razvoja prakse. 

19 19 20 19 1 

Socialno marketinško delovanje 
(uveljavljanje in promoviranje socialno 
pedagoških načel v javnosti). 

20 20 17 20 3 

 
 
Tabela 3 kaže, da so rangi ocen doseženosti posameznih kompetenc med tremi 
skupinami zelo podobni oz. da so med respondenti le majhni razmiki: 
najpogosteje dve mesti ali tri mesta. Posebnost predstavlja že omenjena 
kompetenca »empatičnost in komunikacijska odprtost«, pri kateri se vse skupine 
strinjajo, da je to najbolj razvita/dosežena kompetenca. Na drugem ekstremu 
imamo dve kompetenci, pri katerih se rang ocene posamezne skupine razlikuje 
od ranga vseh respondentov kar za sedem mest. To sta kompetenci »načrtovanje 
in oblikovanje individualiziranih programov socialno pedagoškega dela« ter 
»priprava, vodenje in evalvacija posebnih socialno pedagoških projektov« (npr. 
projektov prostovoljnega ali preventivnega dela, zagovorništva, skupin 
samopomoči itn.). Tu skupina akademikov močno precenjuje stopnjo 
doseženosti v primerjavo z obema ostalima skupinama. Akademiki mislijo, da 
so študentje in diplomanti razmeroma mnogo bolj usposobljeni za načrtovanje 
in oblikovanje individualiziranih programov ter za pripravo, vodenje in 
evalvacijo socialno pedagoških projektov, kot to menijo študentje in diplomanti. 
Verjetno gre torej za specifično slepo pego skupine akademikov.8 Drugi dve 

                                                 
8 Dejansko je učinek te slepe pege tako močan, da bi razlika med tremi skupinami 
respondentov v skupni povprečni oceni doseženosti vseh kompetenc skorajda izginila, če bi 
iz računa odstranili ti dve kompetenci. 
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kompetenci, kjer akademiki – nasprotno – »podcenjujejo« usposobljenost 
študentov in praktikov, sta kompetenci »poznavanje teoretičnih osnov področja 
socialne pedagogike in njihova uporaba v praksi« ter »razumevanje različnih 
pojavnih oblik osebnega in socialnega nasilja ter njegovih vzrokov«, kjer 
najdemo 5 mest razlike v rangih.  

Odnose med zaželenostjo kompetenc in razliko njihovih ocen doseženosti in 
zaželenosti (po mnenju vseh respondentov) kaže Tabela 4. V njej so 
kompetence razvrščene tako, da v čim bolj zgornji vrstici tabele so, tem bolj 
visoko so bile ocenjene po zaželenosti in čim bolj na desni koloni tabele so, tem 
večja je razlika med njihovo stopnjo doseženosti in zaželenosti. 

Prikaz v Tabeli 4 bi lahko tolmačili tako, da so najzanimivejše (ali najbolj 
»kritične«) tiste kompetence, ki se nahajajo v desni in hkrati zgornji polovici 
tabele, to je v njunem preseku, v najbolj desni in zgornji četrtini tabele. To so 
kompetence, ki so hkrati med bolj zaželeno in hkrati med relativno manj 
uresničeno polovico kompetenc. To so kompetence od 11 do 14 v dveh 
osenčenih poljih tabele, in sicer: »načrtovanje in oblikovanje individualiziranih 
programov socialno pedagoškega dela«, »razumevanje in obvladovanje 
različnih oblik socialno pedagoškega dela«, »strokovno delo, usmerjeno v 
življenjsko polje uporabnika; sposobnost delati v obstoječih socialnih pogojih« 
in »sodelovanje in delo s starši, družinami in drugimi pomembnimi 
uporabnikovimi socialnimi skupinami«. Glede na vsebino teh kompetenc bi 
lahko rekli, da to niso niti zelo »klasične« niti zelo nove kompetence. Morda jih 
lahko poimenujemo – »aktualne kompetence«, ki smo jih začeli – kot presežek 
starejših študijskih programov – razvijati z novim programom socialne 
pedagogike leta 1991, in ne zajemajo najnovejših kompetenc, katere nujnosti se 
v stroki, gledajoč vnaprej, začenjamo zavedati sedaj.  
 
Tabela 4: Razvrstitev kompetenc glede na njihovo umestitev v enega od štirih 
kvartilov glede na dve dimenziji: stopnjo zaželenosti ter razliko med stopnjo 
doseženosti in zaželenosti. (Opomba: številke kompetenc v tabeli se nanašajo na 
oštevilčenje kompetenc, ki je zapisano v Tabeli 1). 
 
 
 
 
Kompetence 

Prvi kvartil 
razlik med 
doseženostjo in 
zaželenostjo 
kompetenc 
(0,49–0,73) 

Drugi kvartil 
razlik med 
doseženostjo in 
zaželenostjo 
kompetenc 
(0,77–1,00) 

Tretji kvartil 
razlik med 
doseženostjo in 
zaželenostjo 
kompetenc 
(1,04–1,27 

Četrti kvartil 
razlik med 
doseženostjo in 
zaželenostjo 
kompetenc 
(1,31–1,79) 

Ćetrti kvartil 
zaželenosti 
kompetenc 
(3,7,9–3,8,7) 

2., 3., 6. in 7. 8. – – 

Tretji kvartil 
zaželenosti – 1. 12. in 13. 11. in 14. 
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kompetenc 
(3,7, 4–3,7, 8) 
Drugi kvartil 
zaželenosti 
kompetenc 
(3,5,9–3,7,8) 

– 4. in 15. 9. in 17. 18. 

Prvi kvartil 
zaželenosti 
kompetenc 
(3,4,9–3,5,9) 

5. 10. 16. 19. in 20. 

 
Glede na to, da so razlike v ocenah zaželenosti kompetence razmeroma majhne 
(le 0,38 točke na štiristopenjski lestvici), je morda dimenzija zaželenosti 
kompetenc manj pomembna: respondentje kratko malo menijo, da so vse 
navedene kompetence zelo potrebne oz. zaželene. Ob takem razmisleku postane 
pomembnejša dimenzija razkoraka med ocenami stopenj doseženosti in 
zaželenosti kompetenc. Glede na to dimenzijo se analizirane kompetence 
močneje medsebojno razlikujejo, v najbolj izrazitem primeru za 1,3 točke. V 
Tabeli 4 torej lahko kot posebno izstopajoče kompetence jemljemo vse, ki se 
nahajajo v desni polovici tabele. To so kompetence št. 9, od 11 do 14 in od 16 
do 20, med temi so najbolj »kritične« kompetence št. 11, 14 in 18, 19 ter 20.  
 
 
5 Diskusija 
 
Raziskava, katere največja pomanjkljivost so razmeroma majhni numerusi 
anketiranih študentov in strokovnjakov, nam je pokazala, kako respondenti 
ocenjujejo stopnjo doseženosti in zaželenosti posameznih kompetenc (20) 
diplomiranega socialnega pedagoga.  

Seznam kompetenc smo sestavili na osnovi dosedanjega izvajanja študijskega 
programa, analize različnih tujih dokumentov, predvsem gradiv projekta 
TUNING ter na osnovi primerjave našega z drugimi študijskimi programi, 
seveda tudi na osnovi lastnega ekspertnega in intuitivnega znanja. Dve leti po 
oblikovanju naše kompetenčne liste je bil v evropskem prostoru izdelan skupen 
sistem kompetenc »socialnih edukatorjev«, ki je po našem mnenju relevanten 
tudi za naš študijski program. Vsebinska analiza je pokazala, da gre za podobno 
razmišljanje o profesiji ter za zelo podoben, vsekakor pa dobro primerljiv sistem 
kompetenc. Vseeno bi bilo možno in zanimivo do seznama kompetenc profesije 
priti tudi na kake druge načine, deloma z anketiranjem praktikov ali z empirično 
analizo opravil, pristojnosti in strokovnih dejavnosti praktikov. 

Na naše presenečenje se je izkazalo, da se ocene praktikov, akademikov in 
študentov o doseženosti in zaželenosti kompetenc tako rekoč ne razlikujejo, 
tako v globalni ravni ocen kot tudi v njihovi strukturi (z izjemo dveh 
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kompetenc, kjer smo našli večje razlike). Dejstvo, da se tri skupine 
respondentov med seboj pomembno ne razlikujejo, lahko jemljemo kot znak 
veljavnosti in zanesljivosti našega merila ter kot potrdilo, da smemo v 
nadaljnjih analizah podatkov uporabljati skupna povprečja ocen vseh treh 
skupin respondentov.  

Intuitivna ocena govori o tem, da polovica kompetenc predstavlja bolj ali manj 
nove kompetence, ki jih je prinesel razvoj v zadnjih 15 letih. Ni presenetljivo, 
da je povprečna ocena doseženosti teh kompetenc nižja kot povprečna ocena 
doseženosti bolj »klasičnih« kompetenc. Ob tem so respondenti vse ponujene 
kompetence ocenili kot zelo zaželene, iz česar sledi, da so pri prej omenjenih 
»novih« kompetencah našli večji razkorak med doseženostjo in zaželenostjo. 

Ob predpostavki, da bo študijski program tudi v prihodnje zagotavljal dobro 
doseganje t.i. »klasičnih« kompetenc, lahko kot osnovni uporabni razultat te 
analize vidimo spoznanja o tem, katerim kompetencam je potrebno v programu 
posvetiti več pozornosti oz. njihovemu razvijanju posvetiti več časa, ustreznejše 
in boljše izobraževalne metode itn. 

Pet takih – v tem smislu najbolj perečih – kompetenc je: 
− načrtovanje in oblikovanje individualiziranih programov socialno 

pedagoškega dela, 
− sodelovanje in delo s starši, družinami in drugimi pomembnimi 

uporabnikovimi socialnimi skupinami, 
− priprava, vodenje in evalvacija posebnih socialno pedagoških projektov 

(npr. projektov prostovoljnega ali preventivnega dela, zagovorništva, skupin 
samopomoči itn.), 

− socialno marketinško delovanje (uveljavljanje in promoviranje socialno 
pedagoških načel v javnosti), 

− analitično in raziskovalno delo na področju socialne pedagogike za potrebe 
razvoja prakse. 

 
Ker je pričujoča študija na področju socialne pedagogike prva te vrste in z njo 
šele uvajamo novo razmišljanje o opredeljevanju učinkov študijskega programa 
kot razvijanja kompetenc, je jasno, da je bila v njej uporabljena metodologija 
razmeroma preprosta in ima zato študija naravo razširjenega pilotskega 
raziskovanja. V nadaljnjih letih bo verjetno potrebno raziskovanje kompetenc 
profesije in profesionalcev ter načinov razvijanja kompetenc bolj diferencirati in 
razširiti. 
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Povzetek 

Ob poudarjanju kakovosti učiteljevega poučevanja na eni oz. trajnosti in 
uporabnosti likovnega znanja ter spretnosti učencev pri pouku kot tudi v 
različnih življenjskih situacijah na drugi strani, se vloga učitelja in njegove 
naloge v vzgoji in izobraževanju spreminjajo. Spremenila naj bi se sistemska 
perspektiva izobraževanja bodočega učitelja likovne vzgoje v programu 
Likovna pedagogika. Izpostavlja se kakovostno izobraževanje, v okviru 
katerega se vsakemu študentu omogoča pridobivanje in razvijanje likovnega ter 
pedagoškega znanja, spretnosti, usmerjene aktivnosti, nastajajočih na temelju 
dobro organiziranih likovnoteoretičnih in praktičnih izkušenj. Vsak študent 
likovne pedagogike naj bi imel v času študija možnost maksimalnega razvijanja 
kompetenc, ki jih razumemo kot usposobljenost za učinkovito doseganje ciljev 
v učnem procesu, ovrednoti pa se kot dosežek študenta. Pridobljene kompetence 
so močno povezane z rastjo zmožnosti poučevanja in predstavljajo likovno 
znanje in spretnosti, njihovo ponotranjenje in integracijo ter zmogljivost za 
ustrezno ravnanje v konkretni situaciji, ko študent integrira in sintetizira 
pridobljeno likovnoteoretično znanje in likovne veščine ter ga glede na svoje 
zmožnosti ustrezno umešča v učnovzgojno situacijo. 
 
 
Ključne besede 

likovni pedagog, likovno vzgojno-izobraževalno delo, vseživljenjsko učenje, 
aktivnost učenca, sistemska perspektiva izobraževanja, kompetence študenta, 
kompetence učitelja 
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Summary 

The roles and tasks teachers must take on within the education process are 
changing. It is necessary to underline the significance of the quality of teacher's 
work and the continuity, durability and utility of the knowledge pupils acquire 
at school and their ability to apply it in different life situations as the main aims 
of their work.  
In this context, the perspective of systematic education for future art education 
teachers who attend the Visual Art Education programme is also changing. The 
stress is put on the quality of education, allowing each student to achieve and 
develop artistic and pedagogic knowledge and abilities on the basis of artistic 
theoretical and practical experience. Each student attending the Visual Art 
Education programme should develop such competencies as much as possible. 
These should be understood as the effective achievement of specific goals 
within visual art education. The competencies gained during study time are 
linked to their capacity to teach. This also means the internalisation and 
integration of acquired knowledge and abilities, along with the possibility to 
react properly in specific situations. By synthesising artistic knowledge and 
artistic abilities, students should be able to respond conveniently to every 
educational situation. 
 
 
Keywords 

visual art education teacher, visual art education work, lifelong learning, 
student's activity, systemic perspective education, student's competencies, 
teacher's competencies 
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1 Uvod 
 
V procesu poučevanja in učenja pri likovni vzgoji prevzema učitelj vse večjo 
odgovornost. Biti mora strokovnjak na likovnem in pedagoškem področju, da je 
lahko kos vsebinskim in didaktičnim novostim, ki jih zahtevata gospodarsko in 
družbeno okolje. Na prehodu v široko informacijsko dobo in pri prevladovanju 
slikovnih informacij se izpostavlja pomen vizualizacije in moč različnih 
informacij, saj sta svoboda ter dostopnost do virov in informacij velika. 
Postavlja se vprašanje učenčeve/dijakove zmožnosti kritičnega presojanja in 
osmišljanja vseh slikovnih in besednih podatkov. Odločilno vlogo pri tem 
prevzema likovni pedagog pri likovni dejavnosti v šoli. Kritično in odgovorno 
naj bi ravnal v procesu poučevanja in spretno usmerjal učenca/dijaka ter jim 
svetoval pri usvajanju likovnega znanja. Spremenil naj bi pojmovanje 
poučevanja, ki naj temelji na smiselnem urejanju vseh informacij ob njihovi 
aktivni vlogi in podajanju kakovostnega likovnega znanja – učenju za življenje 
in s tem v zvezi tudi o njegovi trajnosti in uporabi (vseživljenjsko učenje). 
Upošteval naj bi pomembnosti učenčeve/dijakove zmožnosti povezovanja 
znanja, razvoja refleksije, povečanja heterogenosti v razredu (učenci različnih 
narodnosti, jezikov, ver, kultur …), vloge lastnega delovanja v kolektivu in v 
učnem okolju (starši, lokalne skupnosti, druge institucije …), večje vloge 
izobraževalne komunikacijske tehnologije in uporabe pri pouku. Pomembna je 
torej kakovost učiteljeve profesionalne pripravljenosti za poučevanje v šoli, zato 
je potrebno obogatiti izobraževanje študentov, jih usposobiti za povezovanje 
usvojenega znanja in obvladovanje procesov vzgoje in izobraževanja ter jih 
motivirati za profesionalni razvoj. 

Študentje in bodoči učitelji naj bi torej na fakulteti pridobili kompetence, ki 
vključujejo likovno in pedagoško znanje in spretnosti, kar omogoča doseganje 
najvišjih standardov znanja na področju vzgoje in izobraževanja in tistih, ki jih 
razvija program Likovne pedagogike. To zahtevo v veliki meri uresničuje že 
sedanji študijski program, bolonjska prenova pa poudarja poglobljen pristop v 
razvijanju izobraževalne strategije, ki bo v nacionalnem kontekstu zagotovila 
dosežke v vzgoji in izobraževanju učencev/dijakov ter učiteljev v praksi. Prav ti 
bi naj bi uporabljali poleg znanstveno utemeljenega znanja tudi preverjene 
prakse izobraževanja, poučevanja, študije učenja v različnih učnih situacijah ter 
upoštevanje interesov učencev. Kompetence so »znanje v akciji» – »splošna 
znanja, veščine in razumevanja, poznavanje in obvladovanje specifičnega 
(predmetnega) področja ter poznavanje in obvladovanje pedagoških procesov« 
(Teze za prenovo študijskih programov, 2004).   

Pridobljene kompetence oblikujejo »lik likovnega pedagoga«, ki združuje 
znanje in ga povezuje z ravnanjem v različnih učnih situacijah ter tako uspešno 
poučuje. Izpostavlja se študentova fleksibilna usposobljenost, ki mu omogoča 
uspešnejši začetek dela in pridobivanje dodatnih sposobnosti v času poučevanja. 
Pridobitev kompetenc študenta likovne pedagogike pomeni torej usposobljenost 
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za učinkovito delovanje v številnih situacijah v procesu učenčeve/dijakove 
likovne dejavnosti (Razdevšek Pučko, 2004) in tako zahteva več kot samo 
likovno znanje.  

Pri opredelitvi učiteljevega dela in vloge v učnem procesu likovne vzgoje in 
likovnega snovanja smo v prenovo programa Likovne pedagogike uvrstili 
trinajst splošnih kompetenc – kompetenc vzgoje in izobraževanja, ki jih je 
pripravila fakultetna skupina za prenovo programov Pedagoške fakultete, ter 
oblikovali šestnajst predmetno-specifičnih kompetenc in preverili njihovo 
ustreznost.  
 
 

2 Namen in cilji 
 
Z raziskavo smo želeli ugotoviti sedanjo usposobljenost diplomantov likovne 
pedagogike na Pedagoški fakulteti in njihovo mnenje o tem, kako bi moral biti 
usposobljen bodoči diplomant likovne pedagogike. Ugotoviti smo želeli tudi 
mnenje učiteljev na Oddelku likovne pedagogike o zaželeni in doseženi 
usposobljenosti diplomantov, kar naj bi izkazali izpolnjeni anketni listi s 
trinajstimi splošnimi kompetencami na področju vzgoje in izobraževanja in 
šestnajstimi specifičnimi kompetencami s predmetnega področja likovne 
pedagogike. 
 
Odgovoriti želimo na naslednja raziskovalna vprašanja: 
1. Kako so po mnenju anketirancev (učiteljev likovne vzgoje in likovnega 

snovanja in učiteljev na oddelku likovne pedagogike) diplomanti likovne 
pedagogike v povprečju usposobljeni za področje vzgoje in izobraževanja 
(dosežena usposobljenost – splošne kompetence)? 

2. Kako so po mnenju anketirancev (učiteljev likovne vzgoje in likovnega 
snovanja in učiteljev na oddelku likovne pedagogike) dosedanji diplomanti 
likovne pedagogike v povprečju usposobljeni za področje likovne vzgoje v 
osnovni in likovnega snovanja v srednji šoli (dosežena usposobljenost – 
predmetne kompetence)? 

3. Kako naj bi bili po mnenju anketirancev (učiteljev likovne vzgoje in 
likovnega snovanja in učiteljev na oddelku likovne pedagogike) diplomanti 
likovne pedagogike usposobljeni za področje vzgoje in izobraževanja 
(zaželena usposobljenost)? 

4. Kako naj bi bili po mnenju anketirancev (učiteljev likovne vzgoje in 
likovnega snovanja in učiteljev na oddelku likovne pedagogike) diplomanti 
likovne pedagogike usposobljeni za področje likovne vzgoje v osnovni in 
likovnega snovanja v srednji šoli (zaželena usposobljenost)? 

5. Pri katerih kompetencah s področja vzgoje in izobraževanja in kompetencah 
s predmetnega področja likovne pedagogike so po mnenju anketirancev 
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največje razlike med doseženo in zaželeno usposobljenostjo diplomantov 
likovne pedagogike? 

6. Ali se pojavljajo statistično pomembne razlike med skupinami anketirancev 
pri ocenjevanju dosežene in zaželene usposobljenosti diplomantov likovne 
pedagogike za splošne (generične) kompetence, kompetence vzgoje in 
izobraževanja, in za specifične – predmetne kompetence? 

 
 
3 Metode 
 
3.1 Vzorec anketirancev 
 
V raziskavo so bili vključeni učitelji – likovni pedagogi (v nadaljevanju 
diplomanti), ki poučujejo likovno vzgojo v osnovnih in likovno snovanje v 
srednjih šolah v Sloveniji in visokošolski učitelji ter visokošolski sodelavci 
(akademiki), ki izvajajo učne programe na Oddelku za likovno pedagogiko 
Pedagoške fakultete. Uporabili smo selekcionirani namenski vzorec. Vsi 
anketirani likovni pedagogi imajo fakultetno izobrazbo. V statistični obdelavi 
smo združili odgovore anketirancev visokošolskih učiteljev (8) in visokošolskih 
sodelavcev (3). Vprašalnike je vrnilo 38 anketirancev (27 diplomantov in 11 
akademikov). Podrobna struktura vzorca je prikazana na spodnji sliki. 
 

 
Slika 1: Struktura uporabljenega vzorca. 
 
 
3.2 Vprašalniki kompetenc 
 
V skladu z namenom raziskave smo uporabili dva vprašalnika in sicer smo 
prvega, sestavljenega iz 17 splošnih in 23 specifičnih kompetenc, preverili v 
pilotski raziskavi pri diplomantih na devetih osnovnih šolah in pri šestih 
akademikih. Nato smo oblikovali 29 kompetenc, ki naj bi po odgovorih 

 

diplomanti
27; 71 %

akademiki 
11; 29 % 
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omogočile opredelitev strategije za oblikovanje novih učnih programov. 
Osredotočili smo se na vsebinske in organizacijske spremembe, ki naj bi 
omogočile: 
− ustreznost vsebin učnih programov v povezavi z novo paradigmo 

poučevanja/učenja (vseživljenjsko učenje), 
− doseganje večje povezanosti celostnega likovnega in pedagoškega znanja, 
− doseganje večje uravnoteženosti ciljev, povezanih z razumevanjem in 

uporabo znanja (sodoben koncept učnih izidov – raven kakovosti 
programov), 

− zagotovitev odprtosti študijskega programa – vključenost, izbirnost, 
prehodnost, zaposljivost …  

 
Pri oblikovanju kompetenc smo bili pozorni na cilje dosedanjega programa 
Likovna pedagogika, kurikula za osnovne in srednje šole (2002) ter smernic 
delovnega gradiva skupine za prenovo Pedagoške fakultete v Ljubljani, ki je 
zadolžena za izvedbo prenove programov.  

Seznam 29 generičnih in specifičnih kompetenc vsebuje kompetence, ki so 
ključne za usposobljenost diplomanta na študiju likovne pedagogike. Zajemajo 
predvsem usposobljenost za verbalno in likovno komunikacijo, ozaveščenost o 
trajnosti izobraževanja, interdisciplinarno povezovanje vsebin, uporabljivost 
informacijsko-komunikacijske tehnologije – informacijska pismenost, 
usposobljenost za raziskovanje v vzgoji in izobraževanju, poznavanje 
posebnosti prilagajanja učno vzgojnih pristopov glede na individualno, socialno 
in kulturno različnost učencev, poznavanje načel dejavnikov profesionalnega 
razvoja učiteljev ter poznavanje vsebine in metodike likovne vzgoje – 
posebnosti likovno strokovnega področja. 

Vsi anketiranci so zaželeno in doseženo usposobljenost diplomantov 
(kompetence) likovne pedagogike ocenjevali na osnovi štiristopenjske lestvice, 
pri čemer sta oceni 3 in 4 za posamezno kompetenco pomenili visoko 
pomembno kompetenco oz. zelo dobro usposobljenost, 1 in 2 pa nizko 
pomembno kompetenco oz. doseženo usposobljenost.  

Vsi deli vprašalnika dosegajo na osnovi Crombahovega koeficienta alfa 
zadostno zanesljivost. Sedanja dosežena usposobljenost diplomantov v vzgoji 
in izobraževanju (splošne kompetence) je: α = 0,7619; zaželena usposobljenost 
v vzgoji in izobraževanju: α = 0,7163; sedanja dosežena usposobljenost 
diplomantov na predmetnem področju (specifične kompetence) je: α = 0,7606; 
zaželena usposobljenost na predmetnem področju: α = 0,6938; veljavnost – s 
prvim faktorjem na vprašalniku za kompetence dosedanje dosežene in zaželene 
usposobljenosti diplomantov v vzgoji in izobraževanju je pojasnjeno s 15 % 
variance, posebej na predmetnem področju pa je s prvim faktorjem pojasnjeno s 
17,7 % variance. 
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3.3 Statistične metode 
 
Uporabili smo neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. Podatki 
vprašalnika so bili obdelani na nivoju deskriptivne in inferenčne statistike. Pri 
tem smo uporabili osnovno deskriptivno statistiko numeričnih spremenljivk 
(srednja vrednost, razpršenost), Levenov preizkus homogenosti varianc (F-
preizkus), t-preizkus primerjanja v parih. Podatki so prikazani tabelarično in s 
pomočjo grafikonov. 
 
 

4 Rezultati in interpretacija 
 
4.1 Dosežena (sedanja) in zaželena usposobljenost diplomantov likovne 
pedagogike s področja vzgoje in izobraževanja (splošne – generične kompetence) 
ter predmetnega področja – likovne pedagogike (specifične kompetence) – 
skupna ocena profesorjev in diplomantov. 
 
Tabela 1: Rezultati raziskave: prikaz povprečnih ocen, standardnih odklonov in 
rangov za vse ocenjene kompetence diplomantov – specifične in splošne ter 
dosežene in zaželene. 
 

Kompetence Želene Dosežene 

Specifične povprečna 
ocena 

std. 
odklon 

RANG 
(skupni) 

RANG 
(spec. k.) 

povprečna 
ocena 

std. 
odklon 

RANG 
(skupni) 

RANG 
(spec. k.) 

K1 3,97 0,16 2 1 2,97 0,5 16 3 
K2 3,92 0,28 6 2 3,11 0,61 14 2 
K3 3,89 0,31 9 3 2,89 0,66 19 5 
K4 3,7 0,46 23 8 2,89 0,57 19 5 
K5 3,84 0,37 14 4 2,73 0,65 22 8 
K6 3,81 0,4 16 5 2,78 0,58 21 7 
K7 3,68 0,63 24 9 2,19 0,7 28 12 
K8 3,49 0,73 29 13 2,51 0,61 27 11 
K9 3,65 0,63 26 11 2,97 0,5 16 3 
K10 3,68 0,53 24 9 2,68 0,67 26 10 
K11 3,81 0,46 16 5 2,08 0,8 29 13 
K12 3,65 0,54 26 11 2,7 0,74 24 9 
K13 3,73 0,51 21 7 3,27 0,56 6 1 

Splošne    RANG 
(sploš. k.)    RANG 

(sploš. k.) 
K14 3,92 0,28 6 5 3,59 0,55 1 1 
K15 3,89 0,31 9 7 3,49 0,51 4 4 
K16 3,54 0,56 28 16 2,73 0,77 22 15 
K17 3,97 0,16 2 2 3,54 0,51 3 3 
K18 4 0 1 1 3,59 0,5 1 1 
K19 3,95 0,23 5 4 3,27 0,56 6 6 
K20 3,86 0,42 11 8 3,16 0,65 12 11 
K21 3,97 0,16 2 2 3,24 0,72 8 7 
K22 3,84 0,37 14 11 3,3 0,46 5 5 
K23 3,78 0,42 18 12 3,22 0,48 9 8 
K24 3,73 0,45 21 15 3,19 0,66 10 9 
K25 3,76 0,43 20 14 3,19 0,62 10 9 
K26 3,86 0,35 11 8 2,7 0,57 24 16 
K27 3,86 0,35 11 8 2,95 0,62 18 14 
K28 3,92 0,28 6 5 3,16 0,55 12 11 
K29 3,78 0,42 18 12 3,11 0,46 14 13 
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Tabela 2: Rezultati t-preizkusa primerjanja v parih – diplomanti 
 

Razlike med pari 

95 % int. zaupanja 
 

povpr.  
vrednost 

std.  
odklon 

std.  
napaka spodnji zgornji 

t df P (obojest.) 

Par 1 K1_Z - K1_D 1 0,53 0,09 0,82 1,18 11,541 36 0,000 
Par 2 K2_Z - K2_D 0,81 0,66 0,11 0,59 1,03 7,474 36 0,000 
Par 3 K3_Z - K3_D 1 0,71 0,12 0,76 1,24 8,602 36 0,000 
Par 4 K4_Z - K4_D 0,81 0,66 0,11 0,59 1,03 7,474 36 0,000 
Par 5 K5_Z - K5_D 1,11 0,57 0,09 0,92 1,3 11,891 36 0,000 
Par 6 K6_Z - K6_D 1,03 0,5 0,08 0,86 1,19 12,513 36 0,000 
Par 7 K7_Z - K7_D 1,49 1,04 0,17 1,14 1,83 8,66 36 0,000 
Par 8 K8_Z - K8_D 0,97 0,8 0,13 0,71 1,24 7,409 36 0,000 
Par 9 K9_Z - K9_D 0,68 0,67 0,11 0,45 0,9 6,144 36 0,000 
Par 10 K10_Z - K10_D 1 0,91 0,15 0,7 1,3 6,663 36 0,000 
Par 11 K11_Z - K11_D 1,73 1,1 0,18 1,36 2,1 9,594 36 0,000 
Par 12 K12_Z - K12_D 0,95 0,7 0,12 0,71 1,18 8,162 36 0,000 
Par 13 K13_Z - K13_D 0,46 0,69 0,11 0,23 0,69 4,045 36 0,000 
Par 14 K14_Z - K14_D 0,32 0,63 0,10 0,12 0,53 3,151 36 0,003 
Par 15 K15_Z - K15_D 0,41 0,5 0,08 0,24 0,57 4,954 36 0,000 
Par 16 K16_Z - K16_D 0,81 0,66 0,11 0,59 1,03 7,474 36 0,000 
Par 17 K17_Z - K17_D 0,43 0,55 0,09 0,25 0,62 4,741 36 0,000 
Par 18 K18_Z - K18_D 0,41 0,5 0,08 0,24 0,57 4,954 36 0,000 
Par 19 K19_Z - K19_D 0,68 0,63 0,10 0,47 0,88 6,565 36 0,000 
Par 20 K20_Z - K20_D 0,7 0,62 0,10 0,5 0,91 6,921 36 0,000 
Par 21 K21_Z - K21_D 0,73 0,77 0,13 0,47 0,99 5,771 36 0,000 
Par 22 K22_Z - K22_D 0,54 0,51 0,08 0,37 0,71 6,508 36 0,000 
Par 23 K23_Z - K23_D 0,57 0,5 0,08 0,4 0,74 6,874 36 0,000 
Par 24 K24_Z - K24_D 0,54 0,73 0,12 0,3 0,78 4,504 36 0,000 
Par 25 K25_Z - K25_D 0,57 0,65 0,11 0,35 0,78 5,334 36 0,000 
Par 26 K26_Z - K26_D 1,16 0,69 0,11 0,93 1,39 10,279 36 0,000 
Par 27 K27_Z - K27_D 0,92 0,64 0,11 0,71 1,13 8,73 36 0,000 
Par 28 K28_Z - K28_D 0,76 0,6 0,10 0,56 0,96 7,716 36 0,000 
Par 29 K29_Z - K29_D 0,68 0,53 0,09 0,5 0,85 7,756 36 0,000 

* statistična pomembnost na nivoju vsaj 5 %. 
 
Pri vseh kompetencah so se pojavile statistično pomembne razlike med 
doseženo in zaželeno usposobljenostjo diplomantov likovne pedagogike (p > 
0,05; p > 0,01). 
 
Legenda: 
 
Splošne (generične) kompetence 
1.  Sposobnost komuniciranja, sodelovalno/timsko delo. 
2.  Fleksibilna uporaba znanja v praksi. 
3.  Avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, (samo)evalviranje in prizadevanje za kakovost. 
4.  Splošna razgledanost, sposobnost komuniciranja s strokovnjaki drugih strokovnih in znanstvenih področij. 
5.  Organizacijske in vodstvene sposobnosti in spretnosti. 
6.  Sposobnost za upravljanje s časom, za samostojno načrtovanje, samokontrola izvajanja načrtov. 
7.  Komuniciranje v tujem jeziku. 
8.  Poznavanje in razumevanje socialnih sistemov (posebej procesov v vzgoji in izobraževanju). 
9.  Poznavanje in razumevanje razvojnih zakonitosti, razlik in potreb posameznika. 
10. Usposobljenost za raziskovanje v vzgoji in izobraževanju. 
11. Informacijska pismenost, uporaba IKT. 
12. Poznavanje, razumevanje, usmerjenost v inkluzivno, nediskriminativno delo, multikulturnost. 
13. Poznavanje vsebine in metodike področja. 
 
Predmetno specifične kompetence 
14. Poznavanje, razumevanje, razvijanje in izvajanje kurikuluma za likovno vzgojo na razredni in predmetni stopnji osnovne 

šole ter likovno snovanje v srednji šoli (od učnega načrta do priprave). 
15. Poznavanje in razumevanje didaktičnih načel za doseganje ciljev v učnem procesu likovne vzgoje in likovnega snovanja. 
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16. Poznavanje in razumevanje vzgojnih in izobraževalnih konceptov in zgodovinskih temeljev. 
17. Motiviranje učencev/dijakov za likovno dejavnost in spodbujanje njihovega likovnega razvoja. 
18. Vrednotenje in ocenjevanje dosežkov učencev/dijakov.  
19. Organiziranje aktivnega poučevanja/učenja in usposabljanje učencev/dijakov za ustvarjalno likovno izražanje.  
20. Sintetično, analitično, ustvarjalno mišljenje ter reševanje likovnih problemov. 
21. Povezovanje teoretičnega in praktičnega dela ter vsebin posameznih likovnih področij.  
22. Bogatenje doživljajske in estetske občutljivosti.  
23. Vrednotenje lastnih ustvarjalnih idej. 
24. Smiselno povezovanje posameznih predmetov z drugimi predmeti in predmetnimi področji (interdisciplinarno 

povezovanje različnih vsebin). 
25. Izboljševanje kakovosti lastne prakse in ozaveščanje o trajnosti izobraževanja (vseživljenjsko učenje). 
26. Poznavanje, razumevanje različnih medijev vizualne kulture. 
27. Vrednotenje uporabnih predmetov in likovne problematike v okolju. 
28. Strokovna avtonomnost pri izbiri metod, oblik, didaktičnih sredstev in učnega gradiva. 
29. Prilagajanje likovne dejavnosti in učno vzgojnih pristopov glede na individualno, socialno in kulturno različnost. 

 
4.1.1 Dosežena in želena usposobljenost diplomantov likovne pedagogike za 
področje vzgoje in izobraževanja (splošne – generične kompetence) 
 

Odgovori vseh anketirancev izkazujejo, da so diplomanti likovne pedagogike 
slabše usposobljeni za strokovno delo v vzgoji in izobraževanju, saj opazimo le 
v dveh primerih nivo visoko doseženih splošnih kompetenc (aritmetične sredine 
vseh splošnih kompetenc so nad povprečjem – 3,00). Po mnenju anketirancev 
so diplomanti likovne pedagogike najbolj usposobljeni v ''poznavanju vsebine in 
metodike področja'' (13) in za ''fleksibilno uporabo znanja v praksi'' (2). Manj so 
usposobljeni za ''komuniciranje in sodelovalno/timsko delo'' (1), ''avtonomnost, 
(samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, (samo)evalviranje in prizadevanje za 
kakovost'' (3), manjša so tudi ''splošna razgledanost, sposobnost komuniciranja s 
strokovnjaki drugih strokovnih in znanstvenih področij'' (4), ''organizacijske in 
vodstvene sposobnosti in spretnosti'' (5), ''sposobnost za upravljanje s časom, za 
samostojno načrtovanje, samokontrola izvajanja načrtov'' (6), ''poznavanje in 
razumevanje socialnih sistemov – še posebno procesov v vzgoji in 
izobraževanju'' (8), ''poznavanje in razumevanje razvojnih zakonitosti, razlik in 
potreb posameznika'' (9), ''usposobljenost za raziskovanje v vzgoji in 
izobraževanju'' (10), ''poznavanje, razumevanje, usmerjenost v inkluzivno, 
nediskriminativno delo, multikulturnost'' (12), saj so aritmetične sredine vseh 
splošnih kompetenc pod povprečjem – pod 3,00. Zelo nizki dosežki pa se 
izkazujejo pri ''komuniciranju v tujem jeziku'' (7) in v ''informacijski pismenosti, 
uporabi IKT'' (11).  

Anketiranci menijo, da bi morali biti diplomanti likovne pedagogike zelo dobro 
strokovno usposobljeni za delo v vzgoji in izobraževanju (splošne kompetence), 
saj so aritmetične sredine vseh trinajstih kompetenc nad povprečjem (3,00). 
Torej so vse zapisane kompetence visoko pomembne (zaželene kompetence) in 
so nujne za strokovno delo učitelja v razredu. Tudi med njimi so razlike – po 
pomembnosti še posebno izstopajo ''usposobljenost za komuniciranje in 
sodelovalno/timsko delo'' (1), za ''fleksibilno uporabo znanja v praksi'' (2), za 
''avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, (samo)evalviranje in 
prizadevanje za kakovost'' (3), ''splošna razgledanost, sposobnost komuniciranja 
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s strokovnjaki drugih strokovnih in znanstvenih področij'' (4), ''organizacijske in 
vodstvene sposobnosti in spretnosti'' (5).  

Po mnenjih anketirancev smo želeli tudi ugotoviti pri katerih splošnih 
kompetencah se pojavljajo največje razlike med doseženo in zaželeno 
usposobljenostjo diplomantov likovne pedagogike, oz. pri katerih kompetencah 
se pojavljajo najmanjše razlike. S pomočjo t-preizkusa smo ugotovili, da se 
sicer pri vseh kompetencah pojavljajo statistično pomembne razlike (sig = 0, 
000), rezultati pa kažejo, da študentje v programu Likovne pedagogike do sedaj 
ne pridobivajo v zadostni meri splošnih kompetenc (kompetenc za delo v vzgoji 
in izobraževanju), saj diplomanti in akademiki menijo, da je vseh trinajst 
kompetenc pomembnih, vendar so vse razen dveh – ''usposobljenost v 
poznavanju vsebine in metodike področja'' (13) ter za ''fleksibilno uporabo 
znanja v praksi'' (2) – nizko dosežene. Ti dve kompetenci sta tudi visoko 
pomembni. Največjo razliko med visoko doseženo in nizko doseženo 
kompetenco lahko opazimo v ''komuniciranju v tujem jeziku'' (7) in v 
''informacijski pismenosti – uporabi IKT'' (11), nekoliko manjšo pa v 
''usposobljenosti za komuniciranje in sodelovalno/timsko delo'' (1), za 
''avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, (samo)evalviranje in 
prizadevanje za kakovost (3), za upravljanje s časom, za samostojno 
načrtovanje, samokontrolo izvajanja načrtov (6), za organizacijske in vodstvene 
sposobnosti in spretnosti'' (5). Najmanjša razlika med doseženo in zaželeno 
usposobljenostjo je v ''poznavanju in razumevanju razvojnih zakonitosti, razlik 
in potreb posameznika (9) ter usposobljenosti v poznavanju vsebine in metodike 
področja'' (13).  

Največje razlike lahko torej opazimo v usposobljenosti, ki se ne navezuje 
izključno na področje likovne pedagogike, je pa zelo pomembna za to, da bodo 
učitelji lažje sledili novim trendom in razvijali takšno izobraževalno strategijo, 
ki bo zagotovila dosežke v vzgoji in izobraževanju. 
 
4.1.2 Dosežena in želena usposobljenost diplomantov likovne pedagogike za 
predmetno področje (specifične kompetence) 
 

Anketiranci ocenjujejo, da so diplomanti likovne pedagogike zelo dobro 
usposobljeni za strokovno delo na področju likovne pedagogike, saj rezultati 
kažejo, da so v večini kompetenc aritmetične sredine nad povprečjem – 3,00. 
Zelo so usposobljeni za ''poznavanje, razumevanje, razvijanje in izvajanje 
kurikuluma za likovno vzgojo na razredni in predmetni stopnji osnovne šole ter 
likovno snovanje v srednji šoli – od učnega načrta do priprave'' (14), 
''poznavanje in razumevanje didaktičnih načel za doseganje ciljev v učnem 
procesu likovne vzgoje in likovnega snovanja'' (15), ''poznavanje in 
razumevanje vzgojnih in izobraževalnih konceptov in zgodovinskih temeljev'' 
(16), ''motiviranje učencev/dijakov za likovno dejavnost in spodbujanje 
njihovega likovnega razvoja'' (17), ''vrednotenje in ocenjevanje dosežkov 
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učencev/dijakov'' (18), ''organiziranje aktivnega poučevanja/učenja in 
usposabljanje učencev/dijakov za ustvarjalno likovno izražanje'' (19), 
''sintetično, analitično, ustvarjalno mišljenje ter reševanje likovnih problemov'' 
(20), ''povezovanje teoretičnega in praktičnega dela ter vsebin posameznih 
likovnih področij'' (21), ''bogatenje doživljajske in estetske občutljivosti'' (22), 
''vrednotenje lastnih ustvarjalnih idej'' (23), ''smiselno povezovanje posameznih 
predmetov z drugimi predmeti in predmetnimi področji – interdisciplinarno 
povezovanje različnih vsebin'' (24), ''izboljševanje kakovosti lastne prakse in 
ozaveščanje o trajnosti izobraževanja – vseživljenjsko učenje'' (25), ''strokovna 
avtonomnost pri izbiri metod, oblik, didaktičnih sredstev in učnega gradiva'' 
(28), ''prilagajanje likovne dejavnosti in učno vzgojnih pristopov glede na 
individualno, socialno in kulturno različnost'' (29).  

Manj pa so diplomanti usposobljeni za ''poznavanje in razumevanje vzgojnih in 
izobraževalnih konceptov in zgodovinskih temeljev'' (16), ''vrednotenje 
uporabnih predmetov in likovne problematike v okolju'' (27), saj so aritmetične 
sredine vseh specifičnih kompetenc pod povprečjem – pod 3,00. Najmanj so 
usposobljeni za ''poznavanje, razumevanje različnih medijev vizualne kulture'' 
(26).  

Rezultati kažejo, da so specifične kompetence za anketirance zelo pomembne za 
izvajanje likovne dejavnosti v šoli, zato menijo, da bi morali biti diplomanti 
zelo usposobljeni za strokovno izvajanje likovne dejavnosti (zaželene 
kompetence). To potrjujejo aritmetične sredine, ki so pri vseh kompetencah nad 
povprečjem – 3,00. So zelo pomembne – nujne za strokovno delo učitelja 
likovne vzgoje in likovnega snovanja. Po pomembnosti posebno izstopa 
''poznavanje, razumevanje, razvijanje in izvajanje kurikuluma za likovno vzgojo 
na razredni in predmetni stopnji osnovne šole ter likovno snovanje v srednji šoli 
– od učnega načrta do priprave'' (14), ''vrednotenje in ocenjevanje dosežkov 
učencev/dijakov'' (18), ''motiviranje učencev/dijakov za likovno dejavnost in 
spodbujanje njihovega likovnega razvoja'' (17), ''poznavanje in razumevanje 
didaktičnih načel za doseganje ciljev v učnem procesu likovne vzgoje in 
likovnega snovanja'' (15) ter ''organiziranje aktivnega poučevanja/učenja in 
usposabljanje učencev/dijakov za ustvarjalno likovno izražanje'' (19). 

Tudi pri specifičnih predmetnih kompetencah smo želeli ugotoviti, kje se 
pojavljajo največje in kje najmanjše razlike med doseženo in zaželeno 
usposobljenostjo diplomantov likovne pedagogike. T-preizkus kaže, da se pri 
vseh kompetencah pojavljajo statistično pomembne razlike (p > 0,05; p > 0,01). 
Ti rezultati kažejo, da študentje na programu Likovne pedagogike pridobivajo v 
veliki meri specifične kompetence, saj je kar trinajst kompetenc od šestnajstih 
visoko pomembnih in doseženih (aritmetične sredine so nad 3,00). Nizko so 
dosežene le kompetence: ''vrednotenje uporabnih predmetov in likovne 
problematike v okolju'' (27), ''poznavanje in razumevanje vzgojnih in 
izobraževalnih konceptov in zgodovinskih temeljev'' (16) ter ''usposobljenost za 
poznavanje in razumevanje različnih medijev vizualne kulture'' (26). Največjo 
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razliko med doseženo in zaželeno kompetenco lahko opazimo v razumevanju 
različnih medijev vizualne kulture'' (26), najmanjšo pa v ''poznavanju, 
razumevanju, razvijanju in izvajanju kurikuluma za likovno vzgojo na razredni 
in predmetni stopnji osnovne šole ter likovno snovanje v srednji šoli – od 
učnega načrta do priprave'' (14) ter ''motiviranju učencev/dijakov za likovno 
dejavnost in spodbujanju njihovega likovnega razvoja'' (17). Pridobljeni 
rezultati kažejo, da so diplomanti na programu Likovna pedagogika v povprečju 
že sedaj zelo dobro usposobljeni za strokovno delo pri likovni dejavnosti v 
osnovni in srednji šoli, saj pridobijo pomembne kompetence za organiziranje 
poučevanja/učenja in ustvarjalno reševanje likovnih problemov. 

Pridobljeni rezultati sicer niso reprezentativni za celotno populacijo, kajti 
povprečne ocene smo izračunali na manjšem vzorcu diplomantov Pedagoške 
fakultete (27), ki nam ga je uspelo oblikovati, vendar lahko pri posameznih 
kompetencah opazimo določen pojav odgovorov. 

Rezultate, ki smo jih predstavili, prikazuje grafikon, na katerem so ločene 
splošne in predmetno specifične kompetence. 
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Slika 2: Povprečne ocene dosežene in zaželene usposobljenosti za strokovno 
delo v vzgoji in izobraževanju ter za posebne specifične kompetence s področja 
likovne pedagogike, izračunane na podlagi odgovorov diplomantov Pedagoške 
fakultete in akademikov. 
 
 
4.2 Ocena diplomantov likovne pedagogike o doseženi in zaželeni usposobljenosti 
na področju vzgoje in izobraževanja (splošne – generične kompetence) ter 
predmetnega področja – likovne pedagogike (specifične kompetence).  
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Tabela 3: Rezultati raziskave: prikaz povprečnih ocen, standardnih odklonov in 
rangov za vse ocenjene kompetence – specifične in splošne ter dosežene in 
želene – za diplomante. 
 
Kompetence Želene Dosežene 

Specifične Povpreč.  
ocena 

std. 
odklon 

RANG 
(skupni) 

RANG 
(spec. k.) 

Povpreč. 
ocena 

std. 
odklon 

RANG 
(skupni) 

RANG 
(spec. k.) 

K1 3,96 0,2 2 1 2,92 0,56 17 4 
K2 3,88 0,33 9 2 3,04 0,66 15 2 
K3 3,88 0,33 9 2 2,85 0,73 20 6 
K4 3,69 0,47 23 8 2,88 0,59 18 5 
K5 3,88 0,33 9 2 2,73 0,72 23 8 
K6 3,81 0,4 14 5 2,77 0,59 21 7 
K7 3,73 0,67 22 7 2,08 0,74 28 12 
K8 3,31 0,79 29 13 2,62 0,64 26 10 
K9 3,54 0,71 26 11 2,96 0,53 16 3 
K10 3,62 0,57 25 10 2,65 0,75 25 9 
K11 3,81 0,49 14 5 2 0,85 29 13 
K12 3,54 0,58 26 11 2,62 0,75 26 10 
K13 3,69 0,55 23 8 3,31 0,62 5 1 

Splošne    RANG 
(sploš. k.)    RANG 

(sploš. k.) 
K14 3,92 0,27 7 6 3,77 0,51 1 1 
K15 3,88 0,33 9 8 3,58 0,5 4 4 
K16 3,54 0,58 26 16 2,77 0,82 21 15 
K17 3,96 0,2 2 2 3,62 0,5 3 3 
K18 4 0 1 1 3,65 0,49 2 2 
K19 3,96 0,2 2 2 3,27 0,53 8 7 
K20 3,81 0,49 14 10 3,15 0,67 12 11 
K21 3,96 0,2 2 2 3,31 0,74 5 5 
K22 3,81 0,4 14 10 3,31 0,47 5 5 
K23 3,77 0,43 20 14 3,15 0,46 12 11 
K24 3,77 0,43 20 14 3,27 0,67 8 7 
K25 3,81 0,4 14 10 3,23 0,65 10 9 
K26 3,92 0,27 7 6 2,69 0,62 24 16 
K27 3,85 0,37 13 9 2,88 0,59 18 14 
K28 3,96 0,2 2 2 3,19 0,63 11 10 
K29 3,81 0,4 14 10 3,12 0,43 14 13 
 

 
Tabela 4: Rezultati t-preizkusa primerjanja v parih – diplomanti. 
 

Razlike med pari 

95 % int. zaupanja 
 

povpr.  
vred. 

std.  
odklon 

std.  
napaka spodnji zgornji 

t df P (obojest.) 

Par 1 K1_Z - K1_D 1,04 0,6 0,12 0,8 1,28 8,844 25 0,000 * 
Par 2 K2_Z - K2_D 0,85 0,73 0,14 0,55 1,14 5,897 25 0,000 * 
Par 3 K3_Z - K3_D 1,04 0,82 0,16 0,71 1,37 6,429 25 0,000 * 
Par 4 K4_Z - K4_D 0,81 0,69 0,14 0,53 1,09 5,935 25 0,000 * 
Par 5 K5_Z - K5_D 1,15 0,61 0,12 0,91 1,4 9,603 25 0,000 * 
Par 6 K6_Z - K6_D 1,04 0,45 0,09 0,86 1,22 11,886 25 0,000 * 
Par 7 K7_Z - K7_D 1,65 1,09 0,21 1,21 2,1 7,713 25 0,000 * 
Par 8 K8_Z - K8_D 0,69 0,74 0,14 0,4 0,99 4,797 25 0,000 * 
Par 9 K9_Z - K9_D 0,58 0,7 0,14 0,29 0,86 4,186 25 0,000 * 
Par 10 K10_Z - K10_D 0,96 1,04 0,2 0,54 1,38 4,721 25 0,000 * 
Par 11 K11_Z - K11_D 1,81 1,17 0,23 1,34 2,28 7,899 25 0,000 * 
Par 12 K12_Z - K12_D 0,92 0,69 0,13 0,65 1,2 6,838 25 0,000 * 
Par 13 K13_Z - K13_D 0,38 0,7 0,14 0,1 0,67 2,813 25 0,009 * 
Par 14 K14_Z - K14_D 0,15 0,61 0,12 –0,09 0,4 1,28 25 0,212  
Par 15 K15_Z - K15_D 0,31 0,47 0,09 0,12 0,5 3,333 25 0,003 * 



184 

Par 16 K16_Z - K16_D 0,77 0,65 0,13 0,51 1,03 6,019 25 0,000 * 
Par 17 K17_Z - K17_D 0,35 0,56 0,11 0,12 0,57 3,143 25 0,004 * 
Par 18 K18_Z - K18_D 0,35 0,49 0,1 0,15 0,54 3,638 25 0,001 * 
Par 19 K19_Z - K19_D 0,69 0,55 0,11 0,47 0,91 6,429 25 0,000 * 
Par 20 K20_Z - K20_D 0,65 0,63 0,12 0,4 0,91 5,302 25 0,000 * 
Par 21 K21_Z - K21_D 0,65 0,8 0,16 0,33 0,98 4,183 25 0,000 * 
Par 22 K22_Z - K22_D 0,5 0,51 0,1 0,29 0,71 5 25 0,000 * 
Par 23 K23_Z - K23_D 0,62 0,5 0,1 0,41 0,82 6,325 25 0,000 * 
Par 24 K24_Z - K24_D 0,5 0,65 0,13 0,24 0,76 3,934 25 0,001 * 
Par 25 K25_Z - K25_D 0,58 0,7 0,14 0,29 0,86 4,186 25 0,000 * 
Par 26 K26_Z - K26_D 1,23 0,71 0,14 0,94 1,52 8,835 25 0,000 * 
Par 27 K27_Z - K27_D 0,96 0,6 0,12 0,72 1,2 8,189 25 0,000 * 
Par 28 K28_Z - K28_D 0,77 0,65 0,13 0,51 1,03 6,019 25 0,000 * 
Par 29 K29_Z - K29_D 1,04 0,6 0,12 0,8 1,28 8,844 25 0,000 * 
 

* Statistična pomembnost na nivoju je vsaj 5 %. 
 
Rezultati anketiranih diplomantov likovne pedagogike izkazujejo razlike med 
doseženimi in želenimi kompetencami. Pojavile so se statistično pomembne 
razlike pri vseh kompetencah, razen pri ''poznavanju, razumevanju, razvijanju in 
izvajanju kurikuluma za likovno vzgojo na razredni in predmetni stopnji 
osnovne šole ter likovno snovanje v srednji šoli – od učnega načrta do priprave'' 
(14). Tu se dosežene kompetence približujejo želenim. Razlika med 
aritmetičnima sredinama ocen zaželenih in doseženih kompetenc ni statistično 
pomembna (p = 0,212). 

Glede višine doseženih kompetenc diplomanti ocenjujejo, da sta visoko 
doseženi splošni kompetenci ''usposobljeni v poznavanju vsebine in metodike 
področja'' (13) in za ''fleksibilno uporabo znanja v praksi'' (2) ter naslednje 
predmetno-specifične kompetence: ''poznavanje, razumevanje, razvijanje in 
izvajanje kurikuluma za likovno vzgojo na razredni in predmetni stopnji 
osnovne šole ter likovno snovanje v srednji šoli – od učnega načrta do priprave'' 
(14), ''poznavanje in razumevanje didaktičnih načel za doseganje ciljev v učnem 
procesu likovne vzgoje in likovnega snovanja'' (15), ''motiviranje 
učencev/dijakov za likovno dejavnost in spodbujanje njihovega likovnega 
razvoja'' (17), ''vrednotenje in ocenjevanje dosežkov učencev/dijakov'' (18), 
''organiziranje aktivnega poučevanja/učenja in usposabljanje učencev/dijakov za 
ustvarjalno likovno izražanje'' (19), ''sintetično, analitično, ustvarjalno mišljenje 
ter reševanje likovnih problemov'' (20), ''povezovanje teoretičnega in 
praktičnega dela ter vsebin posameznih likovnih področij'' (21), ''bogatenje 
doživljajske in estetske občutljivosti'' (22), ''vrednotenje lastnih ustvarjalnih 
idej'' (23), ''smiselno povezovanje posameznih predmetov z drugimi predmeti in 
predmetnimi področji – interdisciplinarno povezovanje različnih vsebin'' (24), 
''izboljševanje kakovosti lastne prakse in ozaveščanje o trajnosti izobraževanja – 
vseživljenjsko učenje'' (25), ''strokovna avtonomnost pri izbiri metod, oblik, 
didaktičnih sredstev in učnega gradiva'' (28), ''prilagajanje likovne dejavnosti in 
učno vzgojnih pristopov glede na individualno, socialno in kulturno različnost'' 
(29).  
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Predstavljene rezultate izkazuje tudi grafikon. Tu so specifične in splošne 
kompetence združene. Črta na grafikonu ločuje visoko in nizko dosežene 
kompetence. 
 

Slika 3: Povprečne ocene dosežene in zaželene usposobljenosti za strokovno 
delo v vzgoji in izobraževanju ter za posebne specifične kompetence s področja 
likovne pedagogike, izračunane na osnovi odgovorov  
diplomantov Pedagoške fakultete. 
 
 
4.3 Ocena akademikov o doseženi in zaželeni usposobljenosti diplomantov na 
področju vzgoje in izobraževanja (splošne – generične kompetence) ter 
predmetnega področja – likovne pedagogike (specifične kompetence)  
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Tabela 5: Rezultati raziskave: prikaz povprečnih ocen, standardnih odklonov in 
rangov za vse ocenjene kompetence – specifične in splošne ter dosežene in 
želene – za diplomante. 
 

Kompetence Želene Dosežene 

Specifične povpreč. 
ocena 

std. 
odklon 

RANG 
(skupni) 

RANG 
(spec. k.) 

povpreč. 
ocena 

std. 
odklon 

RANG 
(skupni) 

RANG 
(spec. k.) 

K1 4 0 1 1 3,09 0,3 11 3 
K2 4 0 1 1 3,27 0,47 4 1 
K3 3,91 0,3 7 3 3 0,45 17 4 
K4 3,73 0,47 22 11 2,91 0,54 20 6 
K5 3,73 0,47 22 11 2,73 0,47 23 9 
K6 3,82 0,4 16 7 2,82 0,6 22 8 
K7 3,55 0,52 28 13 2,45 0,52 27 11 
K8 3,91 0,3 7 3 2,27 0,47 28 12 
K9 3,91 0,3 7 3 3 0,45 17 4 
K10 3,82 0,4 16 7 2,73 0,47 23 9 
K11 3,82 0,4 16 7 2,27 0,65 28 12 
K12 3,91 0,3 7 3 2,91 0,7 20 6 
K13 3,82 0,4 16 7 3,18 0,4 8 2 

Splošne    RANG 
(sploš. k.)    RANG 

(sploš. k.) 
K14 3,91 0,3 7 5 3,18 0,4 8 7 
K15 3,91 0,3 7 5 3,27 0,47 4 4 
K16 3,55 0,52 28 16 2,64 0,67 26 16 
K17 4 0 1 1 3,36 0,5 2 2 
K18 4 0 1 1 3,45 0,52 1 1 
K19 3,91 0,3 7 5 3,27 0,65 4 4 
K20 4 0 1 1 3,18 0,6 8 7 
K21 4 0 1 1 3,09 0,7 11 9 
K22 3,91 0,3 7 5 3,27 0,47 4 4 
K23 3,82 0,4 16 10 3,36 0,5 2 2 
K24 3,64 0,5 26 14 3 0,63 17 14 
K25 3,64 0,5 26 14 3,09 0,54 11 9 
K26 3,73 0,47 22 12 2,73 0,47 23 15 
K27 3,91 0,3 7 5 3,09 0,7 11 9 
K28 3,82 0,4 16 10 3,09 0,3 11 9 
K29 3,73 0,47 22 12 3,09 0,54 11 9 

 
 
Tabela 6: Rezultati t-preizkusa primerjanja v parih – diplomanti. 
 

Razlike med pari 

95 % int. zaupanja 
 

povpr.  
vrednost 

std.  
odklon 

std.  
napaka spodnji zgornji 

t df P  
(obojest.) 

Par 1 K1_Z - K1_D 0,91 0,3 0,09 0,71 1,11 10 10 0,000 * 
Par 2 K2_Z - K2_D 0,73 0,47 0,14 0,41 1,04 5,164 10 0,000 * 
Par 3 K3_Z - K3_D 0,91 0,3 0,09 0,71 1,11 10 10 0,000 * 
Par 4 K4_Z - K4_D 0,82 0,6 0,18 0,41 1,22 4,5 10 0,001 * 
Par 5 K5_Z - K5_D 1 0,45 0,13 0,7 1,3 7,416 10 0,000 * 
Par 6 K6_Z - K6_D 1 0,63 0,19 0,58 1,42 5,244 10 0,000 * 
Par 7 K7_Z - K7_D 1,09 0,83 0,25 0,53 1,65 4,353 10 0,001 * 
Par 8 K8_Z - K8_D 1,64 0,5 0,15 1,3 1,98 10,757 10 0,000 * 
Par 9 K9_Z - K9_D 0,91 0,54 0,16 0,55 1,27 5,59 10 0,000 * 
Par 10 K10_Z - K10_D 1,09 0,54 0,16 0,73 1,45 6,708 10 0,000 * 
Par 11 K11_Z - K11_D 1,55 0,93 0,28 0,92 2,17 5,487 10 0,000 * 
Par 12 K12_Z - K12_D 1 0,77 0,23 0,48 1,52 4,282 10 0,002 * 
Par 13 K13_Z - K13_D 0,64 0,67 0,2 0,18 1,09 3,13 10 0,011 * 
Par 14 K14_Z - K14_D 0,73 0,47 0,14 0,41 1,04 5,164 10 0,000 * 
Par 15 K15_Z - K15_D 0,64 0,5 0,15 0,3 0,98 4,183 10 0,002 * 
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Par 16 K16_Z - K16_D 0,91 0,7 0,21 0,44 1,38 4,303 10 0,002 * 
Par 17 K17_Z - K17_D 0,64 0,5 0,15 0,3 0,98 4,183 10 0,002 * 
Par 18 K18_Z - K18_D 0,55 0,52 0,16 0,19 0,9 3,464 10 0,006 * 
Par 19 K19_Z - K19_D 0,64 0,81 0,24 0,09 1,18 2,609 10 0,026 * 
Par 20 K20_Z - K20_D 0,82 0,6 0,18 0,41 1,22 4,5 10 0,001 * 
Par 21 K21_Z - K21_D 0,91 0,7 0,21 0,44 1,38 4,303 10 0,002 * 
Par 22 K22_Z - K22_D 0,64 0,5 0,15 0,3 0,98 4,183 10 0,002 * 
Par 23 K23_Z - K23_D 0,45 0,52 0,16 0,1 0,81 2,887 10 0,016 * 
Par 24 K24_Z - K24_D 0,64 0,92 0,28 0,02 1,26 2,283 10 0,046 * 
Par 25 K25_Z - K25_D 0,55 0,52 0,16 0,19 0,9 3,464 10 0,006 * 
Par 26 K26_Z - K26_D 1 0,63 0,19 0,58 1,42 5,244 10 0,000 * 
Par 27 K27_Z - K27_D 0,82 0,75 0,23 0,31 1,32 3,614 10 0,005 * 
Par 28 K28_Z - K28_D 0,73 0,47 0,14 0,41 1,04 5,164 10 0,000 * 
Par 29 K29_Z - K29_D 0,64 0,5 0,15 0,3 0,98 4,183 10 0,002 * 

* Statistična pomembnost na nivoju je vsaj 5 %. 
 
Če pogledamo rezultate podskupine profesorjev, lahko ugotovimo, da so razlike 
med doseženimi in želenimi kompetencami statistično pomembne pri vseh 
kompetencah. Profesorji ocenjujejo, da je večje število kompetenc visoko 
doseženih. Splošne kompetence so naslednje: ''sposobnost komuniciranja, 
sodelovalno/timsko delo'' (1), ''poznavanje in razumevanje razvojnih 
zakonitosti, razlik in potreb posameznika'' (9), ''fleksibilna uporaba znanja v 
praksi'' (2), ''avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, 
(samo)evalviranje in prizadevanje za kakovost'' (3) in ''poznavanje vsebine in 
metodike področja'' (13). Predmetno-specifične pa so naslednje: ''poznavanje, 
razumevanje, razvijanje in izvajanje kurikuluma za likovno vzgojo na razredni 
in predmetni stopnji osnovne šole ter likovno snovanje v srednji šoli – od 
učnega načrta do priprave'' (14), ''poznavanje in razumevanje didaktičnih načel 
za doseganje ciljev v učnem procesu likovne vzgoje in likovnega snovanja'' 
(15), ''motiviranje učencev/dijakov za likovno dejavnost in spodbujanje 
njihovega likovnega razvoja'' (17), ''vrednotenje in ocenjevanje dosežkov 
učencev/dijakov'' (18), ''organiziranje aktivnega poučevanja/učenja in 
usposabljanje učencev/dijakov za ustvarjalno likovno izražanje'' (19), 
''sintetično, analitično, ustvarjalno mišljenje ter reševanje likovnih problemov'' 
(20), ''povezovanje teoretičnega in praktičnega dela ter vsebin posameznih 
likovnih področij'' (21), ''bogatenje doživljajske in estetske občutljivosti (22), 
''vrednotenje lastnih ustvarjalnih idej'' (23), ''smiselno povezovanje posameznih 
predmetov z drugimi predmeti in predmetnimi področji – interdisciplinarno 
povezovanje različnih vsebin'' (24), ''izboljševanje kakovosti lastne prakse in 
ozaveščanje o trajnosti izobraževanja –vseživljenjsko učenje'' (25), ''vrednotenje 
uporabnih predmetov in likovne problematike v okolju'' (27), ''strokovna 
avtonomnost pri izbiri metod, oblik, didaktičnih sredstev in učnega gradiva'' 
(28), ''prilagajanje likovne dejavnosti in učno vzgojnih pristopov glede na 
individualno, socialno in kulturno različnost'' (29).  
 
Predstavljene rezultate prikazuje grafikon na Sliki 4. 
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Slika 4: Povprečne ocene dosežene in zaželene usposobljenosti za strokovno 
delo v vzgoji in izobraževanju ter za specifične kompetence s področja likovne 
pedagogike, izračunane na osnovi odgovorov diplomantov Pedagoške fakultete. 
 
 
4.4 Primerjava ocene diplomantov in akademikov 
 
V zadnjih dveh podpoglavjih smo videli, kako so ocenjevali doseženo 
usposobljenost profesorji in kako diplomanti. Zanimivo je pogledati tudi razlike 
med temi ocenami.  
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Slika 5: Razlike med aritmetičnimi sredinami ocen doseženih kompetenc med 
profesorji in diplomanti. 
 
Razlike med aritmetičnimi sredinami ocen doseženih kompetenc profesorjev in 
diplomantov niso visoke in tudi niso prisotne pri večjem številu kompetenc. 
Razlika (preverjena s t-preizkusom) je statistično pomembna zgolj pri 
kompetenci 14 (p = 0,002, teh rezultatov nismo prikazali). Zanimiva je 
primerjava grafikonov na Slikah 3 in 4. Opazno je, da diplomanti ocenjujejo 
manj kompetenc kot visoko doseženih, medtem ko je pri akademikih teh nekaj 
več. Podrobnosti so prikazane na spodnji tabeli. 
 
Tabela 7: Primerjava števila visoko in nizko doseženih kompetenc pri 
profesorjih in diplomantih. 
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5 Sklep 
 
Reformiran program Likovne pedagogike naj bi dajal vse možnosti za to, da 
lahko vsak študent razvije splošne in predmetno specifične kompetence ter je 
tako kos novim družbenim zahtevam. Bodoči likovni pedagog naj izkazuje 
širino likovnega znanja, sposobnost ustvarjalnega reševanja likovnih 
problemov, zmožnost poučevanja, ki temelji na raziskovanju in refleksiji, 
pripravljen pa naj bo tudi za stalno strokovno izpopolnjevanje in poklicno rast. 
Izstopa naj vse večja študentova naravnanost h konkretnim in uporabnim 
usmeritvam.  

Rezultati pričujoče raziskave o doseženih in zaželenih kompetencah potrjujejo 
uspešnost dosedanjega programa Likovne pedagogike in dajejo smernice za 
opredelitev strategije za njegovo preoblikovanje, tako da bo v nacionalnem 
kontekstu zagotovil dosežke v vzgoji in izobraževanju (vseživljenjsko učenje) 
na likovnem področju. Zagotovil naj bi doseganje večje povezanosti celostnega 
likovnega in pedagoškega znanja, doseganje večje uravnoteženosti ciljev, 
povezanih z razumevanjem in uporabo znanja (sodoben koncept učnih izidov – 
raven kakovosti programov), zagotovitev odprtosti študijskega programa – 
vključenost, izbirnost, prehodnost, zaposljivost … 
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Povzetek 

Avtorji v prispevku predstavljajo analizo kompetenc za vzgojitelje predšolskih 
otrok. Kot izhodišče analize so uporabili evropske dokumente (Tuning) in 
sprejete teze za oblikovanje kompetenc, oblikovane na skupini za »prenovo« 
Pedagoške fakultete v Ljubljani. Cilj je bil izobraziti diplomanta, vzgojitelja 
predšolskih otrok, na osnovi pričakovanj stroke, akademske sfere in 
delodajalcev. Pri tem izhajajo iz teze, da pridobljene kompetence na ravni 
dosedanjega dodiplomskega študija ne zadoščajo in ne zadovoljujejo niti 
diplomantov samih niti delodajalcev. V empirično raziskavo, katere namen je 
bil ugotoviti, katere kompetence po mnenju anketirancev opredeljujejo dano 
visokošolsko kvalifikacijo in kakšno je razmerje med sedanjo in zaželeno 
usposobljenostjo diplomantov predšolske vzgoje, so bili vključeni diplomanti 
višješolskega in visokošolskega študija in njihovi učitelji. Raziskava je 
pokazala, da bi morali biti po mnenju anketirancev bodoči diplomanti 
predšolske vzgoje najboljše usposobljeni za sodelovanje v paru s pomočnico 
vzgojiteljice, vzgojiteljico ali učiteljico oz. za timsko delo, za nudenje čustvene 
varnosti otrokom in spodbujanje samostojnosti v skladu z njihovo zrelostjo, za 
negovanje radovednosti in notranje motivacije otrok ter spodbujanje 
raziskovalnega in aktivnega učenja. Največje razlike med sedanjo in zaželeno 
usposobljenostjo so se pokazale pri kompetencah, ki usposabljajo diplomante za 
uporabo specialno pedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami, za 
obvladovanje postopkov in principov svetovalnega dela, načrtovanje in 
izvajanje intervencijskih programov ter za poznavanje in razumevanje 
teoretičnih osnov svetovalnega dela. To so predvsem kompetence, ki jih v večji 
meri razvijajo študijski programi specialne, rehabilitacijske in socialne 
pedagogike, diplomanti predšolske vzgoje pa bi morali biti seznanjeni vsaj z 
njihovimi osnovami.  
 
 
Ključne besede 

kompetence, prenova študijskih programov, predšolska vzgoja, delodajalci, 
kvalifikacija  
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Summary 

In the article the authors introduce an analysis of the competencies of pre-school 
children educators based on European Tuning documents and the theses for the 
establishment of competencies adopted within the »modernisation« group of the 
Faculty of Education in Ljubljana. The main objective is to educate graduates, 
the educators of pre-school children, so as to meet the expectations of the 
profession, academic sphere and employers. The authors start from the thesis 
that the acquired competencies of the past undergraduate studies are insufficient 
and do not entirely satisfy the requirements of graduates or employers. The aim 
of the empirical research, in which the higher professional school graduates, 
higher education programme graduates as well as their teachers participated, 
was to establish the competencies defining the higher education qualification 
provided and the association between the present and desired qualifications of 
graduates of pre-school education. According to the authors future graduates 
should be better trained in the following areas: pair work with an assistant 
educator, educator or teacher; team work; the provision of emotional safety to 
children, the encouragement of independence in relation to the children's age, 
the nurturing of curiosity and internal motivation of children, and fostering 
research and active learning. The biggest differences between the current and 
desired qualifications are shown in competencies qualifying for the application 
of special pedagogical knowledge for working with children with special needs, 
for mastering the procedures and principles of counselling, for the planning and 
implementation of intervention programmes and for knowledge and 
understanding of the theoretical principles of counselling. These are mainly the 
competencies which are largely developed within the study programmes of 
special rehabilitation pedagogy and social pedagogy and are not unique to the 
pre-school education area. 
 
Keywords 

competencies, modernisation of study programmes, pre-school education, 
employers, qualification 
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1 Uvod  
 
Vzgojiteljice in vzgojitelji predšolskih otrok so se izobraževali v 
srednješolskem programu do leta 1984, ko je bil na tedanji Pedagoški akademiji 
v Ljubljani prvič razpisan dvoletni višješolski programu Vzgojitelj predšolskih 
otrok. V študijskem letu 1995/96 pa smo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani 
prvič razpisali visoki strokovni program Predšolska vzgoja. Pri pripravi 
triletnega programa smo izhajali iz evalvacije dotedanjega višješolskega 
programa, primerjave s tujimi programi za izobraževanje vzgojiteljev 
predšolskih otrok ter vizije razvoja predšolske vzgoje pri nas. To je bil čas, ko je 
po osamosvojitvi Slovenije potekala prenova celotne vertikale vzgoje in 
izobraževanja. Konceptualna izhodišča prenove so bila že postavljena v Beli 
knjigi o vzgoji in izobraževanju v RS (Krek, 1995), kurikularna prenova vseh 
ravni in predmetov pa se je šele začenjala.  

Ob zadnji prenovi študija smo za cilj programa Predšolska vzgoja postavili, da 
študentke in študente usposobimo za kvalitetno vzgojno delo s predšolskimi 
otroki, z otroki v prvem razredu devetletne osnovne šole ter za sodelovanje z 
njihovimi starši, sodelavci in drugimi strokovnjaki. V skladu s tem ciljem naj bi 
bodoče vzgojiteljice in vzgojitelji med študijem pridobili znanja o otroku in 
vzgoji, sistemu skrbi za otroke in otrokovih pravicah, teoretična in praktična 
znanja iz posameznih vzgojnih področij, se usposobili za komunikacijo z otroki 
in odraslimi ter za znanstveno kritično razmišljanje (Batistič Zorec, 1997).  

Menimo, da že v sedanjem študijskem programu dovolj dobro uresničujemo 
zahtevo, ki prevladuje v sodobnih družbah: »da naj bi diplomanti pedagoških 
poklicev med študijem pridobili splošna znanja, veščine in razumevanja, 
poznavanje in obvladovanje specifičnega (predmetnega) področja ter 
poznavanje in obvladovanje pedagoških procesov« (Teze za prenovo študijskih 
programov, 2004).  

Bolonjska prenova pa vendarle prenaša nov izziv in nekoliko drugačna 
izhodišča za pripravo študijskih programov. V središče prenovljenih študijskih 
programov postavlja kompetence bodočih diplomantov. Kompetence v nekem 
smislu nadomeščajo »lik vzgojitelja«, ki je bil v preteklosti pogosto preveč 
idealiziran in dejansko nedosegljiv. Poleg tako rekoč popolne osebnosti 
vzgojitelja, ki zavestno kontrolira vso svojo dejavnost, postopke in odnose, naj 
bi »idealen« vzgojitelj tudi »vsestransko« obvladal vsa predmetna področja ter 
jih ustrezno »apliciral« na vzgojo in izobraževanje mlajših otrok. Danes 
prevladuje mnenje, da bi morali stremeti predvsem k temeljni in fleksibilni 
usposobljenosti, ki bo diplomante pedagoških študijskih smeri pripravila za 
uspešen pričetek dela (t. i. »zaposljivost«), hkrati pa jim bo omogočala 
učinkovito pridobivanje dodatnih sposobnosti in potencialov – strokovno 
izgrajevanje v perspektivi vseživljenjskega učenja (Teze za prenovo študijskih 
programov, 2004).  
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Pojem kompetenc se nanaša na to, kaj naj bi absolvent dejansko obvladal v 
teoriji in je (bo) sposoben narediti v praksi (Razdevšek-Pučko, 2004). Kot pravi 
avtorica (prav tam), se ob nenehnem naraščanju obsega informacij manjša 
potreba po zapomnitvi dejstev (deklarativnega znanja) ter veča potreba po 
obvladovanju instrumentov, orodij, postopkov (proceduralno in strateško 
znanje). Kompetence se nanašajo predvsem na slednje, so torej 
»medpredmetni« rezultat (Teze za prenovo študijskih programov, 2004). 
Kompetentnost je »sposobnost učinkovitega delovanja v številnih situacijah, ki 
sicer temelji na pridobljenem znanju, vendar ni omejeno s tem znanjem«; 
potemtakem je pridobivanje kompetenc »usposabljanje posameznikov za 
mobilizacijo, uporabo in integracijo pridobljenega znanja v kompleksnih, 
različnih in nepredvidljivih situacijah« (Key competences, 2002, nav. po 
Razdevšek Pučko, 2004). 

V seznam kompetenc, ki naj bi jih imel bodoči vzgojitelj – diplomant 
prenovljenega programa Predšolska vzgoja – je vključenih 20 splošnih 
kompetenc za diplomante visokošolskega študija in 15 specifičnih kompetenc 
za diplomante na področju vzgoje in izobraževanje, ki jih je pripravila 
fakultetna skupina za prenovo PeF. Tem kompetencam smo dodali še 10 
specifičnih kompetenc za področje predšolske vzgoje. V empirični raziskavi 
smo preverjali ustreznost specifičnih kompetenc za diplomante na področju 
vzgoje in izobraževanje in specifičnih kompetenc za področje predšolske 
vzgoje. 
 
 
2 Namen in cilji 
 
Z empirično raziskavo smo želeli ugotoviti mnenje anketirancev o sedanji 
usposobljenosti diplomantov predšolske vzgoje za 15 specifičnih kompetenc na 
področju vzgoje in izobraževanja ter 10 specifičnih kompetenc na področju 
predšolske vzgoje in njihovo mnenje o tem, koliko bi morali biti za posamezno 
kompetenco usposobljeni bodoči diplomanti predšolske vzgoje. 

V pričujočem prispevku bomo odgovorili na naslednja raziskovalna vprašanja: 
(1)  koliko so po mnenju anketirancev diplomanti, ki so v zadnjih desetih letih 

zaključili študij predšolske vzgoje, v povprečju usposobljeni za posamezno 
kompetenco s področja vzgoje in izobraževanja (sedanja usposobljenost),  

(2)  koliko so po mnenju anketirancev diplomanti, ki so v zadnjih desetih letih 
zaključili študij predšolske vzgoje, v povprečju usposobljeni za posamezno 
kompetenco s področja predšolske vzgoje (sedanja usposobljenost),  

(3)  koliko naj bi bili po mnenju anketirancev diplomanti predšolske vzgoje 
usposobljeni za posamezno kompetenco s področja vzgoje in izobraževanja 
(zaželena usposobljenost),  
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(4)  koliko naj bi bili po mnenju anketirancev diplomanti predšolske vzgoje 
usposobljeni za posamezno kompetenco s področja predšolske vzgoje 
(zaželena usposobljenost),  

(5)  pri katerih kompetencah s področja vzgoje in izobraževanja in pri katerih 
kompetencah s področja predšolske vzgoje so po mnenju anketirancev 
največje razlike med sedanjo in zaželeno usposobljenostjo diplomantov 
predšolske vzgoje in  

(6)  ali se pojavljajo statistično pomembne razlike med posameznimi skupinami 
anketirancev pri njihovem ocenjevanju sedanje in zaželene usposobljenosti 
diplomantov predšolske vzgoje za specifične kompetence s področja 
vzgoje in izobraževanja in specifične kompetence s področja predšolske 
vzgoje. 

 
 
3 Metode 
 
3.1 Vzorec anketirancev 
 
V raziskavi smo uporabili namenski vzorec. Vprašalnike je vrnilo 80 
anketirancev. Največ anketirancev ima zaključeno višjo strokovno šolo (38,8 
%) in visoko strokovno šolo (36,3 %). Skoraj desetina anketirancev (8,7%) ima 
zaključeno srednjo šolo. V raziskavi je sodelovalo tudi 8 visokošolskih 
učiteljev, 2 visokošolska sodelavca in 3 anketiranci z zaključeno petletno 
srednjo vzgojiteljsko šolo. 

V nadaljnji statistični obdelavi smo združili anketirance s 5-letno srednjo 
vzgojiteljsko šolo z anketiranci, ki imajo zaključeno srednjo vzgojiteljsko šolo 
(v nadaljevanju srednja vzgojiteljska šola); združili pa smo tudi odgovore 
visokošolskih sodelavcev in učiteljev (v nadaljevanju akademiki). 
 
3.2 Opis poteka raziskave in vprašalnika 
 
Empirično raziskavo smo izvedli v marcu in aprilu 2004. Uporabili smo 
vprašalnik, ki je sestavljen iz štirih ocenjevalnih lestvic, in sicer ocenjevalne 
lestvice, s katero smo ugotavljali sedanjo usposobljenost diplomantov 
predšolske vzgoje za petnajst posebnih (specifičnih) kompetenc s področja 
vzgoje in izobraževanja; ocenjevalne lestvice, s katero smo ugotavljali zaželeno 
usposobljenost diplomantov predšolske vzgoje za petnajst posebnih 
(specifičnih) kompetenc s področja vzgoje in izobraževanja; ocenjevalne 
lestvice, s katero smo ugotavljali sedanjo usposobljenost diplomantov 
predšolske vzgoje za deset posebnih (specifičnih) kompetenc s področja 
predšolske vzgoje in ocenjevalne lestvice, s katero smo ugotavljali zaželeno 
usposobljenost diplomantov predšolske vzgoje za deset posebnih (specifičnih) 
kompetenc s področja predšolske vzgoje. Seznam kompetenc smo oblikovali s 
pomočjo ciljev dosedanjega študijskega programa Predšolske vzgoje, Kurikula 
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za vrtce (1999) in na osnovi delovnega gradiva skupine za prenovo Pedagoške 
fakultete v Ljubljani, ki pripravlja načela in izhodišča za prenovo študijskih 
programov, ki se izvajajo na Pedagoški fakulteti.  

Anketiranci so sedanjo/zaželeno usposobljenost diplomantov predšolske vzgoje 
ocenjevali na osnovi štiristopenjske ocenjevalne lestvice, pri čemer je ocena 1 
pomenila, da diplomanti za dano kompetenco niso/naj ne bi bili usposobljeni ali 
so/naj bi bili zanjo usposobljeni skoraj nič, ocena 2 je pomenila, da so/naj bi bili 
diplomanti za dano kompetenco malo usposobljeni, ocena 3, da so/naj bi bili za 
dano kompetenco precej usposobljeni, ocena 4 pa, da so/naj bi bili za dano 
kompetenco zelo usposobljeni. Kompetence, katerih povprečna ocena je bila 
vsaj 3, smo interpretirali kot visoko dosežene/pomembne kompetence, 
kompetence, katerih povprečna ocena je bila pod 3, pa kot nizko 
dosežene/pomembne kompetence. 

Vsi omenjeni deli vprašalnika dosegajo na osnovi Cronbachovega koeficienta 
alfa zadostno zanesljivost (sedanja usposobljenost za kompetence v vzgoji in 
izobraževanju: α = 0,89, zaželena usposobljenost za kompetence v vzgoji in 
izobraževanju: α = 0,87, sedanja usposobljenost za kompetence predšolske 
vzgoje: α = 0,87, zaželena usposobljenost za kompetence predšolske vzgoje: α 
= 0,90) in veljavnost (s prvim faktorjem je pojasnjene 39,48 % variance, na 
vprašalniku sedanje usposobljenosti za kompetence v vzgoji in izobraževanju, 
36,99 % variance, na vprašalniku zaželene usposobljenosti za kompetence v 
vzgoji in izobraževanju, 46,91 % variance na vprašalniku sedanje 
usposobljenosti za kompetence predšolske vzgoje in 53,51 % variance na 
vprašalniku zaželene usposobljenosti za kompetence predšolske vzgoje). 
Zanesljivost smo dodatno kontrolirali s pomočjo faktorske analize. Po 
zakonitosti rtt ≥ √h2 omenjeni deli vprašalnika dosegajo dobro stopnjo 
zanesljivosti (sedanja usposobljenost za kompetence v vzgoji in izobraževanju: 
rtt = 0,81, zaželena usposobljenost za kompetence v vzgoji in izobraževanju: rtt 
= 0,86, sedanja usposobljenost za kompetence predšolske vzgoje: : rtt = 0,78, 
zaželena usposobljenost za kompetence predšolske vzgoje: rtt = 0,84). 
 
3.3 Statistične metode 
 
V empirični raziskavi smo uporabili kavzalno-neeksperimentalno metodo 
pedagoškega raziskovanja. Podatki vprašalnika so obdelani na nivoju 
deskriptivne in inferenčne statistike. Pri tem smo uporabili frekvenčno 
distribucijo (f, f %) atributivnih spremenljivk, osnovno deskriptivno statistiko 
numeričnih spremenljivk (mere srednje vrednosti, mere razpršenosti), 
enosmerno analizo variance, Levene preizkus homogenosti varianc (F-
preizkus), Brown-Forsythe preizkus enakosti aritmetičnih sredin (kjer ni bila 
izpolnjena predpostavka o homogenosti varianc), Games-Howellov in Tukeyjev 
preizkus za ugotavljanje razlik med aritmetičnima sredinama dveh skupin, t-
preizkus za ugotavljanje statistično pomembnih razlik med dvema 
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aritmetičnima sredinama istega vzorca, faktorsko analizo za določanje 
veljavnosti (% pojasnjene variance s prvim faktorjem) in zanesljivosti (% 
pojasnjene variance s skupnimi faktorji) instrumenta ter Cronbachov koeficient 
alfa kot mero zanesljivosti instrumenta. Podatki so prikazani tabelarično in s 
pomočjo grafov. 
 
 
4 Rezultati z diskusijo 
 
4.1 Sedanja in zaželena usposobljenost diplomantov predšolske vzgoje za 
kompetence s področja vzgoje in izobraževanja 
 
Tabela 1: Povprečne ocene, standardni odkloni, rangi, razlika aritmetičnih 
sredin in vrednosti t-testa med sedanjo in zaželeno usposobljenostjo 
diplomantov predšolske vzgoje za specifične kompetence v vzgoji in 
izobraževanju, izračunano na osnovi odgovorov vseh anketirancev 
  

Sedanja Zaželena Specifične 
komp. v VI  
(usposobljeno
st za ...) 

Povprečna 
ocena 

Stand. 
odklon RANG Povprečna 

ocena 
Stand. 
odklon RANG

Razlika t-test * 

KVI 1 3,19 0,49 2 3,89 0,31 1,5 –0,70 –11,03 
KVI 2 3,00 0,62 4 3,86 0,35 3 –0,86 –12,27 
KVI 3 2,88 0,74 5 3,83 0,41 5 –0,95 –10,81 
KVI 4 2,15 0,71 14,5 3,54 0,55 12 –1,39 –14,63 
KVI 5 3,11 0,78 3 3,83 0,38 5 –0,72 –8,17 
KVI 6 2,78 0,79 7 3,83 0,42 5 –1,05 –10,63 
KVI 7 2,64 0,74 9 3,72 0,51 8 –1,08 –10,45 
KVI 8 2,60 0,85 11 3,69 0,49 9,5 –1,09 –10,24 
KVI 9 3,27 0,83 1 3,89 0,36 1,5 –0,62 –6,24 
KVI 10 2,84 0,80 6 3,69 0,49 9,5 –0,85 –9,45 
KVI 11 2,34 0,80 13 3,47 0,62 14 –1,13 –11,95 
KVI 12 2,72 0,71 8 3,74 0,50 7 –1,02 –11,51 
KVI 13 2,15 0,83 14,5 3,36 0,69 15 –1,21 –12,47 
KVI 14 2,57 0,83 12 3,59 0,59 11 –1,02 –10,57 
KVI 15 2,61 0,72 10 3,49 0,67 13 –0,88 –10,22 
* Pri vseh kompetencah so se pojavile statistično pomembne razlike med sedanjo in zaželeno 

usposobljenostjo diplomantov predšolske vzgoje (sig = 0,000) 
 
Legenda: 
KVI 1  Poznavanje vsebine in metodike področja. 
KVI 2  Razumevanje in uporaba kurikularnih teorij ter splošnega in didaktičnega znanja. 
KVI 3  Interdisciplinarno povezovanje vsebin. 
KVI 4  Uporaba specialno pedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami. 
KVI 5  Pedagoško vodenje razreda in/ali skupine. 
KVI 6  Organiziranje aktivnega in samostojnega učenja, usposabljanje učencev za učinkovito 

učenje. 
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KVI 7  Usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje znanja in dosežkov učencev, ter 
oblikovanje povratnih informacij. 

KVI 8  Komuniciranje s strokovnjaki iz različnih vzgojno-izobraževalnih področij. 
KVI 9  Sodelovanje s starši. 
KVI 10  Razumevanje odnosov med vzgojno-izobraževalno institucijo in socialnim okoljem – 

sistemsko gledanje in delovanje. 
KVI 11  Poznavanje in razumevanje teoretičnih osnov svetovalnega dela. 
KVI 12  Oblikovanje celovite ocene potreb posameznika oz. skupine, njihovih močnih in šibkih 

področij ob upoštevanju okoljskih dejavnikov (fizičnih, socialnih, kulturnih) z 
ustreznimi postopki in instrumenti 

KVI13  Obvladovanje postopkov in principov svetovalnega dela in načrtovanje in izvajanje 
intervencijskih programov. 

KVI 14  Zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskega odnosa z drugimi uporabniki oz. 
skupinami (starši, lokalna skupnost, svetovalne službe, gospodarstvo ipd.). 

KVI 15  Zavzemanje za take spremembe sistema, ki zagotavljajo osnovne pravice in potrebe 
uporabnika oz. skupine. 

 
  
Anketiranci ocenjujejo, da so diplomanti predšolske vzgoje, ki so svoj študij 
zaključili v zadnjih desetih letih, v povprečju dobro usposobljeni za specifične 
kompetence, ki so potrebne za strokovno delo v vzgoji in izobraževanju, saj so 
aritmetične sredine vseh kompetenc nad povprečjem (povprečje je okoli 68. 
centila, vrednost kompetence, ki je bila ocenjena z najnižjo povprečno oceno pa 
zavzema 54. centil).  

Po mnenju anketirancev so diplomanti predšolske vzgoje visoko usposobljeni za 
(1) sodelovanje s starši, (2) dobro poznajo vsebine in metodike področja, (3) 
dobro so usposobljeni za pedagoško vodenje razreda in/ali skupine, (4) 
razumejo in znajo uporabiti kurikularne teorije in splošno ter didaktično znanje. 
To so hkrati kompetence, za katere bi po mnenju anketirancev, morali biti 
najboljše usposobljeni tudi bodoči diplomanti predšolske vzgoje. Diplomanti 
predšolske vzgoje bi morali biti po mnenju anketirancev najboljše usposobljeni 
za (1) sodelovanje s starši, (2) poznati morajo vsebino in metodiko področja, (3) 
usposobljeni morajo biti za razumevanje in uporabo kurikularnih teorij in 
splošnega ter didaktičnega znanja ter za (4) interdisciplinarno povezovanje 
vsebin. Rezultati torej kažejo, da visokošolski program predšolske vzgoje že 
sedaj dokaj uspešno razvija prav tiste kompetence, ki se zdijo diplomantom in 
akademikom najpomembnejše, kar pa ne pomeni, da jih ne bi bilo potrebno v 
prenovi študijskega programa še izboljšati. 

Očitno se anketiranci dobro zavedajo dejstva, da se vzgojiteljice in vzgojitelji 
lahko zaposlijo tudi kot strokovni sodelavci v prvem razredu osnovne šole, saj 
naj bi bili po njihovem mnenju dobro usposobljeni tudi za pedagoško vodenje 
razreda in/ali skupine in za organiziranje aktivnega in samostojnega učenja ter 
usposabljanja učencev za učinkovito učenje.  

Izmed petnajstih ponujenih kompetenc po mnenju anketirancev diplomanti 
predšolske vzgoje najmanj dobro poznajo specialno pedagoško znanje za delo z 
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otroki s posebnimi potrebami, slabše obvladajo postopke in principe 
svetovalnega dela in načrtovanja ter izvajanja intervencijskih programov, slabše 
pa tudi poznajo in razumejo teoretične osnove svetovalnega dela. Navedene 
kompetence – razen znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami – po našem 
mnenju niso niti tipične niti nujne za strokovno delo vzgojitelja, čeprav 
poznavanje osnov vseh naštetih kompetenc ni odveč. Glede znanj za delo z 
otroki s posebnimi potrebami pa menimo, da si jih bodo morali vzgojitelji nujno 
pridobivati tudi v procesu stalnega strokovnega izpopolnjevanja in 
samoizobraževanja (v povezavi s konkretnimi primeri otrok, s katerimi delajo), 
saj se vsega ni moč naučiti v času triletnega študija. 

Želeli smo tudi ugotoviti, pri katerih kompetencah s področja vzgoje in 
izobraževanja se po mnenju anketirancev pojavljajo največje razlike med 
sedanjo in zaželeno usposobljenostjo diplomantov predšolske vzgoje in pri 
katerih kompetencah se pojavljajo najmanjše razlike med sedanjo in zaželeno 
usposobljenostjo diplomantov predšolske vzgoje. S pomočjo t-preizkusa smo 
ugotovili, da se pri vseh kompetencah pojavljajo statistično pomembne razlike 
(sig = 0,000): največje razlike so pri kompetencah, ki se ne navezujejo izključno 
na področje predšolske vzgoje in ki so po mnenju anketirancev med manj 
pomembnimi kompetencami za bodočo usposobljenost diplomantov predšolske 
vzgoje, najmanjše razlike pa so pri tistih kompetencah, za katere anketiranci 
ocenjujejo, da so diplomanti predšolske vzgoje že sedaj najboljše usposobljeni. 
Opisani rezultati so razvidni tudi iz naslednjega grafa. 
 

Graf 1: Povprečne ocene sedanje in zaželene usposobljenosti za specifične 
kompetence v vzgoji in izobraževanju, izračunane na osnovi odgovorov vseh 
anketirancev 
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Iz Grafa 1 je razvidno, da: (1) anketiranci ocenjujejo, da so diplomanti, ki so v 
zadnjih desetih letih zaključili študij predšolske vzgoje, v povprečju dobro 
usposobljeni za vse naštete specifične kompetence s področja vzgoje in 
izobraževanja (na štiristopenjski ocenjevalni lestvici so povprečne ocene vseh 
kompetenc nad oceno 2), (2) anketiranci ocenjujejo, da bi morali biti za iste 
kompetence s področja vzgoje in izobraževanja tudi bodoči diplomanti 
predšolske vzgoje zelo usposobljeni in (3) da se pri vseh kompetencah s 
področja vzgoje in izobraževanja, ki so jih ocenjevali anketiranci, pojavljajo 
statistično pomembne razlike v njihovem ocenjevanju sedanje in zaželene 
usposobljenosti diplomantov predšolske vzgoje; anketiranci ocenjujejo, da bi 
morali biti za vse kompetence diplomanti predšolske vzgoje še boljše 
usposobljeni, kot so sedaj. 

V nadaljevanju statistične analize smo želeli ugotoviti, ali se med posameznimi 
skupinami anketirancev (diplomanti višje strokovne šole, diplomanti visoke 
strokovne šole, anketiranci z zaključeno srednjo vzgojiteljsko šolo in 
akademiki) pojavljajo statistično pomembne razlike v njihovem ocenjevanju 
sedanje in zaželene usposobljenosti diplomantov predšolske vzgoje za 
specifične kompetence s področja vzgoje in izobraževanja. 

Pred natančnejšo interpretacijo dobljenih rezultatov naj še enkrat opozorimo na 
vzorec oz. na relativno majhno število anketirancev. Povprečne ocene 
posameznih kompetenc za skupino anketirancev s srednjo vzgojiteljsko šolo in 
za skupino akademikov smo namreč izračunali na osnovi desetih anketirancev. 
Tako dobljeni rezultati seveda nikakor niso reprezentativni za celotno 
populacijo, ločeno po posameznih skupinah pa jih prikazujemo, ker je kljub 
temu pri posameznih kompetencah opaziti določen trend odgovorov. 

Statistično pomembne razlike med posameznimi skupinami anketirancev so se 
pojavile pri ocenjevanju sedanje usposobljenosti diplomantov predšolske vzgoje 
pri treh specifičnih kompetencah s področja vzgoje in izobraževanja: 
usposobljenost za interdisciplinarno povezovanje vsebin (F = 3,842, g = 3,73, 
sig = 0,013), usposobljenost za razumevanje odnosov med vzgojno-
izobraževalno institucijo in socialnim okoljem – sistemsko gledanje in 
delovanje (F = 2,677, g = 3,69, sig = 0,05) in usposobljenost za uporabo 
specialno pedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami (F = 4,842, 
g = 3,71, sig = 0,004). 

Pri usposobljenosti za interdisciplinarno povezovanje vsebin (sig = 0,009) in 
usposobljenosti za razumevanje odnosov med vzgojno-izobraževalno institucijo 
in socialnim okoljem (sig = 0,048) so se pojavile statistično pomembne razlike 
med diplomanti visoke strokovne šole in akademiki. Usposobljenost 
diplomantov za obe kompetenci v povprečju ocenjujejo višje diplomanti visoke 
strokovne šole kot akademiki. Predvidevamo, da se akademiki bolj kot 
»praktiki« zavedajo nujnosti interdisciplinarnega povezovanja vsebin pri delu s 
predšolskimi otroki ter pomena razumevanja odnosov med vrtcem in socialnim 
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okoljem, pa tudi pomanjkljivosti študijskega programa v zvezi z navedenima 
kompetencama.  

Pri kompetenci ˝uporaba specialno pedagoških znanj za delo z otroki s 
posebnimi potrebami˝ so se pojavile statistično pomembne razlike med 
diplomanti visoke strokovne šole in diplomanti višje strokovne šole (sig = 0,03) 
ter med diplomanti visoke strokovne šole in anketiranci z zaključeno srednjo 
vzgojiteljsko šolo (sig = 0,02). Usposobljenost diplomantov predšolske vzgoje 
za uporabo specialno pedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami 
ocenjujejo najvišje diplomanti visoke strokovne šole (povprečna ocena je 2,43), 
najnižje pa anketiranci z zaključeno srednjo vzgojiteljsko šolo (povprečna ocena 
je 1,70). Tak rezultat kaže, da smo, najprej z uvedbo višješolskega in nato 
visokošolskega študija, vendarle uspeli vsaj nekoliko povečati usposobljenost 
diplomantov za to zahtevno in aktualno področje dela. 
 
4.2 Sedanja in zaželena usposobljenost diplomantov predšolske vzgoje za 
posebne (specifične) kompetence s področja predšolske vzgoje 
 
Tabela 2: Povprečne ocene, standardni odkloni, rangi, razlike aritmetičnih 
sredin in vrednosti t-testa med sedanjo in zaželeno usposobljenostjo 
diplomantov predšolske vzgoje za specifične kompetence s področja predšolske 
vzgoje, izračunano na osnovi odgovorov vseh anketirancev 
  

Sedanja Zaželena Spec. Komp. s 
področja PV 
(usposobljenost  
za ...) 

Povp. 
ocena 

Stand. 
odklon Rang Povp. 

ocena 
Stand. 
odklon RANG

Ra-
zlika t-test* 

KPV 1 3,01 0,76 9 3,85 0,36 9,5 –0,84 –10,35 
KPV 2 3,03 0,78 8 3,88 0,33 5 –0,85 –10,50 
KPV 3 2,91 0,76 10 3,85 0,36 9,5 –0,94 –11,22 
KPV 4 3,44 0,69 2 3,89 0,36 4 –0,45 –5,29 
KPV 5 3,13 0,70 6,5 3,86 0,38 7,5 –0,73 –8,55 
KPV 6 3,15 0,79 5 3,86 0,42 7,5 –0,71 –8,01 
KPV 7 3,57 0,62 1 3,91 0,29 2,5 –0,34 –4,95 
KPV 8 3,27 0,78 4 3,91 0,33 2,5 –0,64 –7,03 
KPV 9 3,13 0,78 6,5 3,92 0,31 1 –0,79 –8,05 

KPV 10 3,32 0,73 3 3,87 0,40 6 –0,55 –6,21 
* Pri vseh kompetencah so se pojavile statistično pomembne razlike med sedanjo in zaželeno 
usposobljenostjo diplomantov predšolske vzgoje (sig = 0,000) 
 
Legenda: 
KPV 1  Poznavanje, kritično vrednotenje in uporaba teorij o otroštvu, razvoju in učenju pri 

načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vzgojnega dela. 
KPV 2  Poznavanje in avtonomno izvajanje kurikula za predšolsko področje in kurikula prvega 

razreda devetletne OŠ. 
KPV 3  Poznavanje vseh področij dejavnosti v vrtcu in predmetov v 1. razredu devetletne OŠ ter 

njihovo (interdisciplinarno) povezovanje v procesu učenja. 
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KPV 4  Učinkovita ter fleksibilna organizacija prostora in časa: ureditev igralnice za različne 
dejavnosti in igro, kotički za igro in umik, izbira didaktičnih in igralnih pripomočkov, 
fleksibilno časovno razporejanje dejavnosti in prehodov med njimi. 

KPV 5  Opazovanje in spremljanje dosežkov, napredka in razvoja otrok. 
KPV 6  Prepoznavanje in upoštevanje individualnih potreb in drugih razlik med otroki (v 

osebnostnih lastnostih, sposobnostih, zmožnostih, kognitivnih stilih, družinskem oz. 
socialno-kulturnem okolju ...) pri vzgojnem delu. 

KPV 7  Nudenje čustvene varnosti otrokom in spodbujanje samostojnosti v skladu z njihovo 
zrelostjo. 

KPV 8  Negovanje radovednosti otrok, upoštevanje notranje motivacije in interesov, širjenje 
interesov ter spodbujanje raziskovalnega in aktivnega učenja. 

KPV 9  Sodelovanje v paru s pomočnico vzgojiteljice, vzgojiteljico ali učiteljico, timskega dela 
v strokovnem kolektivu vrtca in sodelovanje z drugimi strokovnjaki zunaj vrtca. 

KPV 10  Učinkovita komunikacija s starši ter poznavanje in uporaba različnih oblik sodelovanja 
z njimi. 

 
 
Še višje kot sedanjo usposobljenost diplomantov predšolske vzgoje za 
specifične kompetence v vzgoji in izobraževanju so anketiranci ocenili sedanjo 
usposobljenost diplomantov za specifične kompetence s področja predšolske 
vzgoje (povprečna ocena vseh naštetih kompetenc je namreč okoli 80. centila). 
Anketiranci so z najvišjimi povprečnimi ocenami ocenili sedanjo usposobljenost 
diplomantov za naslednje kompetence: (1) nudenje čustvene varnosti otrokom 
in spodbujanje samostojnosti v skladu z njihovo zrelostjo, (2) učinkovita ter 
fleksibilna organizacija prostora in časa: ureditev igralnice za različne 
dejavnosti in igro, kotički za igro in umik, izbira didaktičnih in igralnih 
pripomočkov, fleksibilno časovno razporejanje dejavnosti in prehodov med 
njimi, (3) učinkovita komunikacija s starši ter poznavanje in uporaba različnih 
oblik sodelovanja z njimi. 

Diplomanti predšolske vzgoje pa naj bi bili po mnenju anketirancev sedaj 
najslabše usposobljeni za naslednje specifične kompetence s področja 
predšolske vzgoje: (1) poznavanje vseh področij dejavnosti v vrtcu in 
predmetov v 1. razredu devetletne osnovne šole ter njihovo (interdisciplinarno) 
povezovanje v procesu učenja (to je edina kompetenca, za katero bi lahko rekli, 
da je pri dosedanjih diplomantih nizko dosežena), (2) poznavanje, kritično 
vrednotenje in uporaba teorij o otroštvu, razvoju in učenju pri načrtovanju, 
izvajanju in evalvaciji vzgojnega dela, (3) poznavanje in avtonomno izvajanje 
kurikula za predšolsko področje in kurikula prvega razreda devetletne osnovne 
šole. Vendar so tudi povprečne ocene teh kompetenc, ki so jih anketiranci 
ocenili najnižje, relativno visoke (najnižja povprečna ocena zavzema 73. centil). 
Očitno je, da so med slabše ocenjenimi sedanjimi kompetencami tiste, povezane 
s spremembami, ki jih prinaša prenova vzgojno izobraževalnega sistema – nova 
zakonodaja in Kurikulum za vrtce (1999): zakonska možnost, da vzgojitelji 
delajo v 1. razredu devetletne osnovne šole (poznavanje in avtonomno izvajanje 
kurikula oz. predmetov devetletne OŠ), avtonomija vzgojiteljev, večji poudarek 



203 

na evalvaciji vzgojnega dela, kritičnemu vrednotenju ter uporabi pedagoških in 
psiholoških teorij. 

Ko smo spraševali anketirance o zaželeni usposobljenosti diplomantov 
predšolske vzgoje, se je izkazalo, da so vse naštete specifične kompetence s 
področja predšolske vzgoje po njihovem mnenju za diplomante predšolske 
vzgoje zelo pomembne. Povprečna ocena vseh specifičnih kompetenc za 
predšolsko vzgojo je okoli 97. centila. Tudi kompetenci, ki so ju anketiranci 
ocenili najnižje (˝poznavanje, kritično vrednotenje in uporaba teorij o otroštvu, 
razvoju in učenju pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vzgojnega dela˝ in 
˝poznavanje vseh področij dejavnosti v vrtcu in predmetov v 1. razredu 
devetletne osnovne šole ter njihovo (interdisciplinarno) povezovanje v procesu 
učenja˝), imata zelo visoko povprečno oceno, in sicer 3,85.  

Po mnenju anketirancev je za diplomante predšolske vzgoje najpomembnejše, 
da znajo (1) dobro sodelovati v paru s pomočnico vzgojiteljice, vzgojiteljico ali 
učiteljico, da so sposobni timskega dela v strokovnem kolektivu vrtca in 
sodelovanja z drugimi strokovnjaki zunaj vrtca (povprečna ocena je 3,92), (2) 
pomembno je, da so usposobljeni za nudenje čustvene varnosti otrokom in 
spodbujanje samostojnosti v skladu z njihovo zrelostjo (povprečna ocena je 
3,91) in (3) da znajo negovati radovednost otrok, upoštevati notranjo motivacijo 
in interese, širiti interese ter spodbujati raziskovalno in aktivno učenje 
(povprečna ocena je 3,91). 

Tak rezultat pomeni, da smo si v bolonjski prenovi študijskega programa 
predšolske vzgoje za cilj zastavili razvoj prav tistih kompetenc, ki so tako po 
mnenju akademikov kot »praktikov« zelo pomembne oz. ključne za vzgojno 
delo v vrtcu. 

Statistično pomembne razlike med sedanjo in zaželeno usposobljenostjo 
diplomantov predšolske vzgoje so se pojavile pri vseh specifičnih kompetencah 
s področja predšolske vzgoje (sig = 0,000). Tudi za vse specifične kompetence s 
področja predšolske vzgoje anketiranci ocenjujejo, da bi morali biti diplomanti 
predšolske vzgoje zanje še boljše usposobljeni kot so sedaj. 

Največje razlike med sedanjo in zaželeno usposobljenostjo so se pojavile pri 
naslednjih kompetencah: (1) poznavanje vseh področij dejavnosti v vrtcu in 
predmetov v 1. razredu devetletne osnovne šole ter njihovo (interdisciplinarno) 
povezovanje v procesu učenja, (2) poznavanje in avtonomno izvajanje kurikula 
za predšolsko področje in kurikula prvega razreda devetletne osnovne šole in 
(3) poznavanje, kritično vrednotenje in uporaba teorij o otroštvu, razvoju in 
učenju pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vzgojnega dela. Navedene 
kompetence se povsem ujemajo s kompetencami, za katere anketiranci ocenjuje, 
da so zanje najslabše usposobljeni.  

Najmanjše razlike med sedanjo in zaželeno usposobljenostjo diplomantov 
predšolske vzgoje, ki pa so tudi vse statistično pomembne (sig = 0,000), so se 
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pojavile pri (1) usposobljenosti diplomantov za nudenje čustvene varnosti 
otrokom in spodbujanju samostojnosti v skladu z njihovo zrelostjo, (2) 
usposobljenosti za učinkovito ter fleksibilno organizacijo prostora in časa: 
ureditev igralnice za različne dejavnosti in igro, kotički za igro in umik, izbira 
didaktičnih in igralnih pripomočkov, fleksibilno časovno razporejanje 
dejavnosti in prehodov med njimi in (3) usposobljenosti za učinkovito 
komunikacijo s starši ter poznavanju in uporabi različnih oblik sodelovanja z 
njimi.  

Interpretirani podatki o zaželeni usposobljenosti diplomantov predšolske vzgoje 
so prikazani v Grafu 2 (povprečne ocene sedanje in zaželene usposobljenosti 
diplomantov predšolske vzgoje za specifične kompetence s področja predšolske 
vzgoje). 
 

 
Graf 2: Povprečne ocene sedanje in zaželene usposobljenosti diplomantov 
predšolske vzgoje za specifične kompetence s področja predšolske vzgoje, 
izračunane na osnovi odgovorov vseh anketirancev 
 
Iz Grafa 2 je razvidno, da: (1) anketiranci ocenjujejo, da so sedanji diplomanti 
predšolske vzgoje visoko usposobljeni za vse naštete kompetence s področja 
predšolske vzgoje, razen za poznavanje vseh področij dejavnosti v vrtcu in 
predmetov v 1. razredu devetletne OŠ … (povprečne ocene večine kompetenc 
so nad oceno 3), (2) anketiranci ocenjujejo, da bi morali biti tudi bodoči 
diplomanti predšolske vzgoje visoko usposobljeni za vse naštete kompetence s 
področja predšolske vzgoje (na štiristopenjski ocenjevalni lestvici je 
kompetenca, ki ima najnižjo povprečno oceno, dosegla povprečno oceno 3,85) 
in (3) da se pri vseh kompetencah s področja predšolske vzgoje, ki so jih 
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poznavanje teorij o otroštvu, razvoju in
učenju

poznavanje in avtonomno izvajanje
kurikula

poznavanje vseh področij dejavnosti v
vrtcu in predmetov v 1. razredu

organizacija prostora in časa

spremljanje razvoja otrok

upoštevanje individualnih razlik

nudenje čustvene varnosti

negovanje radovednosti otrok

sodelovanje s pomočnico vzgojiteljice

učinkovita komunikacija s starši

sedanja  
usposobljenost 
zaželena  
usposobljenost 
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ocenjevali anketiranci, pojavljajo statistično pomembne razlike v njihovem 
ocenjevanju sedanje in zaželene usposobljenosti diplomantov predšolske 
vzgoje; anketiranci ocenjujejo, da bi morali biti za vse kompetence diplomanti 
predšolske vzgoje še boljše usposobljeni, kot so sedaj.  

V nadaljevanju statistične analize smo želeli ugotoviti, ali se med posameznimi 
skupinami anketirancev (diplomanti višje strokovne šole, diplomanti visoke 
strokovne šole, anketiranci z zaključeno srednjo vzgojiteljsko šolo in 
akademiki) pojavljajo statistično pomembne razlike v njihovem ocenjevanju 
sedanje in zaželene usposobljenosti diplomantov predšolske vzgoje za 
specifične kompetence s področja vzgoje in izobraževanja ter s področja 
predšolske vzgoje. 

Pri ocenjevanju zaželene usposobljenosti diplomantov predšolske vzgoje za 
specifične kompetence s področja predšolske vzgoje se med različnimi 
skupinami anketirancev niso pojavile statistično pomembne razlike. Ob tem 
moramo še enkrat poudariti, da vse skupine anketirancev ocenjujejo, da morajo 
biti diplomanti predšolske vzgoje visoko usposobljeni za vse naštete specifične 
kompetence s področja predšolske vzgoje. 

Enosmerna analiza variance pa je pokazala statistično pomembne razlike v 
ocenjevanju sedanje usposobljenosti diplomantov predšolske vzgoje za 
specifične kompetence s področja predšolske vzgoje pri dveh kompetencah, in 
sicer ˝učinkovita ter fleksibilna organizacija prostora in časa: ureditev igralnice 
za različne dejavnosti in igro, kotički za igro in umik, izbira didaktičnih in 
igralnih pripomočkov, fleksibilno časovno razporejanje dejavnosti in prehodov 
med njimi˝ (F = 2,389, g = 3,74, sig = 0,046) in ˝negovanje radovednosti otrok, 
upoštevanje notranje motivacije in interesov, širjenje interesov ter spodbujanje 
raziskovalnega in aktivnega učenja˝ (f = 6,224, G = 3,74, sig = 0,001). 

Pri ocenjevanju sedanje usposobljenosti diplomantov predšolske vzgoje za 
učinkovito ter fleksibilno organizacijo prostora in časa je Tukey-ev preizkus 
pokazal statistično pomembne razlike med diplomanti višje strokovne šole in 
akademiki (sig = 0,049). Sedanjo usposobljenost diplomantov predšolske 
vzgoje za učinkovito ter fleksibilno organizacijo prostora in časa ocenjujejo 
statistično pomembno višje diplomanti višje strokovne šole (povprečna ocena je 
3,57) kot akademiki (povprečna ocena je 2,89). Rezultati kažejo, da akademiki 
pri tej kompetenci ocenjujejo usposobljenost diplomantov bolj kritično kot tisti, 
ki delajo v praksi. 

Pri ocenjevanju sedanje usposobljenosti diplomantov predšolske vzgoje za 
negovanje radovednosti otrok, upoštevanje notranje motivacije in interesov, 
širjenje interesov ter spodbujanje raziskovalnega in aktivnega učenja pa so se 
pojavile statistično pomembne razlike med akademiki in ostalimi skupinami 
anketirancev: diplomanti višje strokovne šole (sig = 0,000), diplomanti visoke 
strokovne šole (sig = 0,003) in anketiranci s srednjo vzgojiteljsko šolo (sig = 
0,022). Usposobljenost diplomantov za dano kompetenco ocenjujejo akademiki 
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statistično pomembno nižje kot ostale skupine anketirancev. Usposobljenost 
diplomantov predšolske vzgoje za omenjeno kompetenco so najvišje ocenili 
anketiranci z zaključeno višjo strokovno šolo (povprečna ocena je 3,50). Tudi 
pri tej kompetenci lahko sklepamo, da so akademiki do sedanje usposobljenosti 
diplomantov bolj kritični kot »praktiki«. 
 
 
5 Sklep 
 
Čeprav smo že ob zadnji prenovi študijskega programa predšolska vzgoja v 
študijskem letu 1995/96 postavili za cilj kvalitetno usposabljanje vzgojiteljic in 
vzgojiteljev predšolskih otrok, pa nam nova t. i. »bolonjska« izhodišča za 
prenovo študijskih programov in pričujoča raziskava o kompetencah študijskega 
programa Predšolska vzgoja kažejo, da imajo diplomanti sicer visoko dosežene 
določene splošne in posebne (specifične) kompetence s področja predšolske 
vzgoje. Vendar stopnja doseženosti po mnenju diplomantov ni dovolj visoka ali 
drugače, želijo si še boljšo usposobljenost za določene splošne kompetence v 
vzgoji in izobraževanju ter tudi za vse specifične kompetence na področju 
predšolske vzgoje. Današnji čas zahteva od vsakega posameznika čim boljšo 
usposobljenost, zmožnost in pripravljenost vsakega diplomanta, tudi diplomanta 
predšolske vzgoje za kakovostno izvajanje del in nalog v sferi dela ter tudi 
sposobnost in pripravljenost za aktivno soudeležbo v družbi znanja. Našteto 
postavlja pred sestavljavce novega študijskega programa Predšolske vzgoje 
izziv in odgovornost – izziv za tak študijski program, ki bo omogočal 
usposabljanje za potrebne in želene kompetence, in odgovornost za pripravo 
takega študijskega programa, ki bo omogočal prehodnost med različnimi 
študijskimi programi, odpiral možnost za nadaljnje izobraževanje in 
usposabljanje ter dopuščal partnerski pristop med stroko in prakso in aktivno 
udeležbo profesorjev, študentov, delodajalcev, staršev, strokovnjakov z 
različnih področij, predstavnikov lokalne skupnosti itn.  
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Pred pričetkom pedagoške prakse in po njej: 
Realizacija medsebojnih pričakovanj udeleženih 

in razvoj kompetenc 
 
 

Darja Mertelj 
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta 

 
 
 
Povzetek 

Pri predmetu Didaktika italijanščine, ki se izvaja na Oddelku za romanske 
jezike in književnosti Filozofske fakultete v Ljubljani, se je v letu 2005/06 v 
okviru projekta Partnerstvo fakultet in šol pričela izvajati pedagoška praksa, 
septembra 2005 prvič poskusno in v omejenem obsegu. V prispevku so 
predstavljena medsebojna pričakovanja udeležencev pedagoške prakse (učitelja-
mentorja, predmetnega didaktika, študentov), zbrana na podlagi intervjujev, 
anket in dnevnikov. Pričakovanja so povezana s specifičnimi kompetencami, ki 
naj bi jih razvijali splošni pedagoški predmeti (npr. psihološki in disciplinski 
vidiki) in predmetno specifična didaktika (npr. izbor ustreznih načinov dela za 
doseganje učnih ciljev), pa tudi s takimi, ki jih lahko razvija le izkušnja s 
pedagoško prakso (npr. dajanje povratne informacije). Sledi primerjava 
medsebojnih pričakovanj udeležencev z nizom kompetenc, ki naj bi jih študenti 
dosegli do zaključka šolanja na pedagoških smereh študija na Filozofski 
fakulteti. Vzorec udeleženih presenetljivo pokaže, da čutijo velike potrebe po 
predmetno-specifičnih vsebinah, ki najpogosteje narekujejo kakovost vsebine 
povratnih informacij. Prispevek se zaključi s predlogi udeleženih, katere 
kompetence še zlasti razvijati ob aktivnostih, ki jih vključuje partnerstvo šol in 
fakultet. 
  
 
Ključne besede 

pedagoška praksa, študent, učitelj-mentor, didaktik, medsebojna pričakovanja, 
razvijanje kompetenc 
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Preparation for Teaching Practice: Realisation of 
the Mutual Expectations of Participants and the 

Development of Competence 
 
 

Darja Mertelj 
University of Ljubljana, Faculty of Arts 

 
 
 
Summary 

Pilot teaching practice was carried out within the project Partnership between 
faculties and schools in the 2005/06 academic year, with the facultative contents 
being chosen by interested students of the subject Italian Language Teaching 
Methodology at the Department of Romance Languages and Literature at the 
Faculty of Arts of the University of Ljubljana. Practice was first carried out in 
September 2005 in limited numbers. The expectations of participants in the 
teaching practice (teacher mentor, methodology teacher, trainee), gathered by 
means of interviews and portfolios, are presented in order to form a case study 
about expectations prior to teaching practice. The expectations are connected 
with specific competencies to be developed by general pedagogical subjects 
(e.g. psychological aspects and class discipline), and by Italian Language 
Teaching Methodology (e.g. choice among modalities to achieve learning 
goals), but also with direct experience with teaching practice (e.g. giving 
feedback). Further, the participants’ expectations are compared with 
competencies which should be developed by the conclusion of their pedagogical 
study courses at the Faculty of Arts. The case study unexpectedly shows that the 
participants feel a need for more subject-specific contents, which most often 
refers to the contents and quality of the feedback between a trainee and a 
teacher-mentor. The paper ends with participants’ suggestions about the 
competencies which should be further developed in activities included in the 
partnerships between schools and faculties. 
 
  
Key words 

teaching practice, trainee, teacher mentor, methodology teacher, mutual 
expectations, competence development 
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Uvod 
 
Pri predmetu Didaktika italijanščine, ki se izvaja na Oddelku za romanske 
jezike in književnosti Filozofske fakultete v Ljubljani, se je v letu 2005/06 v 
okviru projekta Partnerstvo fakultet in šol pričela izvajati pedagoška praksa 
(odslej PP). Septembra 2005 je bila izvedena poskusno in zato v omejenem 
obsegu. Sodelovalo je 6 prijavljenih študentk, ki so izvajale PP septembra in 
oktobra 2005 na Srednji upravno administrativni šoli v Ljubljani (SUAŠ), pri 
pouku italijanščine kot tujega jezika (v razredih prof. Karmen Filipič).  
 
 

Sodelujoči  
Šola in učitelj-mentor sta bila izbrana na podlagi večletnega sodelovanja med 
Oddelkom za romanske jezike in književnosti (italianistika) Filozofske fakultete 
in prof. Karmen Filipič (SUAŠ), pri kateri smo v okviru Didaktike italijanščine 
v dosedanjih letih »gostovali« s študenti pedagoške smeri študija (skupinske in 
individualne hospitacije, »vzorni nastopi«).  

V primeru PP je šlo za majhen in razmeroma homogen vzorec, izvedbo v istem 
časovnem obdobju in na isti šoli, pri istem učitelju in v istih razredih z 
italijanščino kot tujim jezikom (Tj). Homogenost skupine študentk na poskusni 
PP je bila v tem, da je šlo za zelo zainteresirane študentke, ki pa kljub pedagoški 
usmeritvi še niso bile odločene glede tega, ali želijo delati v pedagoškem 
poklicu. Prav zaradi tega se mi je kot predmetnemu didaktiku zdelo potrebno, 
da se pred PP pogovorimo o njihovih (različnih) pričakovanjih. Pričakovati je 
bilo preplet prijetnih in manj prijetnih izkušenj ob številnih nalogah, ki se jim 
jih med PP nalaga in se ob ustrezni podpori zdijo lažje obvladljiva. Ob tem se 
zastavljajo vprašanja tudi učitelju-mentorju in predmetnemu didaktiku, zlasti 
glede objektivnih pričakovanj.  
 
Prikaz 1: Udeleženci poskusne pedagoške prakse (v okviru predmeta Didaktika 
italijanščine)  
 

UČITELJ-MENTOR 
 

učitelj italijanščine kot Tj 
 

 
 

 

ŠTUDENT-PRAKTIKANT 
študentke 4. letnika pedagoške smeri 

(italijanski jezik in književnost) 
  

 
  

 
PP  

 

 
    

 
PREDMETNI DIDAKTIK 

predmet: Didaktika italijanščine 

 
 

 
 

 

  
UČENCI-DIJAKI 

Srednja upravno administrativna 
šola, Ljubljana, 

predmet: italijanščina kot drugi Tj 
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Spremenjene vloge  
Udeleženci pri pedagoški praksi so predvsem štirje: učitelj-mentor, predmetni 
didaktik, študent na PP in učenci v razredih, kjer se PP izvaja. Analiza 
medsebojnih pričakovanj je potekala med udeleženci PP, ki so se znašli v delno 
spremenjenih vlogah (ni pa potekala med učenci, katerih vloga je ostala enaka):  
− učitelj-mentor ni več učitelj le svojim učencem, pač pa učitelj-mentor 

(»učitelj učiteljevanja«) študentom, bodočim učiteljem;  
− predmetni didaktik ni le učitelj študentom v okviru predmeta Didaktika 

italijanščine, pač pa tudi sodelavec z učiteljem-mentorjem pri oblikovanju 
študenta v okviru PP;  

− študentje (praviloma) po številnih letih v vlogi učencev (OŠ, SŠ, študij) 
nastopijo v vlogi učitelja, ki so jo poprej poznali predvsem le kot učenci.  

 
 
Metodologija  
 
Informacije o medsebojnih pričakovanjih udeleženih so bile zbrane na podlagi 
intervjujev, anket in refleksijskih zapiskov v dnevnikih PP. Vprašanja/trditve v 
intervjujih in anketah so bila razdeljena v »prosti« in »bolj vódeni« del.  
− V prostem delu ankete so študentke, učitelj-mentor in predmetni didaktik 

prosto zapisovali svoja pričakovanja v zvezi s svojo vlogo in vlogami ostalih 
pri PP (tudi v zvezi z učenci, ki niso bili anketirani).  

− V »bolj vódenem« delu so se študenti opredeljevali do petih (5) posamičnih 
skupin oz. do 25 konkretnih kompetenc (gl. Prilogo 1).  

 
Pričakovati je bilo, da se bodo študentke opredeljevale v zvezi s kompetencami, 
ki naj bi jih razvijali splošni pedagoški predmeti (npr. psihološki in disciplinski 
vidiki) in predmetna didaktika (npr. izbor ustreznih načinov dela za doseganje 
učnih ciljev), pa tudi s takimi, ki jih lahko razvija le izkušnja s PP (npr. 
sprejemanje/dajanje povratne informacije).  

V nadaljevanju so najprej predstavljena medsebojna pričakovanja in izkušnje 
pred/po PP po posamičnih skupinah, sledijo pa ocene udeleženih glede niza 
kompetenc, ki naj bi jih študenti dosegli do zaključka šolanja na pedagoških 
smereh študija na Filozofski fakulteti (Peklaj 2005).  
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Pričakovanja pred PP in spoznanja po PP  
 
Študent na praksi  
 
»Oh, bile so tudi iztirjajoče situacije. Nemoč: kako reagirat, kako pozitivno 
spodbudit njih, kako tudi sebe. Poučevanje je res (pre)naporno.«  
(študentka, sept. 2005)  

Pričakovanja študentk do samih sebe so bila stvarna: »Preživeti v razredu!« Ob 
tem so si želele, da »se bodo dobro znašle«, tj. da se bodo pri pripravljanju in 
izvedbi zmogle opreti na svoja znanja, pridobljena pri splošnih pedagoških in 
predmetno specifičnih predmetih, ter učinkovito priklicati tista, ki jim bodo 
omogočila tekočo in ustrezno izpeljavo učne ure (tudi če bi kaj ne šlo po 
pričakovanjih). V vsakem primeru, uspešnem ali manj posrečenem poskusu 
poučevanja, je bil pričakovan »uvid v vlogo učitelja«.  

Po enem tednu PP se zdi, da so pričakovanja do sebe segla nad okvire 
pričakovanj, saj se najpogostejši izjavi »veliko sem se naučila in spoznala« 
pridružujejo tudi veselje in volja do nadaljevanja na tem področju.  
 
Prikaz 2: Pričakovanja študentk na PP do drugih udeleženih (Didaktika 
italijanščine). 
 

ŠTUDENTKE 
   

Do sebe: 
− uvid, praktične izkušnje,  
− da se znajdem  

(glede prenosa znanja s FF v 
učno uro v razredu).  

 

O sebi:  
− veliko sem se naučila,  
− spoznala delo v večjih razredih (kot dosedanje 

izkušnje z inštrukcijami),  
− ohranila sem veselje za tak poklic,  
− želja po raziskovanju in nabiranju nadaljnjih 

izkušenj.  
Do učencev:  
− da bodo sodelovali (pozitivno, 

strpno),  
− da si pustijo vzbuditi veselje 

do italijanščine.  

O učencih:  
− še kar dobro sodelovanje (razen posameznikov),  
− ni veliko zanimanja za italijanski jezik,  
− imajo smisel za učenje,  
− veliko veliko truda. 

Do učitelja-mentorja:  
− strokovna opora in pomoč,  
− vir informacij,  
− dostopnost, 
− osebne kvalitete. 

O učitelju-mentorju:  
− pomoč, z naklonjenostjo,  
− fleksibilnost,  
− »dobro podkovana« (didaktično-strokovni vidik),  
− odločna, potrpežljiva, delovna.  

Do didaktika:  
− organizacijska priprava,  
− dostopnost,  
− pomoč,  
− povratna informacija.  

O didaktiku:  
− pomoč pri pripravi,  
− napotki za tipe nalog/dejavnosti pri pouku,  
− produktivnost, domiselnost, iznajdljivost.  
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Največja in obenem resnična množica neznank (ki je študentke do neke mere 
plašila) so bili učenci: zato je razumljiva želja po strpnosti in pozitivni 
naravnanosti do »neizkušene učiteljice«. Ta pričakovanja so se do neke mere 
tudi uresničila.  

Ena študentka, nekoliko bolj izkušena v poučevanju, je upala na veselje in voljo 
učencev do prav tega predmeta, vendar odziv učencev ni bil tak. Vse pa so 
opazile, da so učenci v večini sicer naklonjeni italijanščini, vendar manj spretni 
pri učenju tujega jezika.1  

Pričakovanja do učitelja-mentorja in didaktika so bila do neke mere podobna: 
dostopnost in pomoč pri pripravah na pouk, opora, ustrezna povratna 
informacija. Pričakovanja so se uresničila, izpostavljene pa so bile pri obeh 
posamične poklicne lastnosti, ki so se zdele študentkam še zlasti dragocene: 
fleksibilnost, strokovnost, odločnost, učinkovitost. Pozitivno so se odzvale tudi 
na posebnosti v izvajanju PP, tj. izvajanje enega dela učne ure in celotne učne 
ure v tandemu s kolegico ali profesorico:  

»Poučevanje v dvojicah je sicer popolnoma nerealistična situacija, toda zelo 
zelo koristna. To medsebojno prilagajanje je velik napor, toda tudi razvija 
sodelovanje. Pa naučiš se še marsičesa.« (študentka, sept. 2005)  

»Bilo je super, ker ni bila kar takoj cela ura! To, da je naprej 10–15 min, potem 
vsaka polovico učne ure (2 x 20 min) in šele potem cele učne ure je kljub 
nerealističnosti zelo koristno.« (študentka, sept. 2005)  
 
 
Učitelj-mentor  
 

»Ja, drugi in tretji dan smo sedele malce dlje (okoli 2 x 3 ure!, op. p.) za 
pripravo nadaljnjih ur. Ni mi bilo odveč, ostale smo skupaj, kolikor in dokler je 
bilo potrebno.« (mentor, sept. 2005)  

Poskusna PP na šoli v Ljubljani je dopuščala razmeroma pogosto sodelovanje 
didaktika, zato se pričakovanja didaktika in učitelja-mentorja smiselno 
dopolnjujeta. Učitelj-mentor je bil (kot se bo verjetno dogajalo marsikomu) 
nekoliko v dvomih, ali bo znal svetovati pri pripravi ur in/ali zadostno 
strokovno utemeljiti svoje predloge/pripombe ipd.2  

S tem je nekoliko povezana tudi »odprtost za novo«, saj so študenti – čeprav 
praviloma precej »pedagoško nebogljeni«, lahko včasih prinašalci drugačnih 
                                                 
1 Prof. Filipič od letos uporablja drugačen, bolj komunikacijsko naravnan učbenik in poskuša 
delno spremeniti težišče ciljev učenja italijanščine kot Tj na tej šoli. Morda bo to pripomoglo 
k večji naklonjenosti učencev do italijanščine.  
2 Potrebno je izpostaviti, da ne gre za splošne sheme načrtovanja ur, obvladovanja 
disciplinskih vidikov, vodenja razreda ipd., pač pa prav za predmetno-didaktična znanja in 
védenja, ki se večini učiteljev po diplomi »nekoliko odmikajo«, saj se zdijo enodnevni 
izpopolnjevalni seminarji prekratki oz. vsebinsko neustrezni, da bi se počutili »na tekočem«.  
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vsebin ali načinov poučevanja, ki jih spoznavajo pri določenih predmetih med 
študijem. Mentor jih zaradi svoje preobremenjenosti pogosto ne more (strpno) 
sprejeti ali jih kot praktik dovolj kritično presojati. Konkretna mentorica je 
glede tega vidika ugotavljala, da je imeti PP sicer vsakovrsten napor, obenem pa 
pomeni PP »spet nekaj injekcije za pedagoški eros«.  
 
Prikaz 3: Pričakovanja učitelja-mentorja na PP do sebe in didaktika (Didaktika 
italijanščine). 
 

UČITELJ-MENTOR 
   

Do sebe:  
− znati ustrezno pomagati in svetovati pri pripravi ur  
− opora študentkam,  
− "odprtost" (osebna in strokovna),  
− da ne bom preveč vztrajala pri svojem,  
− da bom znala utemeljiti svoje pripombe,  
− da ne bom preveč »raztrgana« na več koncev.  
 

O sebi:  
− sem preživela, 
− naporna izkušnja, 
− zadovoljstvo ob tem.  

Do didaktika:  
− organizacijska in moralna podpora,  
− po potrebi dosegljivost, 
− administrativni napotki,  
− izpopolnjevanje glede predmetne didaktike. 

O didaktiku:  
− strokovna podpora, 
− povratna informacija,  
− pomoč pri organizaciji.  
 

 
Učiteljeva pričakovanja do predmetnega didaktika (gl. Prikaz 3) so bila 
pogojena tudi s tem, da je bil »dovolj blizu, da bi lahko bil na razpolago, če bi 
bilo potrebno«. Pričakovano je bilo tudi, da bo poskrbljeno za organizacijsko-
administrativne zadeve. Ti pričakovanji sta se med poskusno PP uresničili: 
dobršen del gradiv in napotkov se je obnesel. Ni pa se izpolnilo pričakovanje 
glede predmetno-didaktičnega izpopolnjevanja učitelja-mentorja. Zdi se, da je ta 
vidik pomemben in da ga iz dela študentk učitelji ne morejo dobiti v zadostni 
in/ali predvsem ustrezni meri (gl. opombo 2).  

Glede študentk so se mentoričina pričakovanja uresničila (gl. Prikaz 4), saj je 
šlo za skupino zagnanih študentk z voljo, delati v razredu navdušeno in 
kakovostno (in v to predhodno vložiti tudi napor oz. ustrezno pripravo). Ni 
nujno, da je to ponovljivo s katerimkoli študentom, vendar je neko srednjo 
raven verjetno mogoče doseči z vnaprej določenimi obveznostmi.  

Glede svojih učencev ima učitelj realistično sliko, tako da so se pričakovanja 
(podprta z jasnimi napotki in doslednim izvajanjem) tudi izpolnila; opazno pa je 
bila »neukrotljivost« nekaterih, ki so imeli pri neizkušenih študentkah nekaj več 
manevrskega prostora.  
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Prikaz 4: Pričakovanja učitelja-mentorja na PP do študentk in učencev 
(Didaktika italijanščine). 
 

UČITELJ-MENTOR 
             

Do študentk:  
− kazanje veselja (ne kisle limone), 
− kritičen, reflektiran odnos,  
− sveže ideje.  

O študentkah:  
− pripravljene delati,  
− »sveže« ideje za učne ure,  

»sveža« dodatna gradiva,  
− zagnanost, optimizem, dobra volja.  

 
Do učencev:  
− omogočanje dela,  
− solidna disciplina,  
− ne-zadržanost,  
− sodelovanje.  

O učencih:  
− nekateri sodelujejo, drugi neukrotljivi 

(še malce bolj) kot pri meni – so kot so!  

 
 
Predmetni didaktik  
 
»Bilo je ful dobro. In sploh, asistenca pred in po poučevanju v razredu.«  
(študentka, sept. 2005)  

Predmetni didaktik, »ki pošilja študentke na prakso v šole«, je imel poleg 
administrativno-organizacijskih zadev, na katere se je pripravljal v okviru 
projekta Partnerstvo fakultet in šol, primarno skrb glede tega, kako postopno 
izpeljati prehod k prepuščanju nalog/odgovornosti učitelju-mentorju. V primeru 
poskusne PP je bilo enostavno: pričakovanja so se uresničila do take mere (gl. 
Prikaz 5), da je bil po zaključku poskusnih enotedenskih praks prisoten občutek 
uspeha. Seveda tega ni mogoče pripisati zgolj pripravam na PP, pač pa že 
večletnemu sodelovanju z istim učiteljem-mentorjem.3 V primeru poskusne PP j 
šlo za nadpovprečno angažirano, izkušeno in sodobno mentorico.  

V tem primeru so zato pričakovanja do mentorice presegla okvir, da naj učitelj 
prevzame del nalog in odgovornosti pri izobraževanju in vzgajanju bodočih 
učiteljev. Dejansko jim je mentorica nudila strokovno oporo, s svojim 
ravnanjem v razredu in izven razreda izkazovala, da poučuje s premišljenimi 
komunikacijskimi cilji in obenem vzgaja učence, ter študentke spodbujala k 

                                                 
3 Zastavljalo se je seveda vprašanje, kako bo PP potekala v okoliščinah, kjer tega 
predhodnega ni. Dejansko, po že nadaljnjih PP v letu 2006 (izkušnje, dokumentacija v 
dnevnikih PP) se nakazuje, da se pojavljajo različne ravni kakovosti PP med dvema 
skrajnima: nezadovoljstvo nekritičnega študenta in zadovoljstvo kritičnega. Skupni 
imenovalec je predvsem ta, da so nekatere študentke manj zadovoljne z mentorji, ki jim 
primanjkuje predmetno-didaktične, zlasti metodične posodobljenosti, nekatere pa tega niti ne 
opazijo.  
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razmislekom o pojavih v učnem procesu. Vsak predmetni didaktik si lahko le 
želi takih učiteljev-mentorjev pri PP.  
 
Prikaz 5: Pričakovanja predmetnega didaktika do drugih pri PP (Didaktika 
italijanščine).  
 

PREDMETNI DIDAKTIK  
   

Do sebe: 
− so-ustvarjati podlago za razvoj 

partnerstva med fakultetami in šolami,  
− postopno speljati prehod k prepuščanju 

nalog in odgovornosti učitelju-
mentorju.  
 

O sebi: 
− občutek uspešnosti, po večletnem 

»partnerstvu«,  
− Kako bom pa to speljala v primerih, kjer 

tega ni bilo? To bo pravi preizkus!  
 

Do študentk: 
− reflektiran prenos znanj s FF v prakso.  
 

O študentkah: 
− nekatera znanja se prenesejo,  
− raven refleksije?  

 
Do učitelja-mentorja:  
− sprejeme del nalog in odgovornosti  

pri izobraževanju študentov  
 

O učitelju-mentorju:  
− odličen so-delavec,  
− poučuje in vzgaja učence in študentke na 

PP  
− usmerja v refleksijo  

 
Do učencev:  
− PP naj jim postane pozitivna izkušnja!  

O učencih: 
− jim je bila PP pozitivna izkušnja?!  

 
 
Zaključki ob uresničenih in manj uresničenih medsebojnih pričakovanjih  
 
Anketni zapisi in odgovori študentk ter mentorice presenetljivo nakazujejo, da 
izpostavljajo svoje potrebe po več znanja in razvijanja poklicnih sposobnosti 
glede predmetno specifičnih vsebin (ter zadovoljstvo, da/če je do tega prišlo): 
»Sveže« ideje za učne ure, »sveža« dodatna gradiva!« Manj pa so se izrazile 
potrebe po splošnih pedagoških znanjih/sposobnostih, npr. s področja 
motiviranja, vzdrževanja discipline, obravnavanja posameznikov ipd.  

Zlasti pri mentorju se je izrazito pojavila želja, da bi imel več posodobljenih 
informacij/izkušenj glede predmetno-didaktičnega področja, ki so izhodišče in 
torej nujno narekujejo kakovost vsebine povratnih informacij študentki. Učitelj-
mentor se ocenjuje, da je v svoji dosedanji karieri pridobil dovolj splošnih 
pedagoških znanj in izkušenj, da se počuti kompetenten dajati povratne 
informacije na tem področju, manj pa glede predmetno-didaktičnih vsebin.4  
                                                 
4 Taki odgovori so sicer v nasprotju s pogosto slišanimi mnenji, da je učitelju najtežje 
motivirati učence, jih disciplinsko obvladati kot posameznike in/ali kot skupino (ter da jim 
potemtakem manjka predvsem splošnih pedagoških znanj in sposobnosti). Sama pa tudi 
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Kompetence diplomantov pedagoških smeri študija  
 
Ob predhodno predstavljenih izkušnjah in razmišljanjih se mi je zdelo potrebno, 
da se jih primerja v okvirih dokumentov, ki nastajajo na Filozofski fakulteti v 
zvezi z diplomanti pedagoških smeri študija. Za izhodišča sem uporabila 
seznam Kompetenc diplomantov FF pedagoških smeri študija (Peklaj, 2005) 
in ga nekoliko priredila (gl. Prilogo 1):5  

Cilj je bil, pridobiti vpogled v to, katere kompetence se zdijo študentom še zlasti 
pomembne pred/po izkušnji s PP. Pred PP naj bi bili študenti že opremljeni z 
znanji splošnih pedagoških predmetov in predmetne didaktike, po PP pa naj bi 
bil pogled na ta znanja spremenjen zaradi nekaj prvih »samostojnih« korakov v 
praksi. Taka primerjava se mi je zdela zanimiva tudi zato, da bi se nekoliko 
jasneje začrtale meje med specifičnimi cilji »Predmetne pedagoške prakse« in 
ostalimi načrtovanimi dejavnostmi (»opazovalna splošne PP« in »opazovalna 
predmetne PP«).  

Za anketo pred/po PP je bil uporabljen isti vprašalnik (gl. Prilogo 1): v 
zgornjem delu je nekoliko skrajšan seznam kompetenc (Peklaj 2005), sledita še 
dve vprašanji.  

Vse anketirane študentke so med petimi skupinami kompetenc oz. na vprašanji 
(1) Katera/e od skupin kompetenc oz. (2) katere posamične kompetence se Vam 
zdi/jo za enotedensko strnjeno PP najbolj relevantna/e? dale absolutno prednost 
Učinkovitemu poučevanju (skupina I.) in večina študentk še Vodenju in 
komunikaciji (skupina III.). Obe skupini kompetenc sta imeli enako 
pomembnost pred in po izvedeni PP, le pomembnost posamičnih kompetenc 
pred/po PP se je nekoliko razlikovala (gl. Prikaz 7):  
 

                                                                                                                        
opažam, da se današnji najstniški učenci z nejevoljo »odzivajo« na frontalno zasnovan pouk, 
praviloma z naklonjenostjo pa na konkretne in smiselne nize nalog (ang. task- or problem-
based approach), ob katerih se zdi, da se problem motivacije in discipline razblinita.  
5 Veliko kompetenc izhodiščnega seznama sem oštevilčila posamično (in ne kot niz 
kompetenc), izločila sem tiste, za katere sem menila, da presegajo okvire možnih izkušenj v 
enotedenski PP (npr. obvlada principe raziskovanja na pedagoškem področju in jih uporablja 
pri izboljševanju učenja/poučevanja, seznanja starše in druge o napredku učencev, 
prepoznava učence s posebnimi potrebami, sodeluje z drugimi učitelji in sodelavci na šoli 
ipd.).  
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Prikaz 7: Študentska ocena »pomembnejših« kompetenc pred/po PP (Didaktika 
italijanščine). 
 

I. Učinkovito poučevanje 
PRED  
− 1. je usposobljen za preoblikovanje in 

posredovanje strokovno-predmetnih 
vsebin na učencu razumljiv način,  

− 3. učinkovito načrtuje, organizira in 
izvaja učne aktivnosti,  

− 4. spodbuja učenje v interakciji, ki 
učencem omogoča razvoj socialnih 
veščin za uspešno sodelovanje v 
različnih heterogenih skupinah.  

PO  
− 3. učinkovito načrtuje, organizira in 

izvaja učne aktivnosti,  
 
 
 

 
III. Vodenje in komunikacija 

PRED  
− 12. učinkovito komunicira z učenci in 

razvija pozitivne odnose z njimi. 
 
 
 

PO  
− 12. učinkovito komunicira z učenci in 

razvija pozitivne odnose z njimi,  
− 13. oblikuje spodbudno učno okolje,  
− 15. oblikuje in izvaja jasna pravila za 

vedenje in disciplino v razredu, ki 
temeljijo na spoštovanju vseh 
udeležencev.  

 
Ostale tri skupine kompetenc (II. Vseživljenjsko učenje, IV. Preverjanje in 
ocenjevanje znanja ter spremljanje napredka učencev, V. Širše 
profesionalne kompetence) so se zdele pomembne le nekaterim študentkam 
(gl. Prikaz 8). Zlasti Preverjanje in ocenjevanje znanja ter spremljanje 
napredka učencev ter Širše profesionalne kompetence se po opravljeni PP 
nista več pojavili: sklepamo lahko, da je enotedenska praksa prekratka, da bi 
lahko študenti razvili občutek za ti skupini kompetenc. Vseeno se zdi dober 
pokazatelj reflektirane izkušnje npr. to, da je ena študentka po PP izpostavila 
»II.9 spodbuja sposobnost samovrednotenja pri učencih«, ker je občutila kot 
problem to, da učenci nimajo realne predstave o svojem (ne)znanju.  
 
Prikaz 8: Študentska ocena »manj pomembnih« kompetenc pred/po PP 
(Didaktika italijanščine).  
 

II. Vseživljenjsko učenje 
PRED  
− 6. uporablja ustrezne metode za 

motiviranje učencev.  

PO  
− 6. uporablja ustrezne metode za 

motiviranje učencev,  
− 9. sposobnost samovrednotenja pri 

učencih.  
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IV. Preverjanje in ocenjevanje znanja ter spremljanje napredka učencev 

PRED  
− 18. daje konstruktivno povratno 

informacijo.  

PO  
− ?  

 

V. Širše profesionalne kompetence 
PRED  
− 24. kaže in spodbuja pozitivne 

vrednote, stališča in vedenje, ki ga 
pričakuje od učencev.  

PO  
− ?  

 
 
(Samo)ocenjevanje študentk glede ravni obvladanja posamičnih kompetenc  
 
Glavnina vprašalnika (gl. Prilogo 1) pa je bila namenjena vprašanju: Kako SE 
ocenjujete glede ravni obvladanja različnih »učiteljskih« kompetenc? Tudi 
ta del je bil izveden pred in po PP.  
Pred PP so se študentke ocenjevale, da kljub že opravljenim splošnim 
pedagoškim predmetom in specialni didaktiki še niso seznanjene ali 
usposobljene glede 12 kompetenc od skupno 25, med študijem na FF pa naj bi 
že pridobile naslednjih 13 (številke so zaporedna številka kompetence, gl. 
Prilogo 1):  
− 1. Je usposobljena za preoblikovanje in posredovanje strokovno-predmetnih 

vsebin na učencu razumljiv način.  
− 3. Učinkovito načrtuje, organizira in izvaja učne aktivnosti.  
− 4. Spodbuja aktivno in neodvisno učenje (to učencem omogoča, da 

načrtujejo, spremljajo, vrednotijo in uravnavajo svoje učenje).  
− 5. Spodbuja učenje v interakciji (ki učencem omogoča razvoj socialnih 

veščin za uspešno sodelovanje v heterogenih skupinah).  
− 6. Uporablja ustrezne metode za motiviranje učencev.  
− 8. Spodbuja fleksibilnost in vztrajnost pri soočanju z novimi izzivi in 

nalogami.  
− 12. Učinkovito komunicira z učenci in razvija pozitivne odnose z njimi.  
− 13. Oblikuje spodbudno učno okolje.  
− 14. Oblikuje skupnost učencev, v katerih se ceni različnost (učenci se 

počutijo sprejete, varne in samozavestne).  
− 15. Oblikuje in izvaja jasna pravila za vedenje in disciplino v razredu, ki 

temeljijo na spoštovanju vseh udeležencev.  
− 18. Daje konstruktivno povratno informacijo. 
− 23. Razvija pozitiven odnos do učencev, kaže spoštovanje do njihovega 

socialnega, kulturnega, jezikovnega, religioznega izhodišča.  
− 24. Kaže in spodbuja pozitivne vrednote, stališča in vedenje, ki ga pričakuje 

od učencev.  
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Toda PO opravljeni praksi se nakazuje, da se je »teoretično« znanje, 
pridobljeno pri predmetno-strokovnih in skupnih pedagoških predmetih ter 
predmetni didaktiki nekoliko zamajalo oz. so ga študentke ostreje presojale, saj 
so se samoocenile kot kompetentne le še glede naslednjih osem kompetenc 
(približno tretjina vseh), pa še med njimi se pojavita 2. in 21., ki sta bili predmet 
velikega dvoma oz. se nista sploh pojavili:  
− 1. Je usposobljena za preoblikovanje in posredovanje strokovno-predmetnih 

vsebin na učencu razumljiv način.  
− 2. Ustrezno povezuje cilje učnih načrtov, vsebine, načine učenja in razvoj 

učencev. 
− 3. Učinkovito načrtuje, organizira in izvaja učne aktivnosti.  
− 6. Uporablja ustrezne metode za motiviranje učencev. 
− 12. Učinkovito komunicira z učenci in razvija pozitivne odnose z njimi. 
− 13. Oblikuje spodbudno učno okolje.  
− 18. Daje konstruktivno povratno informacijo.  
− 21. Spremlja in vrednoti napredek učencev na področju bralne pismenosti.  
 
Kot je bilo pričakovati, imajo študentke glede PP in kompetenc štiri različne 
tipe izkušenj:  
− Študentke se ocenjujejo kot »pripravljene« glede marsikatere kompetence, 

vendar jim PP te samoocene ne utrdi, do tega je prišlo npr. pri kompetenci  
»8. Spodbuja fleksibilnost in vztrajnost pri soočanju z novimi izzivi in 
nalogami.«  

− Študentke se ocenjujejo kot »pripravljene/kompetentne« in to prepričanje se 
jim med PP utrdi, tako npr. kompetenca »18. Daje konstruktivno povratno 
informacijo.«  

− Študentom se nekatere kompetence pred PP ne zdijo pomembne, vendar 
pridobijo na pomenu med PP, tako npr. »21. Spremlja in vrednoti napredek 
učencev na področju bralne pismenosti«.  

− Študenti imajo dvome, ki jih PP zmanjša, tako npr. »2. Ustrezno povezuje 
cilje učnih načrtov, vsebine, načine učenja in razvoj učencev.«  

 
Da so se študentke samo-ocenile na tak način, ima lahko svoj izvor v njihovi 
samokritičnosti, deloma pa tudi v tem, da je PP prekratka in svojih kompetenc 
niso mogle »preizkusiti« v zadostni meri. Nekatere skupine oz. posamične 
kompetence se zagotovo lahko razvijajo tudi po diplomi, v obdobju 
pripravništva in nadaljnje kariere učitelja (takrat je morda tudi ustreznejši čas za 
»dodajanje« psiholoških, splošnih pedagoških in splošnih didaktičnih vsebin).  

Vsekakor izsledki nakazujejo, da občutijo pedagoški diplomanti FF nekatere 
kompetence bolj relevantne kot druge (pri čemer niti ni povsem jasna meja med 
predmetno-didaktičnimi in t. i. splošnimi pedagoškimi). Zastavljata se 
vprašanji:  
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− Zakaj se zdijo študentom skupine oz. celo posamične kompetence bolj/manj 
pomembne?  

− Kaj je in kaj bi lahko bil efektivni prispevek splošnih predmetov »pedagoške 
košarice« in kaj »predmetne didaktike«?  

 
Zato se zdi smiselno določiti pristojnosti predmetov pri razvijanju kompetenc 
do konca študija na FF (po splošnih pedagoških predmetih in po splošni 
opazovalni praksi, po zaključeni predmetni didaktiki, vključno s predmetno 
opazovalno prakso, po predmetni praksi),6 opredeliti Kateri predmeti razvijajo 
katere kompetence? in glede na to prerazporediti pristojnosti ali obseg v 
predmetniku posamičnim predmetom.7  
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kariere učitelja.  
7 Na te težnje pričenja dajati še ne dokončnih odgovorov t. im. nastajajoči Pedagoški modul 
FF.  
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PRILOGA 1 
 
ANKETA O KOMPETENCAH diplomantov pedagoških smeri študija 
 

I. Učinkovito poučevanje        
1. Je usposobljena za preoblikovanje in posredovanje strokovno-predmetnih vsebin na 

učencu razumljiv način.   DA  ?  NE 

2. Ustrezno povezuje cilje učnih načrtov, vsebine, načine učenja in razvoj učencev.   DA  ?  NE 
3. Učinkovito načrtuje, organizira in izvaja učne aktivnosti.   DA  ?  NE 
4. Spodbuja aktivno in neodvisno učenje (to učencem omogoča, da načrtujejo, 

spremljajo, vrednotijo in uravnavajo svoje učenje).   DA  ?  NE 

5. Spodbuja učenje v interakciji (ki učencem omogoča razvoj socialnih veščin za 
uspešno sodelovanje v heterogenih skupinah).   DA  ?  NE 

II. Vseživljenjsko učenje        
6. Uporablja ustrezne metode za motiviranje učencev.   DA  ?  NE 
7. Pri učencih razvija strategije, ki omogočajo vseživljenjsko učenje.   DA  ?  NE 
8. Spodbuja fleksibilnost in vztrajnost pri soočanju z novimi izzivi in nalogami.   DA  ?  NE 
9. Spodbuja sposobnost samovrednotenja pri učencih.  DA  ?  NE 
10. Pri delu uporablja IKT.   DA  ?  NE 
11. Pri učencih razvija informacijsko pismenost.   DA  ?  NE 
III. Vodenje in komunikacija        
12. Učinkovito komunicira z učenci in razvija pozitivne odnose z njimi.   DA  ?  NE 
13. Oblikuje spodbudno učno okolje.   DA  ?  NE 
14. Oblikuje skupnost učencev, v katerih se ceni različnost (da se učenci počutijo 

sprejete, varne in samozavestne).   DA  ?  NE 

15. Oblikuje in izvaja jasna pravila za vedenje in disciplino v razredu, ki temeljijo na 
spoštovanju vseh udeležencev.   DA  ?  NE 

16. Se uspešno sooča z neprimernim vedenjem, agresivnostjo, konflikti (uporablja 
ustrezne načine za njihovo reševanje).   DA  ?  NE 

17. Vsem učencem omogoča enake možnosti in prilagaja delo njihovim individualnim 
posebnostim.   DA  ?  NE 

IV. Preverjanje in ocenjevanje znanja ter spremljanje napredka učencev        
18. Daje konstruktivno povratno informacijo.   DA  ?  NE 
Spremlja in vrednoti napredek učencev na področju        
19. usvajanja strategij učenja,  DA  ?  NE 
20. učenja socialnih veščin,  DA  ?  NE 
21. bralne pismenosti   DA  ?  NE 
22. in informacijske pismenosti.   DA  ?  NE 
V. Širše profesionalne kompetence        
23. Razvija pozitiven odnos do učencev, kaže spoštovanje do njihovega socialnega, 

kulturnega, jezikovnega, religioznega izhodišča.   DA  ?  NE 

24. Kaže in spodbuja pozitivne vrednote, stališča in vedenje, ki ga pričakuje od učencev.  DA  ?  NE 
25. Sodeluje z drugimi učitelji in sodelavci na šoli.   DA  ?  NE 

 

Katera/e od skupin kompetenc se Vam zdi/jo za enotedensko strnjeno PP najbolj relevantna/e?  
 
Katera/e posamična/e kompetanca/e se Vam zdi/jo za enotedensko strnjeno PP najbolj relevantna/e? 
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Dileme konceptualne zasnove kompetenčnega 
pristopa: Holizem kot alternativa 

 
 

Rudi Kotnik 
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta  

 
 
Izvleček  

Glede kontroverznosti in problematičnosti pojma kompetence v znanstveni in 
strokovni literaturi obstaja dokaj visoka stopnja soglasja. Integrirani pojem 
kompetence, na katerega se sklicuje dokument Tuning, prinaša s seboj dodatne 
pomanjkljivosti. Ti resni konceptualni problemi predstavljajo nevarnost, da bi 
implementacija bolonjskih načel dosegla drugačne ali celo nasprotne učinke od 
tistih, ki jih bi želeli in bi nam sicer lahko zelo koristili za razvoj našega 
visokega šolstva in posebej izobraževanja učiteljev. V samem procesu 
implementacije naletimo na različna razumevanja pojma kompetence, pogosto 
pa kar na nereflektirano rabo. Razumljivo je, da se zaradi interesov 
delodajalcev, kapitala in politike pojavljajo pritiski za uporabo behavioristične 
verzije pojma kompetence (neposredna koristnost, cenenost izobraževanja itn.) 
in videti je, da je v tej situaciji za pedagoško vedo rešitev v kognitivnem ali 
integriranem pristopu kot alternativi. V tem prispevku skušam pokazati, da tudi 
ti dve verziji ohranjata konceptualne težave, zlasti pa težave za uspešno 
implementacijo. Zato je smiselno pazljivo preučiti kritične analize tega pojma 
celotnega kompetenčnega pristopa. Številne analize predpostavk in implikacij 
KP nas lahko prepričajo, da ima KP tako daljnosežne posledice za 
izobraževanje in celotno družbo, da je vreden razmislek o vlogi in poslanstvu 
izobraževanja v družbi. Zato velja ponovno razmisliti, ali se želimo odreči 
nekaterim vrednotam procesno-razvojnega kurikula oz. jih vrniti nazaj. Rezultat 
bi bil holistično razumevanje pojma 'kompetence', utemeljenega na izkustvenem 
učenju. Še več, to bi pomenilo, da se odrečemo izrazu 'kompetenca' in ohranimo 
holistični pojem kompetentnosti. Še vedno lahko uporabljamo izraze, kot so 
zmožnosti, sposobnosti itn., s tem pa preprečimo nekritično rabo tega slogana, 
ki ima ne le veliko pomenov, ampak nudi tudi možnost, da si pomene 
ustvarjamo po lastni potrebi.  
 
Ključne besede 

kompetenca, kompetentnost, paradigma izobraževanja, performanca, holizem  
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Conceptual Dilemmas of the Competence-based 
Approach: Holism as an Alternative 

 
 

Rudi Kotnik 
University of Maribor, Faculty of Education  

 
 
Summary 

The concept of competence is generally regarded as controversial and 
problematic. The adopted ‘integrated’ version of the approach to competence 
which the Tuning document refers to brings its own additional flaws. These 
serious conceptual problems represent a danger that implementation of its basic 
principles risks producing the opposite effect of what is desired. What are the 
available options for implementation? There are pressures to adopt the 
behaviouristic version of competence and the opposing version seems to be the 
cognitive version or ‘integrative’ version. However, like this paper claims, even 
these versions bring about difficulties in their implementation. There are other 
reasons for a careful analysis of the assumptions and implications of the concept 
of competence as well as of the Competence-Based Approach in general. 
Critical analyses of the approach lead us to believe that all these versions have 
such far-reaching consequences that it makes sense to reintroduce some 
principles and values of the process-driven curriculum. The implication would 
be the holistic concept of competence, based on experiential learning. 
Moreover, connotations of the term itself have become so contaminated that I 
propose the abolition of the term ‘competency’.  
 
Keywords 

competency, competence, educational paradigm, performance, holism 
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Uvod  
 
Uvajanje bolonjske prenove v naše tranzicijske razmere ima daljnosežno 
pomembnost, zato je na mestu temeljit razmislek o konceptualnih 
predpostavkah samega bolonjskega procesa (BP) in o implikacijah za 
posebnosti naše specifične situacije. V tem prispevku zato poskušam razviti in 
utemeljiti stališče, da v naši situaciji rabimo izvirno rešitev, ki bo upoštevala 
temeljna načela bolonjske prenove (kvaliteta, primerljivost, kompatibilnost) in 
se izognila pastem mehaničnega prenašanja teoretsko nedodelanega, 
pomanjkljivega in problematičnega pojma kompetence. Na podlagi najnovejših 
analiz lahko ugotovimo, da sta problematična tako tradicionalni behavioristični 
model kot tudi 'integrirani' model bolonjske prenove, zato za samo 
izobraževanje učiteljev vidim alternativo v čedalje bolj uspešno uveljavljajočem 
se Korthagnovem modelu Realistic Teacher Education.  

 
 

Naša situacija 
 

Kako vemo, da so naši diplomanti primerljivi z diplomanti podobnih in 
sorodnih fakultet po Evropi? Je res dovolj, da primerjamo predmetnike, število 
ur, ECTS-e in vsebino? 

Če resno jemljemo bolonjski proces in njegove dokumente, kot so Tuning itn., 
potem vemo, da je to mogoče nujni, ne pa zadostni pogoj in da je temelj 
primerljivosti rezultat študijskega procesa. Tako bi naše vprašanje morali 
preformulirati: kako so naši diplomanti kompetentni, kako so primerljivi glede 
kompetentnosti? Ali tudi: kako so dejansko usposobljeni, česa so dejansko 
sposobni?  

Bolonjski proces si je v tem pogledu kot konvergenčni proces zastavil izjemno 
zahtevno nalogo. Ta zahtevnost pa, da bi bila izvedljiva, zahteva določene 
kompromise. Lahko bi rekli, da je tisti ključni moment primerljivosti (s tem tudi 
medsebojnega usklajevanja oz. harmonizacije) pojem kompetence, kar je 
podlaga BP in tudi kompetenčnega pristopa (KP) nasploh. Torej bi lahko rekli, 
da je pojem kompetence tisto, na čemer bolonjski proces oz. njegov dokument 
Tuning stoji in pade. Slednjo trditev je treba vzeti z rezervo, saj vemo, da bo 
proces šel svojo pot, vendar je to opozorilo smiselno zaradi težav in problemov, 
ki jih nedomišljena konceptualna zasnova lahko prinese. Premislek o 
predpostavkah in implikacijah kompetenčnega pristopa je zato videti ne le 
smiseln, ampak tudi nujen.  

Konvergenčni procesi so dejstvo in so obstajali tudi neodvisno od bolonjskega 
procesa (Zgaga, 2006: 39); institucionalni okvir jih lahko le pospeši. In vendar 
je Tuning daljnosežen projekt, ki zahteva po eni strani temeljit premislek na 
konceptualni ravni, po drugi strani pa premislek na ravni implementacije. 
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Uspešna implementacija je namreč mogoča ob poznavanju konceptualne 
zasnove in razumevanju specifičnosti posamezne situacije. Naj nam je to všeč 
ali ne, je naša situacija tako v izobraževanju nasploh kot tudi v izobraževanju 
učiteljev tranzicijska, čeprav so tudi znotraj tranzicijskih procesov pomembne 
razlike (glej Kwiek, 2006). Za razvoj našega izobraževanja je zato zelo 
pomemben reflektiran pristop in verjetno tudi izvirnost v implementaciji 
konceptualne zasnove. Gre torej za nujnost realne presoje o našem 
izobraževanju učiteljev in njegovih rezultatov ter za nujnost izvirnega pristopa 
za dosego primerljivosti in skladnosti – seveda ob predpostavki, da to želimo. 

Iz tega, kako potekajo spremembe, lahko kljub odsotnosti raziskav ugotavljamo, 
da se spremembe dogajajo v razponu od vsebinskih, ki sledijo osnovni ideji 
bolonjskega procesa in na drugi strani do zgolj formalnih prilagoditev. BP je 
potencialno institucionalna priložnost za izboljšanje kvalitete študija. Treba je 
torej – če to želimo in če sodimo, da je to potrebno – ugotoviti, kateri koncepti 
in mehanizmi BP so primerni za razvoj našega izobraževanja v smeri, ki jo mi 
želimo in so v načelu skladni z načeli BP. Še bolj pa je pomembno poznavanje 
in razumevanje predpostavk BP in enega njegovih ključnih pojmov, pojma 
kompetence, ki ima hkrati nevarne pasti. Največjo nevarnost predstavljata 
nekritično prevzemanje nedomišljenih in situaciji neprilagojenih konceptov in 
zgolj formalna prilagodite shematičnim predpisom, ki jih zahteva država in ki 
naj bi jih zahtevala 'Evropa'.  

Verjetno ni vprašljivo, da si v vsakdanjem življenju želimo opravka s 
kompetentnimi strokovnjaki, pa naj bodo to učitelji naših otrok, naši zdravniki 
ali serviserji naših naprav, zato verjetno tudi ni vprašljiva kompetentnost kot 
tisto, kar naj bi bilo rezultat izobraževanja. To pa je tudi temeljna ideja, ki jo kot 
novo paradigmo poučevanja in učenja ponuja projekt Tuning v okviru 
bolonjskega procesa. Enoten evropski prostor s toliko različnimi 
izobraževalnimi sistemi pa zahteva določeno stopnjo primerljivosti in 
skladnosti, kar je naslednji nujni korak. Navkljub nekaterim razpoložljivim 
podatkom o primerljivosti in skladnosti našega izobraževanja z evropskim, je 
glede tega težko govoriti o soglasju in je to stvar mnenja in presoje. Marsikdo 
namreč meni, da je naše izobraževanje in izobraževanje učiteljev kvalitetno in 
primerljivo. Če se bežno ozremo le na nekaj fragmentov iz raziskave in razprav, 
najdemo tudi kritične ugotovitve. Kramar (2001) na podlagi empirične 
raziskave ugotavlja, da “se ohranja pouk kot posredovanje, sprejemanje in 
reprodukcija sprejete (usvojene) učne vsebine” (str. 28), kar kaže, da 
transmisijsko usmerjen izobraževalni proces prevladuje nad procesno 
usmerjenim. Razlog za to (vpliv) vidi v pojmovanjih pouka predvsem kot 
prenašanja znanja, ki so razvidna iz temeljnih dokumentov prenove vzgoje in 
izobraževanja. Marentič Požarnik (2000) vidi problem naše mature v 
“pretiranem poudarjanju nižjih spoznavnih ciljev, kot so zapomnjevanje 
izoliranih podatkov, dejstev, pojmov, postopkov, na račun višjih spoznavnih 
ciljev, npr.: globlje razumevanje pojavov, tudi v njihovi vzročni in sistemski 
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povezanosti, primerjanje, sklepanje, uporaba znanja v novih situacijah, kritično 
in samostojno razmišljanje, argumentiranje, vrednostno presojanje, ustvarjalnost 
in domiselnost” (str. 11). Ob teh kritiki mature zasledimo tudi predlog rešitve: 

»Če bi tako dijaki kot učitelji od samega začetka vedeli, da bodo morali 
znati utemeljevati, kritično presojati, razlagati nove primere, potem bi se 
njihova pozornost med poukom bolj uravnoteženo usmerila tudi v to. 
Učitelju se nikakor ni lahko iz tradicionalne vloge 'prenašalca znanja' 
preusmeriti v vlogo spodbujevalca aktivnega učenja in samostojnega 
razmišljanja'«. (Marentič Požarnik, 2000)  

 
Poleg tega na podlagi empiričnih raziskav drugje avtorica (Marentič Požarnik, 
2001) ugotavlja, da se npr. kritično mišljenje pojavlja v ciljih precejšnjega 
števila maturitetnih predmetov, ni pa tega zaslediti niti pri opazovanju samega 
pouka niti v preverjanju (str. 16). 

 
 

Bolonjski proces in njegova podlaga 
 

Če smo soglasni o zgoraj omenjenih ugotovitvah in če si pogledamo temeljne 
postavke dokumenta Tuning (Gonzalez & Wagenaar (eds.), 2003), potem na 
načelni ravni lahko ugotovimo, da bi Tuning lahko ponudil možnost za rešitev 
natančno teh zgoraj omenjenih problemov. To, kar je v BP in v Tuningu 
produktivnega za našo tranzicijsko situacijo je paradigmatski prenos poudarka 
iz vsebine na sposobnosti, ki jih študentje ob študiju teh vsebin pridobivajo. 
Tuning jih v končni instanci imenuje kompetence. Če bi bili v izobraževanju 
učiteljev v posameznih strokah študentke in študenti deležni takega 
paradigmatsko drugačnega pristopa, bi se lahko postopno nadejali sprememb 
tudi v srednjem in osnovnem izobraževanju. Če je v naših učnih načrtih izrazit 
poudarek na vsebinah (kar je razvidno tudi iz obrazca za učni načrt predmeta, 
kjer je vsebina takoj za cilji) in na tem, kaj naj študent ve oz. zna, je v 
dokumentu Tuning vsebina drugotnega pomena. Prepuščena je učitelju oz. 
instituciji, da izbira ob katerih vsebinah bo s študenti razvijal predpisane 
zmožnosti in sposobnosti. 

BP in Tuning predvidevata, da bi temeljna načela BP: kvaliteto, primerljivost in 
skladnost študijev in izobraževalnih sistemov omogočala koncepta učni rezultat 
(learning outcome) in kompetenca. S tem, ko bi imeli enotne standarde oz. 
minimalne zahteve o rezultatih izobraževanja, bi imeli jamstvo primerljivosti in 
spodbujali kvaliteto. Osredotočenost na dejanske dosežke oz. rezultate 
izobraževanja naj bi bila stimulacija za ustrezno zasnovo izobraževanja, ki bi 
pomenila premik v osredotočenosti: iz imputa na output, iz poučevanja na 
učenje, iz učitelja na učenca, iz učitelja kot prenašalca vednosti na učitelja kot 
tistega, ki jo strukturira in je učencu supervizor na poti h kompetentnosti. To je 
pristop, ki ima podlago v Competence Besed Education and Training, Outcomes 
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based Education (CBET in OBE), oba imata svojo zgodovino in sta bila 
predmet številnih razprav in polemik. Najbolj je prišla do izraza uvedba CBET 
v poklicno izobraževanje v Veliki Britaniji, kjer se je v devetdesetih letih 
odvijala izjemno ostra polemika. Polemika je prinesla pomembne rezultate 
najprej v tem, da je problematizirala temeljne pojme, kjer se je izkazalo, da smo 
namesto jasnih definicij dobili vpogled v različna teoretska razumevanja. V 
končni instanci so bila to različna filozofska izhodišča. Ko gre za pojem 
kompetence v angleškem poklicnem izobraževanju, teoretiki soglašajo, da gre 
za nereflektirano behavioristično razumevanje, kar je tudi podlaga sklepu, da 
ima celoten, na tem pojmu utemeljen pristop tako resne pomanjkljivosti, da je 
ne le vprašljiv ali neustrezen, ampak celo škodljiv (Bridges 1996, Hyland 1997), 
saj je pretirano redukcionističen, ozek, rigiden, atomiziran ter teoretsko, 
empirično ter pedagoško nejasen (Chappell, 1996; Hyland, 1994). Tudi znotraj 
sistema so kritiki (Callender), ki navajajo ozkost, poenostavljenost, naravnanost 
na preverjanje, vodenost od delodajalcev itn. Ugotavljajo, da ta ozkost lahko 
bolj spodbuja rigidnost kot pa fleksibilno uporabo sposobnosti. Nek učitelj je 
izjavil: 'Namesto kompetentnih ljudi bomo imeli ljudi s kompetencami' 
(navedeno po Bates, 1997). (Več o tem: Kotnik, Borstner; 2004; Kotnik, 2004, 
2006) 

Razlike se pokažejo, ko gre za vprašanje, ali je ta pojem možno razumeti 
drugače oziroma, kako ga je mogoče spremeniti, da bi RP lahko ohranili. V teh 
poskusih 'rekonstrukcije' naj bi pojem kompetence tako ponujal podlago za bolj 
dinamičen in fleksibilen pristop. Pojem kompetence tako dobiva širši pomen: 
postaja integriran, holističen in relacijski. Tako interpretirana kompetenca ni 
trenirano obnašanje ampak premišljena zmožnost in razvojni proces (Bates 
2002). Še vedno pa je za nekatere vprašljiv celoten pristop kot tak. Hyland 
(1997) namreč vztraja, da nebehavioristčni pojem kompetence ni mogoč (str. 
492). 

Iz zelo ostre in kritične naravnanosti do pojma kompetence (Barnett, 1994; 
Carr, 1993, 2002; Collins 1991, Norris, 1991) je za nas posebej zanimiva in 
vredna poudarka Hylandova pobuda o nujnosti pojmovnega razlikovanja med 
»ožjim atomističnim dispozicijskim pomenom kompetence«, ki se nanaša na 
»dosežke in vidike dejavnosti«, ter »bolj holistično verzijo 'kompetence' kot 
zmožnosti (capacity)«, ki ima širi pomen in se »nanaša na evalvacijo oseb« (str. 
21). To razlikovanje je ključno za razmejevanje med nereflektiranimi in 
nekritičnimi behaviorističnimi pristopi ter holističnimi pristopi. Medtem ko 
v angleščini to razliko omogočata izraza competency (pl. competencies) in 
competence, v slovenščini to omogočata izraza kompetenca (kompetence) in 
kompetentnost (Hyland, 1994; glej tudi Carr, 1993). Bolj kot samo razlikovanje 
so pomembne implikacije, kar je razvidno v slovenskem jeziku celo bolj kot v 
angleškem. Če razumemo kompetentnost (zgolj) kot vsoto kompetenc, kar 
marsikdo verjame, potem ima tak pomen bolj ali manj atomističnih kompetenc, 
ki izhajajo iz funkcionalne analize, nujno behavioristično podlago. Če pa 
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kompetentnost razumemo v holističnem smislu in temu ustrezno zasnujemo 
izobraževanje, potem kompetenc ne rabimo več. Več o tem glej: Kotnik, 2006. 
Lahko torej razumemo, da se je akademska sfera tako ostro odzvala na uvajanje 
KP v britansko poklicno izobraževanje. Ta verzija KP in odgovarjajoče 
poklicno kvalifikacijsko ogrodje sta bila izrazito behavioristično naravnana in je 
dejansko dajala prednost temu, kar kandidat zna narediti, kot pa njegovemu 
znanju, ki je postalo nepomembno. Še bolj pa je akademska sfera protestirala, 
da bi bil ta propadli poskus lahko model za visokošolsko izobraževanje ali 
celotno izobraževanje. Toliko bolj nas zato zanima, ali se je na podlagi te 
britanske izkušnje, ki jo je Velika Britanija začela izvažati v dežele tretjega 
sveta in kontinentalno Evropo (Hyland, 1997), kompetenčni pristop kaj 
spremenil. 

 
 

Kaj ponuja Tuning? 
 

Dejstvo je, da se bolonjski dokumenti, kot je Tuning (Gonzalez & Wagenaar 
(eds.), 2003) sklicujejo na integriran pojem kompetence (str. 69), ki vključuje 
vednost, razumevanje, aplikacijo in vrednote, kar pomeni poskus preseganja 
behaviorizma. Nedvomno se snovalci projekta zavedajo pomembnosti že 
navedenih težav s kompetenčnim pristopom. To kaže njihovo poudarjanje, da 
gre v izobraževanju za vrednote in tudi za to, kako biti z drugim. Na danskem 
seminarju o kvalifikacijskih strukturah v Kopenhagnu 2003 zasledimo celo 
nasprotovanju enostranskostim kvalifikacijskega ogrodja, ki bi bilo 
osredotočeno zgolj na merljive spretnosti, namenjene trgu dela. Zato opozarjajo 
na širše razsežnosti izobraževanja, ki zadevajo tudi človeško eksistenco in v 
cilje izobraževanja vključijo tudi pripravo za življenje v demokratični družbi in 
osebno rast (Bergan, 2003: 13). 

Vseeno se nam postavlja ključno vprašanje, ali Tuningov poskus 
kompetenčnega pristopa z dodanimi elementi lahko omogoča edukacijsko 
paradigmo z notranjo konsistenco in temu ustrezne praktične posledice. Če 
začnemo z učnimi rezultati (learning outcomes), najdemo na Tuningovih 
uvodnih spletnih straneh1 njihovo opredelitev, npr. »izjave o tem, kaj se od 
učenca na koncu procesa učenja pričakuje, da bo znal, razumel in/ali bo 
sposoben demonstrirati«, medtem ko kompetence opredelijo kot »dinamično 
kombinacijo vednosti, razumevanja, spretnosti in zmožnosti«, kar kaže na 
načelno razlikovanje med učnimi rezultati in kompetencami. V dokumentu 
Tuning (Gonzalez & Wagenaar (eds.), 2003) pa najdemo tudi opredelitev, da so 

                                                 
1 
http://www.tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php?option=content&task=view&id=172&I
temid=205
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»učni rezultati skupek kompetenc« ter izjavo, da se vsi ti izrazi uporabljajo kot 
sinonimi medsebojno zamenljivo. Kompetence so opredeljene tudi takole: 

»Kompetence predstavljajo kombinacijo atributov (z ozirom na vednost 
in njeno aplikacijo, vrednote, sposobnosti in odgovornosti) ki opisujejo 
raven ali stopnjo, do katere jih je oseba zmožna izvesti. … Kompetence 
je mogoče izvršiti, izvesti [carry out] in oceniti.« (str. 69) 
 

Ta in tudi druge formulacije v dokumentu nas soočijo z vprašanjem za kakšen 
pojem kompetence gre. Sklicevanje na integrirani pojem kompetence nas vodi k 
izvoru samemu, se pravi k avstralskim avtorjem, ki so problematične vidike 
CBET in s tem pojem kompetence poskusili prevladati že sredi devetdesetih let 
(Hager in Gonczi, 1994, 1996) s širšim pojmovanjem kompetence, ki ni več 
atomistično in se »izogiba velikemu številu nalog z izborom ključnih nalog, 
značilnih za nek poklic«. To pojmovanje kompetence naj bi bilo holistično, ker 
»je naravnano na organsko naravo učenja, ki vključuje celotno osebo, 
vključujoč dispozicije in zmožnosti« (Hager, 2004: 425). To je prva značilnost. 
Vendar pa Hager ohranja zanj in za njegov pristop zelo pomembno in ostro 
razlikovanje med kompetenco in učnim rezultatom (learning outcome). Učni 
rezultat je zanj (pozor!) le podvrsta, ožji pojem od performance in ga torej ni 
mogoče razumeti v širšem pomenu. 

Tako ni čudno, če Hager (2006: 31–38) sam, kot avtor integriranega pojma 
kompetence, na katerega se sklicuje Tuning, podvrže konceptualno osnovo 
Tuninga ostri kritiki. Čeprav projektu Tuning priznava pomembnost 
zastavljenih ciljev in teženj v smeri konvergence programov preko edukacijskih 
struktur, ki naj bi omogočile ekvivalentnost in transparentnost, pa odločno 
vztraja na svojem stališču, da je konceptualno nejasen v svojih temeljnih idejah 
in da so hibe v samih temeljih tako resne, da je celoten projekt že v samem 
začetku usodno pomanjkljiv. Temeljno hibo in napako vidi v enačenju učnih 
izidov in kompetenc: 

»Glavni argument tega članka je, da je rezultate performance [learning 
outcomes] mogoče točno opisati, in da so Tuningovi učni rezultati 
podvrsta rezultatov performance. Nasprotno pa kompetenc ni mogoče 
natančno opisati na ta način. Tuningov projekt tako z napačnim 
enačenjem učnih rezultatov in kompetenc slednjim daje zmotno 
objektivnost. Tuningova teorija se tako opira na poenostavljeni pojem 
kompetence, ki ne more zagotoviti realizacijo zastavljenih ciljev.« 
(Hager, 2006: 31) 
 

Za Hagrovo integrirano verzijo KP je torej bistvenega pomena že omenjeno 
ostro razlikovanje med dvema logično in konceptualno različnima stvarema: 
performanco (izvajanjem, izvedbo) z njenimi rezultati in kompetenco, ki to 
performanco omogoča.  
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Ob tem se postavlja kar več vprašanj, ki jih bom samo omenil, saj presegajo 
namen pričujočega prispevka in terjajo posebno obravnavo.  
− Najprej gre za vprašanje, kaj bi bilo, če bi Tuning dosledno sledil izvorni 

različici integriranega modela kompetence na podlagi omenjenega ostrega 
razlikovanja. Da je to razlikovanje kot teoretski model prvi uporabil 
Chomsky, je pri nas opozoril Medveš (2006: 19), vendar pa je pomen na 
področju izobraževanja že tako spremenjen, da je vprašanje, ali bi oba 
modela sploh lahko imela kaj skupnega, do česar je skeptičen tudi sam 
Chomsky (2006). »Ne bi rekel, da je kompetenca vrojena, vendar pa glavne 
komponente so« pravi Chomsky (prav tam). Vsekakor pa »njegov pomen ne 
implicira niti akumulirane vednosti niti neke zmožnosti niti sposobnosti« 
(Phillips in Tan, 2005).  

− Drugo vprašanje je, ali bi to razlikovanje omogočalo konsistentno 
edukacijsko paradigmo.  

− Tretje vprašanje pa je, ali je taka konsistentna edukacijska paradigma sploh 
mogoča.  

 
Medtem ko je za Hagra kot zagovornika KP problematična samo konceptualna 
zasnova, je za Hylanda kot poznavalca in kritika KP problematičen (kljub 
nekaterim pozitivnim elementom) celoten projekt. Hyland (2006) je prepričan, 
da KP zaradi filozofskih in izobraževalnih hib v primeru britanskega poklicnega 
izobraževanja ni dosegel najosnovnejših ciljev. Tako so zanj tudi v primeru BP 
»ključni cilji visokošolske reforme in harmonizacije še vedno pod prevelikim 
vplivom neobehaviorističnega redukcionizma, ki nadomešča bogate koncepcije 
vednosti in razumevanja z ozko predpisujočimi kompetencami in spretnostmi« 
(str. 24). Tako kot opozarja na širše vidike KP, je tudi v primeru BP opozarja na 
gonilne sile teh procesov: »neo-liberalni projekt transformiranja javnih ustanov 
kulture pod 'korporativno državo', kruti komercializem, ki predpisuje trženje z 
vnaprej 'zapakiranimi' kvalifikacijami« (str. 24)  

Kako si lahko kdo upa podvomiti v nekaj, kar se celotni Evropi nikakor ne zdi 
problematično? Ali bi bilo sploh mogoče, da bi celotna evropska akademska 
sfera sledila nečemu, kar je konceptualno problematično? In vendar je kljub 
političnemu uveljavljanju tudi v akademski sferi (poleg apriornega 
nasprotovanja in odporom do kakršnihkoli sprememb zaradi ohranjanja statusa 
quo) precej ljudi z zdravo skepso, ki problematizirajo bodisi konceptualna 
vprašanja, socialni, politični vidik ali pa vprašanja globalizacije. Iz zgoraj 
navedenih kritik lahko ugotovimo vsaj dvoje:  
− KP bolonjskega procesa z vidika zagovornikov ima kljub dobrim nameram 

šibke točke na konceptualni ravni, ki so grožnja za uspešno implementacijo. 
Če je celo avtor (Hager) integriranega pristopa, na katerega se sklicuje 
Tuning, prepričan o konceptualni zmedi pristopa in dvomi v uspešnost 
projekta, potem je to lahko resno opozorilo tako avtorjem kot 
implementatorjem.  
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− Na drugi strani so avtorji, ki postavljajo pod vprašaj sam kompetenčni 
pristop in na podlagi neuspeha KP v britanskem poklicnem izobraževanju 
opozarjajo na temeljne dileme, predpostavke in implikacije tako 
zasnovanega izobraževanja (Hyland je v tem le najbolj radikalen). Ti avtorji 
se zavzemajo za drugačne vrednote, drugačno zasnovo izobraževanja in 
drugačno družbeno vlogo in alternativo vidijo v izobraževanju, temelječem 
na izkustvenem učenju.   

 
Kakšne so torej možnosti, ki izhajajo iz omenjene situacije za 
naše razmere?  

 
Možnosti na konceptualni ravni: 
− Prvi pristop bi bil pragmatičen: Tuning je eklektičen, je sicer politični 

kompromis, a ima svoje izvirno razumevanje pojmov, ki ustrezajo potrebam 
evropske situacije in bo ustrezno služil bolonjskemu procesu in nadaljnjemu 
evropskemu razvoju. Ni razloga, da bi vanj dvomili in je za nas najbolje, da 
temu sledimo. 

− Druga polarnost je stališče, da je Tuning konceptualno zgrešen in kot tak ne 
more nuditi konsistentne edukacijske paradigme za naše razmere. 

− Tretja možnost je stališče, da imata kljub zanikanju oba, tako Tuning kot 
Hagrov integrirani pristop, neo-behavioristično podlago. Teoretsko v 
nobenem od obeh primerov pojem kompetence nima solidne podlage. 
Mogoče ga je razložiti edino z Austinom (Hyland, 1994: 69–70) – da so to 
pojmi, ki imajo kot slogani v izjavah s svojo performativno funkcijo 
predvsem moč na ravni prepričevanja. Tako je tudi lažje razumeti tiste, ki 
trdijo, da v primeru CBET ne gre za poučevanje in učenje ampak je to “mit 
ali vsaj vljudna fikcija”, saj pri tem izobraževanju ne gre za “pedagoško 
metodo, ker je to v bistvu pristop politike” (Jackson po Kerka, 1998). 
Ekonomski faktorji so namreč čedalje bolj kriteriji za politiko izobraževanja 
na lokalni in na globalni ravni. Vprašanja globalizacije vstopajo tako tudi v 
izobraževanje in izobraževalno politiko, s tem pa se ponovno postavlja 
vprašanje o vlogi izobraževanja v družbi. Tako smo spet na začetku, pri 
najsplošnejšem vprašanju o izbiri izobraževalnega modela: ali naj služi 
potrebam kapitala, politike oz. t. i. družbenim potrebam – ali pa (kar se kaže 
trenutno bolj kot naivnost) takim družbenim potrebam, kjer ima 
izobraževanje emancipacijsko vlogo, celostni razvoj in razvoj 
posameznikovih potencialov itn. S tega vidika vprašanja edukacijske 
paradigme niso zgolj konceptualna vprašanja. O vsem tem se na deklarativni 
ravni govori tudi v BP, vendar prikriti in odkriti pritiski multikorporacij na 
izobraževalno politiko kažejo drugo plat.  
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Možnosti in dileme na konkretnejši ravni: 
− Ena možnost je ohranjanje značilnosti učnosnovnega kurikula in njegovih 

vrednot. 
− Druga možnost je formalna prilagoditev bolonjskemu procesu z drugačnim 

videzom obrazcev in ohranjenim učno-snovnim kurikulom (kar se trenutno 
večinoma dogaja). 

− Manj verjetna je možnost doslednega prevzemanja pri nas sicer slabo 
poznanega in uveljavljenega kompetenčnega pristopa – za kar so po tujih 
izkušnjah potrebne sistematične priprave in postopnost.  

− Alternativa se kaže v ohranjanju tradicionalnih pedagoških konceptov kot so 
vednost, razumevanje in vrednote, ki bi jih prilagodili realni situaciji. Ta 
zahteva tudi ciljno naravnanost, ki seveda vključuje tudi višje spoznavne 
cilje v smislu sposobnosti, zmožnosti itn. Vendar pa bi bilo pri tem vodilo 
posameznikova in celostna družbena potreba po razvijanju in rasti. Toda 
dosledno upoštevanje teh načel zahtevajo izkustveno učenje in povratek k 
vrednotam procesno-razvojnega modela (glej tudi Ermenc, 2006: 24).  

 
Te dileme zato postavljajo pred nas resno strateško vprašanje. Ali naj univerza 
daje temeljno in dovolj široko znanje, razumevanje, vrednote in (pozor!) tudi 
sposobnosti, ki naj bodočemu diplomantu omogoča širino in zmožnost 
prilagajanja v mnoštvu različnih kontekstov ali pa se prilagodi interesom 
(kapitala), ki želi ozko usmerjenost in tako razumljene sposobnosti, tj. 
'kompetence', ki bodo služile predvsem opravljanju konkretnih delovnih nalog? 
Država je po eni strani pod pritiskom kapitala, hkrati pa je tudi njen interes, da s 
krajšim študijem, usmerjenim na 'kompetence', zniža stroške izobraževanja.  

BP torej ponuja rešitev, vendar le na načelni ravni. Predvsem spodbuja v 
razmislek o iskanju poti. Ker gre za temeljite paradigmatske spremembe, je 
potreben razmislek o bistvu teh sprememb in njihovih implikacijah. Potreben bi 
bil konsenz o tem, ali so te implikacije za nas sprejemljive. Če niso, potem sledi 
razmislek o alternativah.  

Kroflič (2002) je videl rešitev za naše izobraževanje v kombinaciji učno-
ciljnega in procesno-razvojnega modela. Če bi sledili temu načelu, bi sicer rabili 
kreativen pristop za izdelavo takega modela, prilagojenega naši situaciji, vendar 
bi se dolgoročno izognili neuspehom nedomišljenega slepega in shematičnega 
prilagajanja in prevzemanja KP, ki je izrazito ciljno usmerjen. Kroflič iz svoje 
zamisli izpelje nekaj načel, ki jih kot elemente do določene mere najdemo že v 
dokumentih, kot so Izhodišča kurikularne prenove (1996). 

Če torej naši diplomanti niso ustrezno usposobljeni za delo, ki naj bi ga 
opravljali in če opažajo prepad med teorijo in prakso, velja razmisliti o možni 
zasnovi in poteku študija za optimalno premostitev prepada. In kjer je naš študij 
zaradi rigidnosti učnosnovnega kurikularnega pristopa neživljenjski, 
neprilagodljiv in neprilagojen potrebam življenja, prakse oziroma potreb, bi kaj 
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hitro lahko našli ustrezno rešitev. Tako tuje (Hyland, 1994: 53–54, 96–98) in 
naše že obstoječe izkušnje, pa tudi številne raziskave kažejo, da je v obeh 
primerih smiselna rešitev v izkustvenem učenju. Hyland celo vztraja, da je 
glede na glavne sodobne tokove v pedagogiki izkustveno učenje edina 
alternativna rešitev nasproti KP. Glede na to, da se je v izobraževanju učiteljev 
že uspešno uveljavil model, ki ga avtor sam (Korthagen, 2001) imenuje 
Realistic Teacher Education, in ker številne raziskave kažejo na njegovo 
uspešnost in učinkovitost, je smiselno preveriti, katera od obeh rešitev je za nas 
bolj sprejemljiva. Če bi našli prednosti izkustvenega učenja, bi bil izziv, kako to 
uskladiti s temeljnimi načeli in zahtevami BP. Prepričan sem, da bi si 
kredibilnost v tej široki akademski druščini pridobili veliko bolj z izvirnostjo in 
doslednostjo kot pa s sprejemanjem seznamov kompetenc, ki bi jih potem 
upoštevali ali pa tudi ne. Znano je, da skandinavske dežele želijo v 
izobraževanju učiteljev ohranjati svojo pot in ne želijo nižati svojih standardov.  

 
  

Sklep 
 

Paradoks Tuninga je, da se sklicuje na Hagrov integrirani model kompetence, ki 
pa ga Hager (2006) podvrže ostri kritiki, ker ne razlikuje kompetenc in 
performance. Če je temeljni dokument, ki ga želimo implementirati, 
nekonsistenten, kako lahko pričakujemo uspešno implementacijo? Če pa 
upoštevamo tudi radikalne kritike s širšega vidika (Hyland, 2006), potem velja 
resno razmisliti, kako se lotiti sicer potrebnih, nujnih in koristnih sprememb 
konvergenčnih procesov, ki si jih zastavlja bolonjska prenova.  

Kakšne so implikacije za implementacijo v naš izobraževalni sistem in za 
izobraževanje učiteljev?  

Kot nujen se kaže razmislek o načelih in modelih izobraževanja, primernih za 
našo specifično tranzicijsko situacijo, predvsem pa v odnosu do temeljnih načel 
bolonjske prenove: kvaliteto, primerljivost in kompatibilnost. Bolj kot recepti in 
konkretne rešitve je potreben kreativen pristop v iskanju izvirnih rešitev naše 
specifične situacije.  

Nedvomno je smiselno razmišljati o prilagoditvi izobraževanja učiteljev 
potrebam šol oz. usposabljati bodoče učitelje tudi za tisto, kar rabijo, pa to 
pogrešajo oni sami ali pa vodstvo šol in drugih institucij. Ali to omogočajo 
široko teoretično znanje in sposobnosti, ki jih lahko diplomanti prilagodijo in 
uporabijo v konkretni situaciji ali pa naj izobraževanje usposablja tudi za 
konkretnejše naloge, je stvar diskusije in presoje. Ali naj diplomanti pridobijo 
tudi to, ni sporno. Nasprotno: popolnoma se strinjam z ravnatelji, ki pri učiteljih 
zelo pogrešajo usposobljenost za skupinsko dinamiko, kar ne more biti samo 
stvar nadaljnjega strokovnega izpopolnjevanja. Tu ne gre niti za zgolj teoretično 
znanje, ki je nujno za razumevanje skupinske dinamike in procesov, še manj pa 
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za praktične recepte izkušenih učiteljev, kako krotiti mularijo. Učinkovita 
rešitev je verjetno holistični pristop, zasnovan na izkustvenem učenju. Vsekakor 
pa za opis tega v dokumentih ne rabimo izraza kompetence, saj obstoječi izrazi 
popolnoma zadostujejo.  

Drugo vprašanje pa je, kako zasnovati tako izobraževanje. Kurikularno 
načrtovanje, ki je formulirano zgolj v obliki 'kompetenc', ima daljnosežne 
posledice. Rešitev, ki jo vidim, je sicer radikalna, vendar glede na zgoraj 
povedano, konsistentna: nedomišljen in kontaminiran pojem kompetence (ki 
ima toliko pomenov, kolikor je avtorjev in implementatorjev, kar pomeni veliko 
nevarnost, da si razumevanje prilagodijo svojim interesom) lahko mirno 
ukinemo oz. se mu odrečemo. Namesto krovnega pojma lahko mirno shajamo s 
pojmi, ki naj bi konstituirali 'kompetenco'. To so v glavnem zmožnosti, 
sposobnosti in spretnosti. Znanje, razumevanje in naravnanosti kot ključne 
komponente izobraževanja pa niso in ne morejo biti 'kompetence'. 
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Drugi del monografije ima naslov Vidiki študijske prenove. Avtor prvega 
prispevka Pavel Zgaga je eden najvidnejših strokovnjakov za področje 
edukacije slovenskem visokošolskem prostoru. Je avtor številnih del, ki 
obravnavajo t.i. »bolonjski proces«. Avtor se s področjem prenove 
visokošolskih programov za izobraževanje učiteljev ukvarja tudi v okviru 
Tuning projekta, v katerega je vključenih preko sto univerz v Evropi. V svojem 
prispevku Skupni študijski programi: študija izvedljivosti predstavlja in analizira 
nekatere možne poti v izobraževanju učiteljev v prihodnje, predvsem pa se 
osredotoči na pojem skupne diplome (joint degree). Članek obravnava vpeljavo 
tega izraza v visokošolsko terminologijo zadnjih let ter analizira novejše 
razprave o skupnih diplomah v kontekstu bolonjskega procesa od podpisa 
Bolonjske deklaracije do Bergenskega komunikeja. Avtor ugotavlja, da so 
programi druge stopnje primernejši za razvijanje skupnih diplom. Zakaj? Zato, 
ker je izvajanje skupnih programov na prvi stopnji je iz kurikularnih vidikov 
bolj kompleksno, logistično težje in finančno bolj zahtevno. Druga stopnja je 
namreč krajša kot prva, študenti so nanjo bolj pripravljeni in motivirani. Zadnja 
leta je moč opaziti naravnanost visokošolskih zavodov, da se na prvi stopnji 
usmerijo k solidnemu temeljnemu študiju na posameznih področjih, njegovo 
»evropsko dimenzijo« pa krepijo s krajšimi izmenjavami, praviloma v višjih 
letnikih. Pojavljajo se tudi pravni problemi s priznavanjem diplom, saj le te 
lahko podeljuje le visokošolski zavod, ustanovljen v skladu z nacionalno 
zakonodajo in le na podlagi mednarodnega prava je lahko nacionalna diploma 
priznana v drugih državah. Pavel Zgaga se osredotoči na pomen Lizbonske 
konvencije za priznavanje visokošolskih kvalifikacij v Evropski regiji in 
opozarja, da je evropski prostor v »procesu usklajevanja«. Študijske strukture 
postajajo vedno bolj primerljivejše in bolj kompatibilne, ob tem pa se utrjuje 
»bolonjsko« načelo, da naj vsebina še naprej odseva evropske raznolikosti kot 
skupno evropsko bogastvo. 
 
Dekanja Pedagoške fakultete v Ljubljani, Cveta Razdevšek Pučko v svojem 
prispevku Študijske strategije: študijski dosežki, metode učenja in poučevanja, 
preverjanje in ocenjevanje, opisuje in analizira nekatera spoznanja, ki jih je 
potrebno upoštevati pri zasnovi učnih načrtov v procesih prenove študijskih 
programov v skladu z bolonjskim procesom. Avtorica opozarja na nujnost 
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medsebojne povezanosti posameznih sestavin: od deskriptorjev stopnje, preko 
kompetenc do študijskih dosežkov, metod učenja in poučevanja ter načinov 
preverjanja in ocenjevanja znanja.. Zlasti poudarja nujnost organizacije 
študijskega procesa, ki naj bi potekal tako, da je na eni strani zagotovljeno 
doseganje predvidenih kompetenc in na drugi strani študijskih dosežkov, ki so 
pričakovanja o tem, kaj bo študent po opravljeni učni enoti v okviru določene 
stopnje študija znal, razumel in bo sposoben pokazati, na nek način 
manifestirani. Pomembno je, da so opisani na način, da jih je mogoče preverjati. 
Ko jih zapišemo, pravi avtorica prispevka, dosežemo jasno sliko, ki usmerja 
tako učitelje (pri izbiri metod poučevanja) in študente (pristopi oz. način 
učenja). Med drugim so ti zapisi tudi dobra informacija za delodajalca in 
podlaga za evalvacijo študijskih programov. In ne nazadnje, ti zapisi so podlaga 
za kreditno vrednotenje in omogočajo primerjavo med programi. Avtorica se 
zaveda, da smo ob tem soočeni z omejitvami, ki jo predstavljajo oprema, 
velikost skupin, kadrovska struktura, kar z drugimi besedami pomeni 
usklajenost med cilji prenove študijskih programov in med razpoložljivimi viri. 
 
Sodobni trendi v izobraževanju učiteljev poudarjajo nujnost dodiplomskega 
študija in nadaljnjega izobraževanja ter usposabljanja strokovnih delavcev v 
vzgoji in izobraževanju za timsko delo v šoli. Alenka Polak, avtorica prispevka 
Različne metode in oblike dela kot spodbujevalci aktivnega učenja v 
usposabljanju učiteljev za timsko delo meni, da bi lahko z ustreznim s 
programom nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja oblikovali bolj 
sodelovalno kulturo na naših šolah in prispevali tudi k osebnemu in 
strokovnemu razvoju posameznika. Program bi moral temeljiti na takih oblikah 
in metodah dela, ki od udeležencev zahtevajo visoko raven lastne učne 
aktivnosti ter reflektiranje pedagoške prakse. Alenka Polakova v prispevku 
prikaže v raziskavi izveden in avtorsko zasnovan program nadaljnjega 
usposabljanja za timsko delo: Timsko delo v šoli – razvojni pristop. Rezultati 
raziskave potrjujejo nujnost »aktivnih« metod in oblik dela kot pogoj za 
spreminjanje lastne pedagoške prakse oz. strokovnega/profesionalnega razvoja. 
Avtorica izpostavi različnost udeležencev v njihovih spoznavnih in učnih stilih 
ter v motivacijski komponenti posameznih metod in oblik dela v programih 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev in drugih strokovnih 
delavcev v vzgoji in izobraževanju. 
 
Nato si v monografiji sledijo trije prispevki, ki opisujejo določena predmetna 
področja: tuj jezik, likovno in glasbeno področje. Prispevek Kaj mora znati 
učitelj tujega jezika – primer analize potreb kot orodja načrtovanja 
izobraževanja učiteljev, avtorice Urške Sešek na nek način prikaže novo 
kompetentnost učitelja. Med temeljne kompetence/spretnosti, ki so sedaj veliko 
bolj potrebne kot so bile v preteklosti, prištevamo nekatere nove, kot npr. 
digitalna pismenost in znanje tujih jezikov. Rezultati raziskave jasno pokažejo, 
kako pomembna je pri prenovi študijskega programa (ne le za študijski program 
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tujega jezika, v tem primeru angleščine) analiza potreb, oz. prikaže potrebo 
učitelja po znanju tujega jezika, ki ga poučuje. Posebej pomembne so tiste 
značilnosti, ki so specifične za poučevanje (tujega jezika). Pri tem pa se 
odpirajo tudi drugi elementi, kot so povezanost »stroke jezika« in drugih 
vidikov učiteljevega delovanja glede na proces učenja, npr. povezava z 
disciplino v razredu, učiteljevo samozavestjo in sposobnostjo empatije. Prav 
gotovo se lahko strinjamo z avtorico, ko pravi, da dobljeni rezultati raziskave ne 
veljajo samo za učitelje tujih jezikov, temveč da je analiza potreb, ki je sicer že 
široko uveljavljena na drugih področjih, še kako uporabna tudi v načrtovanju 
izobraževanja učiteljev drugih predmetnih področij. Beatriz Tomšič Čerkez v 
prispevku Od izbirnosti do avtonomije učitelja v družbi tveganja izpostavi 
likovno umetnost. Pravi, da se le ta spreminja s človekom in družbo iz katere 
izhaja in ravno zato je izrazito dinamičen fenomen. Avtorica to dejstvo prenese 
na področje izobraževanja učiteljev za likovno vzgojo. Današnja družba učitelje 
likovne vzgoje postavlja pred paradoksalno zahtevo: ustvariti pogoje »nevtralne 
podobnosti« in hkrati razvijati sebe ter učence v avtonomne, ustvarjalne 
osebnosti. Ustvarjalnost, pravi avtorica, ni univerzalno načelo vzgoje, ampak je 
predvsem posledica ideologije, ki temelji na načelu svobodnega izbora subjekta, 
ki je prisiljen in pripravljen tvegati. To pomeni, da neprestano sprejemamo nove 
naloge in spoznavamo skrite potenciale lastne osebnosti. Tako nastaja 
vprašanje, katere so tiste izkušnje, ki jih družba dejansko pričakuje od likovne 
oz. umetniške vzgoje, in posledično, kako držo in rezultate dela pričakuje od 
likovnega pedagoga? V družbi tveganja, prepolni individualnih pristopov in 
različnih rešitev za vsako problemsko situacijo, avtorica predlaga »možnost 
izbire« - kot življenjski projekt posameznega študenta in odgovornost vsakega 
izvajalca izbirnih predmetov. Likovna umetnost je namreč preveč dinamičen 
fenomen, da bi se enkrat za vselej naučili, kako z njim operirati. Lahko trdimo, 
da to ne velja le za likovno umetnost. Na to opozarjata avtorici prispevka z 
naslovom Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje učiteljev glasbe v procesu 
vseživljenjskega učenja, Barbare Sicherl Kafol in Branke Rotar Pance. Avtorici 
predstavita program Accompagnato – mostovi med študijem in poklicem 
učiteljev glasbe: en kurikulum. Ta model temelji na elementih akcijskega 
raziskovanja in supervizije in spodbuja razvoj kompetenc za vseživljenjsko 
učenje in pomeni novo povezavo formalnega izobraževanja bodočih učiteljev 
glasbe in nadaljnjega izobraževanja delujočih učiteljev glasbe. Je most med 
teorijo in individualno prakso in omogoča kontinuiran osebnostni in 
profesionalni razvoj posameznika.  
Urban Kordeš je avtor zadnjega prispevka z naslovom Vloga metodoloških 
vsebin pri izobraževanju za pedagoške poklice. Te morajo biti po avtorjevem 
mnenju po količini in zahtevnosti podrejena osnovni študijski smeri. Glavni cilj 
poučevanja metodoloških vsebin na dodiplomski stopnji je priprava na 
konkretno pedagoško delo. Spremembe, ki jih avtor predlaga na nivoju 
kurikularnih vsebin ne gredo v smeri ukinjanja določenih metod v raziskovanju, 
npr. kvantitativne metode raziskovanja, temveč v smeri združevanja različnih 
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pristopov v raziskovanju. Kvalitativne in akcijske metode so po Urbanu 
Kordešu nadgradnja kvantitativnih metod in ne njihov nadomestek. Avtor vidi 
metodologijo kot vezni člen med teorijo in prakso, poleg tega pa opozarja, da so 
matematično-analitične in informacijske spretnosti osnova za mnogo vsakdanjih 
nalog, ki čakajo pedagoga. Te spretnosti pa pomenijo nujen temelj za 
razumevanje sodobnih kvalitativnih in fenomenoloških metod. 
 
Avtorji prispevkov prikažejo prenovo študijskih programov po bolonjskih 
smernicah prek različnih študijskih strategij na ravni izpeljave generičnih 
kompetenc, specifičnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju in predmetno-
specifičnih kompetenc ter opozarjajo na nujnost prepleta dodiplomskega in 
podiplomskega študija z nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem v 
procesu vseživljenjskega učenja. Tako prispevki aplikativno nadgrajujejo prvi 
del monografije – Analiza kompetenc v izobraževanju učiteljev in drugih 
pedagoških delavcev v vzgoji in izobraževanju. 
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Skupni študijski programi:  
študija izvedljivosti 

 
 

Pavel Zgaga 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  

 
 
Povzetek 

Pojem skupne diplome (skupne stopnje) se v besednjaku bolonjskega procesa in 
v praksi visokošolskih zavodov vse pogosteje uporablja, njegov pomen in 
razsežnosti pa kljub temu pogosto niso povsem jasne. Članek obravnava 
vpeljavo tega izraza v visokošolsko terminologijo zadnjih let ter analizira 
novejše razprave o skupnih diplomah v kontekstu bolonjskega procesa od 
podpisa Bolonjske deklaracije do Bergenskega komunikeja. V teh razpravah so 
se najprej izpostavili problemi s priznavanjem, ki so jih v znatni meri rešila 
mednarodna Priporočila o priznavanju skupnih stopenj (2003). Vzporedno z 
rastjo pobud za skupne študijske programe pa so se pričela pojavljati različna 
vprašanj o strukturi in organizaciji tovrstnega študija. Članek povzema nekatere 
evropske izkušnje na tem področju ter analizira nekatere izbrane skupne 
študijske programe druge stopnje, ki so vključeni v program Evropske unije 
Erasmus-Mundus. Povzeti so še slovenski (nacionalni oz. univerzitetni) predpisi 
o skupnih diplomah in dodane so zaključne ugotovitve ter priporočila. V 
dodatku je predstavljena še modularna struktura šestih izbranih evropskih 
magistrskih študijskih programov (60, 90 oz. 120 KT ECTS). 
 
Ključne besede 

skupne diplome/stopnje, bolonjski proces, priznavanje visokošolskih 
kvalifikacij, skupni študijski programi, evropsko sodelovanje, Erasmus-Mundus 
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Summary 

The concept of Joint Degrees has been used more and more frequently in the 
vocabulary of the Bologna process as well as in the praxis of higher education 
institutions; however, its significance and dimensions have often not been 
totally clear. The paper deals with the introduction of this concept into higher 
education terminology in the last few years; it also analyses recent discussions 
on joint degrees in the context of the Bologna process in the period between the 
Bologna Declaration and the Bergen communiqué. In these discussions, 
problems of recognition were exposed first; to a large degree they were solved 
by the international Recommendation on the Recognition of Joint Degrees 
(2003). Parallel to the growth of initiatives to establish joint study programmes 
various questions on the structure and organisation of this kind of studies have 
started to appear. The paper summarises some European experiences in this 
field and analyses some selected second-cycle joint study programmes included 
in the European Union programme Erasmus-Mundus. Slovenian (national and 
university) regulations on joint degrees are also summarised and final 
conclusions and recommendations are added. In an annex, the modular structure 
in six selected European master's study programmes is presented (60, 90 and 
120 points ECTS).  
 
Keywords 

joint degrees, the Bologna Process, recognition of higher education 
qualifications, joint study programmes, European co-operation, Erasmus-
Mundus 
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1 Uvod: uveljavitev izraza skupne diplome oz. stopnje v 
visokošolski terminologiji  
 
V besednjaku bolonjskega procesa, ki se v evropskem visokem šolstvu vse bolj 
uporablja, skupne diplome oz. skupne stopnje [joint degrees]1 navadno 
pomenijo »stebre prihodnjega razvoja evropskega visokega šolstva« ali vsaj 
najboljši primer sodelovanja med univerzami. Vse od podpisa Bolonjske 
deklaracije (1999)2 je prisoten izrecni interes po oblikovanju in spodbujanju 
»integriranih« ali »skupnih programov študija, usposabljanja in raziskovanja« v 
(združeni) Evropi. Ta namera je bila še podkrepljena v Praškem3 in Berlinskem 
komunikeju,4 v Bergenskem pa poudarek že ni več toliko namenjen načelnim kot 

                                                 
1 Pri prenašanju angleškega izraza joint degrees (ne le) v slovenščino nastopi nekaj težav, 
zaradi katerih izraz lahko prevajamo kot “skupne diplome” – generični izraz za diplomo na 
katerokoli “skupni stopnji študija” – ali pa tudi kot “skupne stopnje”. Pri izrazu “stopnja” 
SSKJ med drugim navaja: »kar je pri razvrstitvi delov kake dejavnosti ali položajev v njej 
določeno s pomembnostjo, nalogami, pravicami«. V “bolonjski” angleščini so se namesto 
izrazov bachelor – master’s – PhD, ki so povezani s posebnimi kulturnimi in jezikovnimi 
konteksti, uveljavili bolj nevtralni generični izrazi “degree(s)”, “the degree system”, 
“two(three)-cycle degree system” ipd.; pri tem ne gre le za oznako vrste programa (npr. 
“second-cycle degree programme”), pač pa tudi za izobrazbo kot “stopnjo” (diplomo). – 
Prim. Zgaga, 2004b, str. 121. 
2 Glej zadnji, šesti “bolonjski cilj”: »Pospeševanje potrebnih evropskih razsežnosti v 
visokem šolstvu, še zlasti v zvezi s kurikularnim razvojem, medinstitucionalnim 
sodelovanjem, mobilnostnimi načrti ter integriranimi programi študija, usposabljanja in 
raziskovanja«. – Skoraj vsi ključni dokumenti, povezani z “Bologno” in prevedeni v 
slovenščino, so na razpolago v Zgaga, 2004b; izvirniki pa so dosegljivi na 
http://www.bologna-bergen2005.no (do junija 2005) oz. na http://www.dfes.gov.uk/bologna/ 
(po juniju 2005). 
3 Praški komunike (2001); glej odstavek Spodbujanje evropskih razsežnosti v visokem 
šolstvu: »Da bi še okrepili pomembnost evropskih razsežnosti v visokem šolstvu in 
zaposljivost diplomantov, so ministri pozvali visoko šolstvo, naj na vseh ravneh okrepi 
razvoj modulov, študijev in kurikulov z “evropsko” vsebino, usmeritvijo in organizacijo. To 
še zlasti velja za module, študijske enote in stopenjske kurikule, ki jih ustanove iz različnih 
držav izvajajo na partnerski osnovi in vodijo do javnoveljavne skupne stopnje izobrazbe.« 
4 Berlinski komunike (2003); glej odstavek o Pospeševanju evropske razsežnosti visokega 
šolstva: »Ministri ugotavljajo, da po njihovem pozivu iz Prage poteka razvoj dodatnih 
modulov, študijev in kurikulov z evropsko vsebino, usmeritvijo in organizacijo. – 
Ugotavljajo tudi, da so visokošolski zavodi v različnih evropskih državah začeli s pobudami 
za združitev njihovih akademskih virov in kulturnih tradicij, da bi tako pospešili razvoj 
integriranih študijskih programov in skupnih stopenj na prvi, drugi in tretji ravni. – Nadalje 
poudarjajo, da je treba pri programih skupnih stopenj zagotoviti,da znatno obdobje študija 
poteka v tujini, pa tudi, da se jezikovni različnosti in učenju jezikov posveti ustrezna skrb, 
tako da bi študenti lahko imeli polne možnosti glede evropske identitete, državljanstva in 
zaposljivosti. – Ministri soglašajo, da se bodo na nacionalni ravni zavzeli za odstranjevanje 
zakonskih ovir pri vzpostavljanju in priznavanju takšnih stopenj ter aktivno podprli razvoj in 
ustrezno zagotavljanje kakovosti integriranih učnih načrtov, ki vodijo k skupnim stopnjam.« 
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povsem konkretnim problemom, ki so se začeli pojavljati ob uvajanju skupnih 
stopenj.5  

Vendar je bilo kljub temu, da je bil strateški pomen “skupnih študijskih 
programov” potrjen že na prvi konferenci v Bologni junija 1999 in kljub 
pogostemu poudarjanim političnim in institucionalnim interesom do pred 
kratkim zelo malo znanega oz. jasnega o tem, kaj naj bi bile v (združeni) Evropi 
te “skupne diplome” oz. “skupne stopnje”. Zveza evropskih univerz (EUA) je 
po praški konferenci bolonjskega procesa (2001) izrazila še poseben interes za 
raziskovanje teh vprašanj – povezanih s podobno nedoločenim področjem 
“evropskih magistrskih študijskih programov”, ki so se tedaj pričeli pojavljati – 
in je naročila Ch. Tauchu in A. Rauhvargersu pripravo raziskave Survey on 
Master Degrees and Joint Degrees in Europe (objavljena septembra 2002).6 Za 
namene tega besedila bo pozornost usmerjena predvsem na drugi del raziskave, 
ki jo je opravil Rauhvargers. Na kratko: ugotovil je, da obstajajo resne sistemske 
oz. pravne težave glede priznavanja skupnih stopenj po vsej Evropi, da 
obstajajo zelo različni načini priznavanja stopenj, pri čemer so najpogostejši 
dvostranski sporazumi, in da so prizadevanja po uveljavljanju skupnih stopenj 
pogostejša na magistrski in doktorski ravni, zelo redka pa na dodiplomski 
stopnji.  

Rauhvargers je ugotavljal, da je uporabljano besedišče še precej nejasno in da o 
tem ni na razpolago nobenih centralnih informacij. V razpravah so se – in se še 
– uporabljajo različni izrazi: “skupni”, “dvojni” oz. “integrirani” programi. 
Kakšna naj bi bila razlika med njimi, pa (je) pogosto ostaja(lo) nejasno. 
Rauhvargers tudi poroča, da do njegove raziskave še ni bilo nobene skupne 
opredelitve, kaj naj bi bile “skupne” stopnje ali pa “dvojne” diplome ter kaj naj 
bi bili “integrirani” programi oz. predmetniki. Tudi nekaj let kasneje se včasih 
za isto stvar še vedno uporabljajo različni izrazi ali pa se isti izraz uporablja za 
različne stvari.

Kljub temu obstoječa praksa zadnjih let – in še zlasti refleksija te prakse – 
omogoča nekaj izhodiščnih točk za bolj sistemsko obravnavo te problematike. 
Prvič, kot največja prednost te študijske novosti se najpogosteje poudarja, da 
skupni programi postavljajo študente v (učne) situacije, ki zahtevajo resnično 
disciplinarno in kulturno-kontekstualno prožnost, večjo odprtost do (strokovno-

                                                 
5 Bergenski komunike (2005); glej odstavek Priznavanje stopenj in krajših obdobij študija: 
»Izražamo podporo subsidiarnim besedilom k Lizbonski konvenciji o priznavanju in se 
obračamo na vse nacionalne oblasti ter druge udeležene [stakeholders], da priznavajo skupne 
stopnje [joint degrees], podeljene v dveh ali več državah EHEA«. – Gl. tudi odstavek 
Popisovanje o napredku do leta 2007: »Še zlasti bomo opazovali napredek na naslednjih 
področjih: […] podeljevanje in priznavanje skupnih stopenj, vključno z doktorsko stopnjo.« 
6 Glej 
http://www.eua.be/eua/jsp/en/upload/Survey_Master_Joint_degrees_en.1068806054837.pdf 
(15. 4. 2006). 
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paradigmatske, kulturne ipd.) različnosti, poudarjeno skrb za zagotavljanje 
kakovosti, odlično priložnost za izboljšanje znanja jezikov in nasploh bolj 
ustvarjalne metode učenja kakor jih ponujajo tradicionalna študijska okolja. 
Drugič, nastal je konsenz o opredelitvi "dvojnih diplom (stopenj)" [double 
degrees] kot kvalifikaciji, ki temeljita na sveh, skupaj oz. paralelno oblikovanih 
študijskih programih (vsak od njiju v drugem nacionalnem ali vsaj 
institucionalnem okolju); programa sta bolj ali manj tesno povezana in ju 
izvajata povezani ustanovi v tesnem sodelovanju, študent pa prejme po 
dokončanju študija dve nacionalni diplomi. Tretjič, interes po vzpostavitvi 
“skupnih stopenj” zahteva v načelu sodelovanje več kakor dveh zavodov, po 
dokončanju pa naj bi bila podeljena ena sama diplomska listina.  

Takšen interes se je od začetka devetdesetih let iz različnih razlogov – 
akademskih, kulturnih, jezikovnih, ekonomskih, mednarodno-političnih ipd. – 
nenehno povečeval. Visokošolski zavodi so dejansko čedalje več sodelovali 
med seboj in po pravilu preko nacionalnih meja. V državah EU je program 
Erasmus sistemsko spodbudil rastočo mobilnost študentov in profesorjev. V 
praksi se je vse pogosteje dogajalo, da so študenti (vsaj) del študija opravili na 
drugem zavodu ali da so pri tem sodelovali gostujoči profesorji, diplome kot 
dokazila o opravljenih študijskih obveznostih pa so se še vedno podeljevale na 
institucionalno in nacionalno omejen oz. zaprt način. 

Rauhvargersovo poročilo je pokazalo, da zaradi pravnih težav pri priznavanju, 
ki jih porajajo tradicionalne nacionalne visokošolske zakonodaje v Evropi, 
mora “skupni predmetnik” več visokošolskih zavodov v praksi v večini 
primerov mora voditi k temu, da se kandidatom še vedno podeljuejo nacionalne 
diplome enega izmed sodelujočih visokošolskih zavodov. To je včasih 
spremljalo nekakšno “skupno spričevalo”, da je študij potekal ob sodelovanju 
več visokošolskih zavodov, ki pa nima kakšne posebne pravne podlage. 
Rauhvargers je tako v prvih letih bolonjskega procesa opozoril, da v obstoječih 
nacionalnih zakonodajah ni izrecno odobrena potrditev skupno podeljenih 
univerzitetnih diplom, zato bi bila njihova pravna veljavnost lahko zelo 
vprašljiva. To pa je pred meduniverzitetno sodelovanje in pred bolonjski proces 
nasploh postavilo specifično nalogo: kako preseči pravne omejitve in dati 
evropskemu akademskemu sodelovanju pravi zagon. 

EUA je kot panevropska organizacija razumela, da njena vloga in njeno 
poslanstvo zahtevata, da svoje članice – evropske univerze – v teh prizadevanjih 
podpre in se zanje zavzame. Seveda je bila podporo hitro pripravljena zagotoviti 
tudi Evropska komisija. To je bil verjetno glavni razlog, da je EUA – vzporedno 
z objavo raziskave Survey on Master Degrees and Join Degrees in Europe – 
zastavila dokaj zahteven Erasmus projekt Joint Masters Project (začel se je 
septembra 2002), da bi preučila konkretno delovanje načela skupnih diplom na 
magistrski stopnji na vzorcu evropskih univerz. Za projekt so izbrali 11 
programov z različnih univerz, ki so sodelovale v procesu samoevalvacije in 
izmenjave ugotovitev. Namen projekta je bil, pomagati obstoječim “skupnim” 
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mrežam pri izboljšanju programov, ki jih trenutno ponujajo, hkrati pa tudi dati 
usmeritve o priporočenih praksah za mreže, ki bi šele rade razvile take 
programe. Projekt je sovpadal z živahnim obdobjem povečanih “bolonjskih 
aktivnosti” v času druge faze procesa (2001–2003). Končno poročilo je bilo 
podano na posebni konferenci EUA o skupnih stopnjah “Universities working 
together in Europe”, ki je potekala oktobra 2003 na Univerzi Babes-Bolyai v 
Cluj-Napoca (Romunija). 
 

2 Bolonjski proces in razprava o skupnih diplomah oz. stopnjah 
 
Rauhvargersova raziskava in projekt EUA Joint Masters Project sta zbrala 
precej gradiva za razprave o spremljanju bolonjskega procesa v obdobju 2001–
2003, v katerih je bilo v ospredju oblikovanje skupnih diplom. Dva (od desetih) 
uradnih mednarodnih “bolonjskih” seminarjev sta obravnavala prav to 
vprašanje: “Seminar on Joint Degrees within the Framework of the Bologna 
Process” (Stockholm, 30.–31. maja 2002) ter “Integrated Programmes – 
Implications and Prospects” (Mantova, 11.–12. aprila 2003). V praksi je bilo to 
vprašanje proučevano tudi v številnih pilotskih projektih in tudi mreža 
ENIC/NARIC se ga je lotila z vidika priznavanja. Na podlagi poročila Trends 
III Report7 skupni učni načrti in skupne diplome na srečanjih nacionalnih 
ministrov in konferencah rektorjev pa še vedno niso vzbudile zadovoljive 
pozornosti. Podpora je precej večja na ravni visokošolskih zavodov, kaže pa, da 
so pobude še največkrat prepuščene iniciativnosti posameznih profesorjev. Na 
seminarjih o spremljanju bolonjskega procesa in ob drugih priložnostih je bil 
sprejet konsenz, da morajo skupne diplome – načelno magistrske in doktorske – 
na evropski ravni postati pomembna značilnost evropskega visokega šolstva za 
spodbujanje evropskega sodelovanja in privabljanje nadarjenih študentov in 
raziskovalcev z drugih kontinentov na študij in delo v Evropo.  

Na seminarju v Stockholmu (maja 2002) so udeleženci potrdili, da so skupne 
diplome nedvomno močan instrument za izvajanje ciljev, določenih v Bolonjski 
deklaraciji in v Praškem komunikeju: spodbujati mobilnost študentov in 
učiteljev, zaposljivost, kakovost, evropsko razsežnost ter privlačnost in 
konkurenčnost evropskega visokošolskega prostora (EHEA). Skupni študijski 
programi so instrument, ki daje študentom možnost pridobivati akademske in 
kulturne izkušnje v širokem evropskem okolju, visokošolskim zavodom pa 
priložnost za tesno raziskovalno in pedagoško sodelovanje. Tako sodelovanje 
lahko poveča akademsko kritično maso in zagotovi mnogo širši spekter 

                                                 
7 Reichert, S. and Tauch, Ch., Trends 2003. Progress Towards the European Higher 
Education Area. Bologna four years after: Steps toward sustainable reform of Higher 
Education in Europe. EUA: Genève. – Glej tudi na http://www.bologna-berlin2003.de (15. 4. 
2006).  
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kompetenc in virov, kakor so na razpolago kateremu koli posameznemu zavodu. 
Udeleženci so enotno izrazili potrebo po enotnem okviru skupnih diplom in 
poskusili so pripraviti osnutek meril, ki bi lahko služila za skupni imenovalec 
pri (prihodnjem) oblikovanju in podeljevanju skupnih stopenj v Evropi. 
Opozorili so tudi na uporabnost Lizbonske konvencije o priznavanju 
visokošolskih kvalifikacij (1997; nastala je v okviru Sveta Evrope in UNESCA) 
ter poudarili, da bi bile za skupno izdajanje diplom v večini držav nujno 
potrebne spremembe nacionalnih zakonodaj.  

Po prej omenjeni Rauhvargersovi raziskavi so imele ob berlinski konferenci leta 
2003 le zelo redke države posebne pravne podlage za podeljevanja skupnih 
diplom, še zlasti pa je bilo iz tega vidika zelo težko izdati eno (veljavno) 
diplomo v imenu več visokošolskih zavodov. Kadar je “skupna diploma” kot 
rezultat mednarodnega konzorcija visokošolskih zavodov izdana kot nacionalna 
diploma (pogoj je, da “domači” visokošolski zavod izpolnjuje zahteve 
“domače” zakonodaje o izdajanju diplom), je njena pravna veljavnost izenačena 
s katerokoli “domačo” diplomo. Zamisli o skupni diplomi, ki jo hkrati (z isto 
listino) podeli več zavodov iz različnih nacionalnih visokošolskih sistemov, pa 
ni mogoče realizirati ne v okviru tradicionalnih nacionalnih zakonodaj (te so 
ščitile domače diplome podobno, kot so carinski predpisi ščitili domače blago) 
ne v okviru mednarodne zakonodaje (ta je v najboljšem primeru urejala le 
“nostrifikacijo” – priznavanje diplom med posameznimi nacionalnimi sistemi). 
Bolonjski proces se je tako soočil z pomembnim sistemskim vidikom, brez 
katerega so resnične skupne diplome nemogoče: nujne so pravne podlage za 
podeljevanje skupnih diplom v nacionalnih zakonodajah. 

Seminar v Mantovi (aprila 2003) je podal nekaj novih podatkov o tem 
vprašanju. Vnovič je poudaril izredno pomembnost integriranih učnih načrtov in 
skupnih diplom za uresničevanje ciljev EHEA in vnovič posvaril pred 
zakonskimi ovirami. Poročilo “Joint Degrees: the Italian Experience in the 
European Context” je podalo nekaj zanimivih informacij o italijanskem primeru 
in pritegnil pozornost udeležencev kot primer dobre prakse. Italijanska reforma 
iz leta 1999 je že uvedla novo možnost podeljevanja skupnih diplom, da bi 
spodbudili razvoj sodelovanja med domačimi in tujimi univerzami. Italijanskim 
univerzam je na podlagi posebnih sporazumov zakonsko omogočeno, da 
podeljujejo skupna spričevala tako z drugimi italijanskimi kot s tujimi 
univerzami. Podrobna pravila, ki urejajo postopke za podelitev skupnih diplom, 
so prepuščena univerzitetnim predpisom. Pri skupnih diplomah med 
italijanskimi univerzami mora biti v sami diplomski listini naveden tudi seznam 
univerz, ki so podpisnice sporazuma, pri skupnih diplomah s tujimi univerzami 
pa morajo postopke podelitve zaradi raznolikosti predpisov v nacionalnih 
izobraževalnih sistemih izrecno urejati posamezni sporazumi. 

Seminar v Mantovi se je poleg tega osredotočil na kurikularno problematiko 
skupnih stopenj; izhodišče pri tem je, da je “integrirani kurikulum” – zamišljen 
kot skupno načrtovanje in izvajanje študija – pogoj za podeljevanje skupnih 
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diplom, odprlo pa se je vprašanje njegove “skupne akreditacije”, to je potrditve 
v vseh nacionalnih sistemih, iz katerih sodelujoči visokošolski zavodi prihajajo. 
Takšen način študija je bil vnovič potrjen kot najdragocenejši instrument za 
razvijanje evropske dimenzije (kulturne, jezikovne in socialne izkušnje itn.), pa 
tudi evropske zaposljivosti (skupno opredeljene kompetence, potrebne za 
uspešno poklicno življenje). Udeleženci so se strinjali, da je prihodnji razvoj 
evropskih programov skupnih diplom močno odvisen od čimprejšnjega 
oblikovanja skupnih meril, kot je nakazal že prvi seminar v Stockholmu, temu 
pa je pritrdil še follow-up seminar v Stockholmu (Zgaga, 2004a).  

Seminar v Mantovi je poleg tega opozoril na nujnost jasnega razlikovanja med 
programi skupnih oz. dvojnih diplom – tako glede njihovih kurikularnih ciljev 
in organizacijskih modelov kot tudi zato, da se zaščitijo študenti; podan je bil 
tudi predlog, da bi bilo zaradi razvidnosti treba sestaviti celovit glosar izrazov. 
Učni rezultati in kompetence ter obremenitev študentov, opisani v kreditnih 
točkah ECTS, morajo predstavljati bistvene elemente pri sestavljanju vsakega 
skupnega programa. Ustrezne postopke zagotavljanja kakovosti morajo 
partnerji v skupnem programu skupno oblikovati in izvajati ter jih jasno 
prikazati študentom in javnosti. S študenti, diplomanti, delodajalci in drugimi 
partnerji se je treba posvetovati o področjih, na katerih bi bilo izvajanje skupnih 
programov najbolj primerno. Visokošolski zavodi – partnerji v programih za 
skupne diplome morajo biti izbrani na podlagi enotnega poslanstva, jasne 
zavezanosti skupnim ciljem ter na podlagi njihove zmožnosti, da razvijajo in 
vzdržujejo tak program v akademskem, organizacijskem in finančnem smislu. 
Tematske mreže, npr. v okviru programa Erasmus, bi lahko ponujale izkušnje za 
ugotavljanje primernih partnerjev v katerikoli evropski državi.  

Udeleženci tega seminarja so končno poudarili, da je treba skupne doktorske 
programe, ki izobražujejo za raziskovalne poklice v Evropi, razumeti kot 
temeljni kamen za kar najbolj tesno sodelovanje med EHEA in ERA, to je za 
sodelovanje med nastajajočim evropskim visokošolskim in raziskovalnim 
področjem. Sinergija med tema dvema področjema je prvi pogoj za ustvarjanje 
“Evrope znanja”. Tudi ob drugih priložnostih in v različnih drugih razpravah je 
bila v zadnjih nekaj letih večkrat izražena potreba po bolj strukturiranem 
doktorskem študiju v Evropi.8 Po poročilu Trends III doktorske študente danes 
le v polovici evropskih držav še vedno spremljajo predvsem individualno 
(individualna mentorstva), v drugi polovici držav pa jim poleg individualnega 
                                                 
8 Konvencija EUA v Grazu (maja 2003) je bolonjski proces prvič opozorila na potrebo po 
nadgradnji procesa v smeri tristopenjskega sistema. Doktorska stopnja bi morala biti 
zasnovana kot tretja stopnja v EHEA in skupaj s postdoktorskim študijem predstavljati 
integralno povezavo med EHEA in ERA (evropskim raziskovalnim prostorom). Dosežen je 
bil širok konsenz, da je proces vstopil v fazo, ko bo za njegov uspeh odločilna krepitev vloge 
visokošolskih zavodov. Temu sta pritrdili tako berlinska kot bergenska konferenca; v okviru 
EUA pa poteka ambiciozen projekt na to temo (gl. 
http://www.eua.be/eua/en/Doctoral_Programmes.jspx) (15. 4. 2006).  
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vodenega raziskovalnega dela omogočajo bolj celovite in organizirane 
doktorske študijske programe.9 Vse večje mednarodno sodelovanje in 
prizadevanja za razvijanje skupnih diplom prenaša vse večjo pozornost na 
primerljivost doktorskih diploma, predvsem na zagotavljanje standardov 
kakovosti. Doktorski študij bo gotovo ključno gibalo družbe znanja in bo 
predstavljal pomemben element “privlačnosti EHEA”. Te razprave se zato 
največkrat iztekajo k sklepu, da je treba v nadaljevanju bolonjskega procesa 
najti temeljito rešitev za doslej indentificirano potrebo po pregledni, 
prepoznavni in primerljivi “tretji stopnji”.10  

V Berlinskem komunikeju je doktorski študij kot “tretja stopnja” nove evropske 
visokošolske zgradbe prvič omenjen, v Bergenskem komunikeju pa je že dokaj 
temeljito obdelan: »Da bi te cilje dosegli, je treba kvalifikacije na doktorski 
ravni ob uporabi načela obravnave izidov [outcomes-based approach] v celoti 
uvrstiti v splošno ogrodje kvalifikacij v EHEA. Bistvena sestavina doktorskega 
usposabljanja je napredovanje znanja po poti izvirnega raziskovanja. Ob 
upoštevanju potrebe po strukturiranih doktorskih programih ter potrebe po 
razvidnem nadzoru in ocenitvi beležimo, da bi normalna delovna obremenitev v 
tretjem glavnem študijskem obdobju v večini držav ustrezala 3–4 letom rednega 
študija. Pozivamo univerze, da zagotovijo, da njihovi doktorski programi 
promovirajo interdisciplinarno usposabljanje in razvoj prenosljivih sposobnosti 
ter se tako približajo potrebam širšega zaposlitvenega trga. Doseči moramo 
splošno povečanje števila doktorskih kandidatov, ki se znotraj EHEA odločajo 
za raziskovalne kariere. Udeležence programov tretjega glavnega študijskega 
obdobja smatramo obenem kot študente in kot mlade raziskovalce [early stage 
researchers]. Skupini za spremljanje nalagamo, da Evropsko združenje univerz 
skupaj z drugimi zainteresiranimi partnerji v okviru pristojnosti Skupine za 
spremljanje povabi k pripravi poročila o nadaljnjem razvoju temeljnih načel 
doktorskih programov, ki naj bo ministrom predstavljeno leta 2007. 
Prevelikemu reguliranju doktorskih programov se je treba izogniti.« 

V “bolonjskih” razpravah prvih šestih let se je torej pojavilo več vprašanj, 
povezanih s problematiko skupnih stopenj oz. diplom. Kot posebej pomembno 
se je v tej fazi pokazalo vprašanje priznavanja skupnih diplom oz. stopenj. Tej 
problematiki so se posebej resno in strokovno posvetili v mrežah ENIC in 

                                                 
9 V raziskavi o vplivu bolonjskega procesa na evropske visokošolske zavode, ki izobražujejo 
učitelje, je skoraj polovica anketirancev (47,3 %) poročala, da poleg individualnega 
mentorstva že ponujajo doktorske študijske programe. Gl. Zgaga et al., 2003. 
10 Berlinski komunike je obstoječih “devet bolonjskih ciljev” (po Pragi) razširil na deset: 
»Ministri […] menijo, da je nujno treba preseči dosedanjo usmeritev na dve glavni 
visokošolski študijski obdobji ter dodati doktorsko raven kot tretje takšno obdobje [cycle] v 
bolonjski proces.« 
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NARIC.11 Že leta 1999 sta mreži izrazili svojo pripravljenost, da prispevata k 
bolonjskemu procesu, njuna podpora pa je bila tudi vseskozi opazna. Po 
temeljitih pripravah sta na letnem zasedanju maja 2003 obravnavali Osnutek 
priporočila o priznavanju skupnih stopenj, ki sta ga predložili v sprejem 
Odboru Lizbonske konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij poleti 
2004, kjer je bil tudi potrjen.12  

Ključna točka tega dokumenta je v prizadevanju za izboljšanje priznavanja 
skupnih diplom oz. stopenj ter drugih podobnih inovativnih visokošolskih 
pobud, ki so usmerjene k povečanju mobilnosti študentov, meduniverzitetnemu 
sodelovanju, premoščanju vsebinskih in formalnih razlik med nacionalnimi 
visokošolskimi sistemi in k spodbujanju pripravljenosti za prispevanje k tem 
ciljem na sploh. Priporočilo se neposredno nanaša na Lizbonsko konvencijo o 
priznavanju visokošolskih kvalifikacij (1997) in na njeno dvojno funkcijo: (a) v 
pravnem pogledu predstavlja pogodbo med državami in je kot taka veljavni 
pravni standard za priznavanje diplom oz. stopenj, ki jih podeljujejo 
visokošolski izobraževalni sistemi pogodbenic te konvencije, daje pa tudi 
podlago za sprejem dopolnilnih besedil (kot je npr. prav to Priporočilo samo); 
(b) v širšem pogledu pa se uporablja tudi kot priporočilo za uvajanje dobre 
prakse na področju priznavanja. Lizbonska konvencija je v bolonjskem procesu 
doslej pravzaprav edini instrument mednarodnega prava. V tem je tudi glavni 
razlog, da se v dokumentih bolonjskega procesa pogosto nagovarja države, ki še 
niso ratificirale konvencije, naj to storijo čim prej. Do aprila 2006 je konvencijo 
ratificiralo 37 od skupaj 45 držav podpisnic Bolonjske deklaracije (Slovenija je 
to storila med prvimi).13  
 

3 Opredelitve iz Priporočila o priznavanju skupnih stopenj 
 
Glavni namen Priporočila o priznavanju skupnih stopenj, ki samo na sebi torej 
ni instrument mednarodnega prava, je predvsem pomoč pri vzpostavljanju 
koherentnosti ter zagotavljanju pravičnega priznavanja te nove vrste 
visokošolske kvalifikacije z velikim potencialom, ki v Lizbonski konvenciji še ni 
bila zajeta. Priporočilo si prizadeva opredeliti skupno stopnjo kot splošni pojem 
ter proučiti glavne vrste skupnih stopenj oz. diplom. Skupne stopnje bi morale 
biti po njem priznane vsaj tako ugodno kakor druge kvalifikacije izobraževalnih 

                                                 
11 Mreži ENIC (Svet Evrope/Unesco) in NARIC (Evropska komisija); zelo spoštovani 
avtoriteti v priznavanju visokošolskih kvalifikacij. Glej http://www.enic-naric.net (15. 4. 
2006). 
12 Gl. Recommendation on the Recognition of Joint Degrees. Priporočila so bila sprejeta na 
tretjem srečanju Odbora Lizbonske konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij, 
Strasbourg, 9. junija 2004. 
13 Gl. http://conventions.coe.int (15. 4. 2006). 
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sistemov, iz katerih izhajajo. Po drugi strani pa tudi predvideva revizije 
nacionalnih zakonodaj, kar je v skladu s sklepi in priporočili, izraženimi na 
nekaterih bolonjskih seminarjih: “Vlade držav pogodbenic Lizbonske konvencije 
o prizavanju bi morale, kjer je to primerno, pregledati svojo zakonodajo, da bi 
odstranile sleherne pravne ovire za priznavanje skupnih stopenj in uvedle 
pravne določbe, ki bi olajšale tako priznavanje”.14

Poleg težav s priznavanjem smo že omenili tudi nejasen besednjak, 
pomanjkanje centraliziranih informacij itn. V tem pogledu Priporočila ponujajo 
opis nekaterih skupnih značilnosti skupnih stopenj. V odstavku Opredelitve 
pojmov je tako zapisano: 

»5. Za namene tega priporočila se skupna stopnja nanaša na visokošolsko 
kvalifikacijo, ki jo skupaj izdata vsaj dva visokošolska zavoda ali več ali jo 
skupaj izdajo en visokošolski zavod ali več ter druga telesa, pristojna za 
podeljevanje, in sicer na podlagi študijskega programa, ki so ga skupaj razvili 
in/ali ga izvajajo visokošolski zavodi, lahko tudi v sodelovanju z drugimi 
institucijami. Skupna stopnja [a joint degree] se lahko izda kot:  
a. skupna diploma [a joint diploma] poleg ene ali več nacionalnih diplom,  
b. skupna diploma [a joint diploma], ki jo izdajo visokošolski zavodi, ki tak 

študijski program ponujajo, ne da bi bila hkrati izdana nacionalna diploma,  
c. ena ali več nacionalnih diplom [national diplomas], ki se uradno izdajo kot 

edino potrdilo o tej skupni kvalifikaciji.« 
 
Osnutek obrazložitvenega memoranduma15 k temu dokumentu je na tem mestu 
še natančnejši:  

»Ta del Priporočila želi opredeliti skupno stopnjo kot splošni pojem in opisati 
glavne vrste skupnih stopenj. Treba je povedati, da je študija EUA pokazala, da 
trenutno ni niti eksplicitno niti implicitno v rabi nobena skupna opredelitev, 
mogoče pa je trditi, da ima skupna stopnja vse ali nekatere od naslednjih 
značilnosti: 
− programe skupaj razvije in/ali odobri več visokošolskih zavodov;  
− študenti vsakega sodelujočega visokošolskega zavoda fizično sodelujejo v 

študijskem programu v drugih visokošolskih zavodih (ni pa nujno, da 
študirajo v vseh sodelujočih zavodih);  

− navzočnost študentov v sodelujočih zavodih naj bi tvorila bistven del 
programa;  

                                                 
14 Priporočila o priznavanju skupnih stopenj, odstavek Zakonodaja, točka 8. – Glej tudi 
zgoraj, opomba 4, zadnji stavek: predlog, ki sta ga spomladi leta 2003 pripravila ENIC-
NARIC je bil jeseni 2003 že vključen v Berlinski komunike. 
15 Obrazložitveni memorandum je priloga k sprejetemu Priporočilu o priznavanju skupnih 
diplom.  



254 

− obdobja študija in izpiti, opravljeni v partnerskih visokošolskih zavodih, se 
priznavajo v celoti in avtomatično,  

− partnerski visokošolski zavodi skupaj pripravijo študijski program in 
sodelujejo pri vpisu in izpitih. Poleg tega bi bilo treba zaposlene v 
sodelujočih visokošolskih zavodih spodbujati, da bi poučevali v drugih 
zavodih, ki prispevajo k skupni stopnji;  

− po koncu celotnega programa študenti bodisi pridobijo nacionalno diplomo 
vsakega sodelujočega zavoda ali organa, pristojnega za podeljevanje, bodisi 
diplomo (ponavadi neuradno "spričevalo" ali "potrdilo"), ki jo partnerski 
visokošolski zavodi podelijo skupaj.«  

 
Opredelitev vsebine in pravne definicije skupnih stopenj ponujajo le enega od 
odgovorov na sklop vprašanj, ki so se pojavila med dosedanjimi razpravami o 
tej problematiki. Drugo – verjetno še pomembnejše vprašanje – je, kot kaže, 
zagotavljanje kakovosti in institucionalno priznavanje. Na samem vrhu 
bolonjskih ciljev ni le skupni »sprejem sistema zlahka prepoznavnih in 
primerljivih stopenj«; to ni izoliran cilj, temveč je povezan z drugimi cilji, še 
zlasti s »pospeševanjem evropskega sodelovanja pri zagotavljanju kakovosti, 
tako da se razvijajo primerljiva merila in metodologija«.16 Povedano 
nediplomatsko: skupne diplome ne smejo biti izgovor za nepriznane 
(neakreditirane itn.) ali celo lažne diplome. 
 
Priporočila v razdelku Zagotavljanje kakovosti in institucionalno priznavanje 
pravijo: 

»9. Organi, pristojni za priznavanje, lahko priznavanje skupnih stopenj 
pogojujejo z vsemi deli študijskega programa, ki vodi do stopnje, in/ali s tem, 
da za vse visokošolske zavode, ki izvajajo program, velja pregledno ocenjevanje 
kakovosti ali s tem, da program pripada izobraževalnemu sistemu ene ali več 
pogodbenic Lizbonske konvencije o priznavanju. 
 

                                                 
16 Glej Bolonjsko deklaracijo (1999). – Berlinski komunike (2003) je v tem pogledu veliko 
določnejši: »Ministri poudarjajo tudi, da skladno z načelom institucionalne avtonomije 
osnovna odgovornost za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu pripada vsaki posamezni 
instituciji, to pa zagotavlja podlago za resnično odgovornost akademskega sistema znotraj 
nacionalnega ogrodja kakovosti.  
Zato se strinjajo, da naj nacionalni sistemi za zagotavljanje kakovosti do leta 2005 vsebujejo:  
− opredelitev pristojnosti vpletenih teles in institucij, 
− evalvacijo programov ali visokošolskih zavodov, tako notranjo oceno, zunanji pregled, 

sodelovanje študentov in objavo rezultatov, 
− sistem akreditiranja, certificiranja ali druge primerljive postopke, 
− mednarodno udeleženost, sodelovanje in mreženje.« 
Na bergenski konferenci (2005) so slednjič potrdili napredek na tem področju ter sprejeli 
standarde in smernice za zagotavljanje kakovosti v EHEA. 
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10. Če se skupna stopnja izda na podlagi kurikula, ki ga je razvila skupina ali 
konzorcij več priznanih [recognized] visokošolskih zavodov, je lahko priznanje 
stopnje odvisno od tega, da za vse vpletene zavodi ali programe skupine oz. 
konzorcija velja pregledno ocenjevanje kakovosti, ali pa od tega, ali pripadajo 
izobraževalnemu sistemu ene ali več pogodbenic Lizbonske konvencije o 
priznavanju, četudi le nekateri od teh zavodov izvajajo študije za posamezne 
stopnje.«  
 
Na tem mestu je treba pogledati neposredno v Lizbonsko konvencijo. Kot smo 
že omenili, ni bila v Lizboni leta 1997 sprejeta nobena posebna določba o 
skupnih stopnjah oz. diplomah, saj ta tema takorekoč še ni bila “odprta”, vendar 
pa I. poglavje (Opredelitev pojmov)17 vsebuje nekatere opredelitve, ki so zelo 
pomembne pri obravnavi našega vprašanja: 

»Visokošolski zavod. Zavod, na katerem je omogočeno visokošolsko 
izobraževanje in ga pristojni organi pogodbenice priznavajo kot zavod, ki spada 
v njihov visokošolski sistem.  

 
Študijski program. Študijski program, za katerega pristojni organi pogodbenice 
priznavajo, da spada v njihov visokošolski sistem; po končanem programu dobi 
študent visokošolsko kvalifikacijo. 

Študijsko obdobje. Katerakoli ocenjena ali dokumentirana sestavina študijskega 
programa, po kateri si je mogoče pridobiti pomembno znanje ali spretnost, 
čeprav še ni celoten študijski program. 

Kvalifikacija. A. Visokošolska kvalifikacija. Vsaka diploma ali spričevalo, ki ga 
izda pristojni organ in potrjuje uspešno končan študijski program.« 
 
Glede ocene visokošolskih zavodov in programov pa je zelo pomembna še 
naslednja norma: 

“Vsaka pogodbenica zagotovi ustrezne informacije o vseh zavodih, ki spadajo v 
njen visokošolski sistem in vseh študijskih programih, ki jih izvajajo, da bi 
omogočila pristojnim organom drugih pogodbenic ugotoviti, ali kakovost 
podeljenih kvalifikacij upravičuje priznanje, ki naj bi ga podelili.”18

 
Verjetno ni težko opaziti, da so opredelitve iz Priporočila o priznavanju 
skupnih stopenj povezane z zastavitvami v sami Lizbonski konvenciji o 
priznavanju, razjasnjujejo pa marsikateri detajl v zvezi z razpravo o skupnih 
stopnjah oz. diplomah, ki se je pričela po podpisu Bolonjske deklaracije. Vsaka 
nadaljnja razprava bi morala izhajati iz teh opredelitev in jih resno upoštevati. 
                                                 
17 Konvencija o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v Evropski regiji (1997), člen 1. 
18 Prav tam, člen VIII.1. 



256 

4 Izkušnje s skupnimi študijskimi programi  
 
Izkušnje s skupnimi diplomami so danes precej bogatejše kot pred petimi leti, v 
sistemizirani in analizirani obliki pa so še vedno bolj redke. Že omenjena 
raziskava Survey on Master Degrees and Joint Degrees in Europe19 omogoča 
enega izmed boljših pregledov nad evropskim področjem skupnih diplom, 
vendar pa ta študija ni bila osredotočena na analizo posameznih izkušenj pri 
samem oblikovanju študijskih struktur in kurikula; njen fokus je bil predvsem 
problem (ne)priznavanja. Kmalu po njej se je pričel projekt EUA Joint Masters 
Project, ki je postregel z nekaj pomembnimi ugotovitvami tudi na študijskem 
področju. Na seminarju o spremljanju bolonjskega procesa v Mantovi (aprila 
2003), ki je bil že omenjen, pa so bile predstavljene tudi dokaj zanimive 
italijanske izkušnje s tega področja, zbrane tudi v posebni publikaciji, ki je izšla 
ob teh priložnosti.20 V naslednjih odstavkih prikazujemo nekaj točk, ki bi 
morale biti posebno zanimive z institucionalnih in z nacionalnih visokošolskih 
vidikov.  

Italija je bila gostiteljica konference v Bologni leta 1999, bila pa je tudi ena od 
štirih podpisnic Sorbonske deklaracije (1998; tedanji minister je bil Luigi 
Berlinguer); ob koncu devetdesetih let je že uvajala obsežno reformo visokega 
šolstva, ki je vključevala bolonjskemu procesu podobne cilje.21 Glede na 
ocenjeno premajhno vključenost italijanskega visokega šolstva v evropsko oz. 
mednarodno sodelovanje so med temi cilji navajali tudi razvoj »integriranih 
študijskih programov«. Pomembno prelomnico pri razvoju skupnih diplom je 
prinesla Uredba o avtonomiji univerze,22 ki je določila normative glede 
samostojnosti univerz pri oblikovanju študijskih programov. V uredbi se med 
drugim nahaja tudi posebna določba o možnosti podeljevanja skupnih diplom 
med italijanskimi in tudi tujimi univerzami. Kolikor je znano, neka podobna 
določba na začetku tega desetletja obstoji le še med Nizozemsko in Belgijo 
(flamska skupnost), siceršnje nacionalne zakonodaje v Evropi pa tega niso 
poznale. Seveda je omenjena uredba izraz svojskosti italijanskega 
                                                 
19 Glej opombo 6. – Med drugim podaja Rauhvargers tudi primerjavo študijskih področij, za 
katera je bilo po poročanju posebno težko ali posebno lahko vzpostaviti skupne diplome 
(glej Survey, str. 31, preglednica 1). Izobraževalne vede spadajo v posebno težko področje, 
skupaj z večino – nacionalno ali mednarodno – reguliranih poklicev (arhitektura, tehniške 
vede, medicina itn.). Ta analiza se večinoma nanaša na magistrske stopnje. 
20 Capucci, S., Finocchietti, C., Sticchi Damiani, M., Testuzza, V. (ed.), Joint Degrees. The 
Italian Experience in the European Context. Rome: Cimea, Fondazione RUI, aprila 2003. 
21 O (ne)uspehu te reforme se v Italiji še vedno razpravlja. Po mnenju enih je prišlo do 
reforme prehitro (pred Bologno), drugi pa opozarjajo na politični zasuk po volitvah leta 
2001, ko je bilo “ treba vse zastaviti na novo”. V takšnem položaju se pač zgodi, da je v 
določenih pomembnih točkah »sistem iz 1998–99 še vedno v veljavi«, kot je poročal dr. 
Luzzatto na nedavnem posvetu UL PeF (http://www.pef.uni-lj.si/strani/bologna/posvet.htm).  
22 Uradni list Republike Italije, januar 2000 (uporabili smo angleški prevod uredbe). 



257 

visokošolskega sistema in njegovih tradicij. Z njo so bila pravila, ki urejajo 
podeljevanje skupnih kvalifikacij, prenesena na raven splošnih akademskih 
predpisov posamezne univerze, pri tem pa velja pravilo, da  

 »v primeru, ko gre za skupne diplome s tujimi univerzami, mora biti postopek 
za podeljevanje določene kvalifikacije zaradi razlik med nacionalnimi pravili 
različnih držav izrecno predpisan v ustreznih meduniverzitetnih sporazumih.« 
(Capucci, 2003, str. 16). 
 
Ključne pri tem so »razlike med nacionalnimi pravili v različnih državah«. 
Očitne postanejo, ko poskušajo visokošolski zavodi to normo izvajati. Poleg 
pravnih in kurikularnih problemov se praviloma namreč srečajo še s finančnimi 
težavami. Italija je razvoj skupnih diplom finančno podprla s posebnim 
podpornim načrtom; podobni pa so tudi nekateri drugi nacionalni pristopi in ne 
nazadnje, politika Evropske unije z novim programom Erasmus-Mundus 
(2003).  

Analiza, ki so jo pripravili Capuccijeva in sodelavci, ponuja nekaj zanimivih 
institucionalnih primerov. Naj kot enega izmed njih navedemo mednarodni 
dodiplomski program na Fakulteti za biotehnologijo Univerze v Peruggi, ki se 
konča s skupno diplomo: 

»Študijski program traja tri leta in poteka v angleškem jeziku, saj je namenjen 
študentom različnih nacionalnosti. V začetni fazi je vanj vključenih 40 
študentov, ki enakopravno predstavljajo sodelujoče univerze, ki so jih tudi 
izbrale. Program poteka v Peruggi, diplomska naloga pa se izdela na univerzi v 
drugi državi ali v nekem podjetju. Študijski program je izrazito usmerjen v 
industrijo in si prizadeva izobraziti diplomante, da lahko takoj najdejo 
zaposlitev v industriji ali celo sami ustanovijo podjetje. Vsak semester obsega 
300 kontaktnih ur, od tega je tretjina predavanj, preostalo pa so vaje 
[practicals]. V zadnjem semestru se študentje posvetijo pisanju diplomske 
naloge. Na koncu prejmejo listino o skupni diplomi, opremljeno s podpisi vseh 
univerz v konzorciju.« (Capucci, str. 17).  
 
Italijanski kolegi pri analiziranju svojih izkušenj opažajo, da so posamezni 
visokošolski zavodi v nekaterih primerih oblikovali vzporedno in istočasno 
študijsko ponudbo, ki študentom omogoča spremljanje istega študijskega 
programa na različnih lokacijah, v drugih primerih pa so oblikovali posebne 
segmente, ki dopolnjujejo splošni študijski program. Skrbita jih zahtevna 
logistika in finančni vidiki programov; oboje je ključnega pomena za 
kakovostno organizacijo študija in za akademski uspeh skupne iniciative.  

»Organizacija študija je lahko visoko integrirana v primerih, kadar se študenti 
z različnih visokošolskih zavodov zberejo na eni sami lokaciji, kadar je za vse 
uporabljen enak selekcijski postopek ter kadar sodelujejo pri istih učnih 
dejavnostih, h katerim prispevajo učitelji z različnih visokošolskih zavodov. 
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Stopnja integracije pa je manjša, kadar so obdobja mobilnosti študentov glede 
na celotno trajanje študija omejena, kadar je prispevek učiteljev glede na 
celotni program skromen ali kadar visokošolski zavodi izbirajo študente na 
podlagi različnih meril.« (Capucci, str. 20–21). 
 
Do danes so se institucionalne izkušnje s skupnimi študijskimi programi že zelo 
razširile, ta proces pa se še poglablja. Že gradiva s prej omenjene Konference 
EUA oktobra 2003 so prinesla nekaj pomembnih ugotovitev ter relevantnih 
posplošitev. Konferenca je poudarila nujno potrebo po razvoju institucionalne 
strategije glede skupnih programov. Poročevalca Roderick Floud in Lewis 
Purser sta povzela razpravo z ene od delovnih skupin.23 Njuno poročilo se začne 
s sklicevanjem na delavnico o skupnih diplomah, ki je vzporedno potekala na 
ministrski konferenci v Berlinu septembra 2003. Predlogi mreže ENIC/NARIC 
o dopolnitvi Lizbonske konvencije o priznavanju kvalifikacij so tam vnovič 
dobili podporo. Udeleženci pa so po drugi strani poleg pravnih ovir opozorili 
tudi na višje stroške skupnih študijskih programov in poudarili: »[…] ministri 
morajo priznati, da so stroški razvoja in vzdrževanja [skupnih programov] 
visoki in da bodo potrebovali podporo. […] Ministre prosimo, da podprejo 
prenosnost [portability] štipendij in posojil za študente in prenos [transfere] 
socialnih prejemkov za zaposlene.« V tem poročilu je močno opazna tudi 
posebna pripomba, ki lahko iz določenih razlogov zelo vpliva na nadaljnji 
razvoj evropskih skupnih diplom:  

»5. Menimo, da skupni programi niso potrebni na vseh področjih. Lahko, da 
želijo ministri sodelovati z univerzami pri ugotavljanju specialističnih področij, 
na katerih so evropske potrebe in koristi posebej izrazite, na njih pa bo v vsaki 
državi sodelovalo le malo ljudi: primer je uspešen magistrski študijski progam 
humanitarne pomoči. Drugi primeri bodo verjetno na podobnih strokovnih ali 
poklicnih področjih, kjer je mobilnost študentov lahko omejena. Pri določanju 
študijskih obdobij v tujini moramo biti zato prožni in ob tem priznavati, da je 
študij v drugih učnih okoljih največja prednost skupnih študijskih programov.« 
(Floud in Purser, 2003). 

 
Skupni študijski programi v Evropi se od samega začetka srečujejo s 
konkurenco. Ne razvijajo običajne mobilnosti, pač pa njeno zahtevnejšo obliko; 
temeljiti bi morali na visoki kakovosti in odličnih institucionalnih referencah; so 
dražji in zato odvisni od prednostnih seznamov, ko gre za javna sredstva – 
nacionalna ali evropska. Glede na vse to so za uspeh nedvomno res potrebne 
močne institucionalne strategije. Delovna skupina EUA, ki je razpravljala o 
                                                 
23 Poročilo delovne skupine 1 A, Prof. Roderick Floud in Lewis Purser navajam po gradivu 
iz osebnega arhiva. Poročilo o raziskavi EUA Developing Joint Masters Programmes for 
Europe (2004) se nahaja na spletni strani 
http://www.eua.be/eua/jsp/en/upload/Joint_Masters_report.1087219975578.pdf (15. 04. 
2006).  
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možnih sestavinah institucionalnih strategij, povezanih s skupnimi diplomami, 
je izpostavila nekaj meril za zagon skupnih študijskih programov in 
podeljevanje skupnih diplom:  

a)  Biti morajo v interesu študentov, vendar pa se ne pričakuje, da bodo vsi 
študentje vključeni ali zainteresirani za take programe. Več udeležencev je 
menilo, da so skupne diplome najprimernejše za specializirane teme – npr. 
humanitarna pomoč – in za programe z meddisciplinarnimi vidiki. Tako se 
lahko združijo moči različnih visokošolskih zavodov, da ustvarijo privlačne 
programe z razločno dodano vrednostjo. Sprejeti moramo, da večina 
študentov ne bo mobilna, taki programi pa pripeljejo evropske prednosti v 
posamezni visokošolski zavod. Skupne diplome morajo imeti zelo jasno 
strukturo, tako da študentje vedo, kdo je odgovoren za program in za 
podeljene diplome. 

b)  Biti morajo tudi v interesu zaposlenih. Vse naše dozdajšnje izkušnje, to so 
potrdili udeleženci delovne skupine, kažejo, da je skupne diplome težko 
razviti, da jih je drago vzdrževati in da so mogoče le ob polni podpori 
zaposlenih. Neposredno morajo zato koristiti tudi zaposlenim, ki se trudijo 
razvijati in izvajati take programe. Ena izmed takšnih koristi je morda lahko 
ustvarjanje sinergije med raziskovalnimi mrežami. Dozdajšnje izkušnje 
kažejo, da skupni programi izvirajo in se napajajo iz vsebine in ne iz 
strukturnih obvez: to pomeni, da spodbude za take programe prihajajo od 
spodaj in ne od zgoraj. 

c)  Biti morajo tudi v interesu in v korist visokošolskega zavoda. Taki programi 
morajo biti prilagojeni poslanstvu in finančnim pogojem univerze. Univerza 
se mora jasno zavedati finančnih in pravnih obveznosti ter posledic takih 
programov, saj sprejema dolgoročno obvezo do študentov in mora imeti 
sredstva, da jo izpolni. To pomeni, da morajo biti skupni programi, čeprav 
predstavljajo le majhen delež ponudbe visokošolskega zavoda, povsem 
integrirani v njegove strukture in v postopke zagotavljanja kakovosti. 
Sodelujoči v delovni skupini so vnovič opozorili na stroške in zapletenost 
administrativne in finančne ureditve za take programe in za študente, ki so 
vanje vključeni. (Floud in Purser, 2003). 

 
Število pobud za skupne študijske programe v Evropi se v novejšem času zelo 
hitro povečuje. Število uspešnih pobud je seveda precej manjše, a prav tako 
raste, izkušnje pa so ponekod boljše, ponekod slabše. Med mnogimi projekti, ki 
se predstavljajo kot joint degree, jih je pravzaprav kar nekaj, ki ob upoštevanju 
strogosti definicij, ki smo jih zgoraj navedli, to (še) niso. Prvi korak k skupnemu 
programu je gotovo meduniverzitetni oz. medfakultetni mobilnostni program: 
kreditne točke ECTS, ki si jih študent lahko pridobi na drugi univerzi (v tujini) 
oz. pri gostujočih profesorjih z druge univerze (v tujini) in prenese na svojo 
univerzo, so velika prednost in akademska “dodana vrednost”, vendar pa to še 
zdaleč niso joint programmes. Tudi tesnejše in bolj integrirane oblike 
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sodelovanja med visokošolskimi zavodi, ki so prav tako priporočljive in so 
praviloma nadvse koristne, to (še) niso. Med ključne značilnosti “generičnih” 
skupnih programov sodi poleg skupnega oblikovanja kurikula vsaj še odprava 
pravnih ovir za podelitev skupne diplome, akreditacija programa v vseh 
državah, iz katerih prihajajo sodelujoče univerze, skupen sistem za 
zagotavljanje kakovosti ter ustrezen način pokrivanja bistveno višjih stroškov 
izvedbe takšnega programa. Samo želja, da bi se na neki univerzi “izkazali” s 
tem, da izvajajo joint degree, ne bo dovolj. Prav tako pa ne bi smelo biti nič 
narobe, če bi se visokošolski zavodi večkrat odločali “samo” za kvalitetne in 
uspešne oblike sodelovanja, ki (še) ne potekajo na ravni generičnih joint 
degrees. 
 

6 Analiza nekaterih izbranih magistrskih skupnih programov  
 
Nedvomno najmočnejša konkretna spodbuda za razvoj skupnih programov v 
Evropi, je že prej omenjeni program Evropske unije Erasmus – Mundus.24 Gre 
za program, ki pospešuje mednarodno sodelovanje visokošolskih zavodov iz 
držav Evropske unije (oz. drugih evropskih držav, ki so polnopravno vključene 
v program Socrates) z visokošolskimi zavodi po svetu. Program daje izrazit 
poudarek mobilnosti študentov in profesorjev – ne samo iz Evrope, temveč še 
zlasti iz širšega sveta (obstajajo posebne štipendije za študente iz t. i. »tretjih 
držav«). Namenjen je predvsem podpori »European top-quality Masters 
Courses« ter krepi privlačnost evropskega visokega šolstva v svetu. Leta 2004, 
ko je program prvič potekal v praksi, je bilo v selekcijskem postopku izbranih 
19 skupnih programov (Erasmus Mundus masters courses), v katerih sodeluje 
82 evropskih univerz. Leta 2005 se jim je pridružilo 17 novih skupnih 
programov, v katerih sodeluje 69 univerz, leta 2006 pa še 21 programov s 94 
univerzami. Pri enem skupnem programu torej v povprečju sodelujejo 4 
univerze. 

Glede na širok odmev akcije Erasmus Mundus in zahtevne selekcijske postopke 
je gotovo utemeljeno, če analizo razvoja evropskih skupnih študijskih 
programov na današnji stopnji njihovega razvoja omejimo na ta krog. Zanimivo 
je ugotoviti, kako se izbrani programi distribuirajo po posameznih študijskih 
področjih, poleg tega pa tudi, kakšna je struktura oz. kakšni so drugi značilni 
parametri teh programov. Če je na prvo vprašanje relativno lahko odgovoriti, saj 
se podatki o doslej izbranih programih nahajajo na spletni strani,25 pa je 
odgovor na drugo precej težji, saj centralna informacijska točka o teh študijskih 

                                                 
24 Gl. http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_en.html (15.4.2006). 
25 Gl. 
http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/index_en.html (15. 
4. 2006). 
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programih ne obstaja; podrobnejše podatke je mogoče praviloma pridobiti le na 
posameznih univerzah. Odgovore na prvo vprašanje smo združili v Tabelo 1 
(pri tem je treba opozoriti, da se nekateri skupni programi zaradi 
interdisciplinarnosti upoštevajo pri več področjih, zato je skupni seštevek 
programov večji od dejanskega). 
 
Tabela 1: Deleži Eramus Mundus magistrskih programov po študijskih 
področjih 
 

 Področje Št. programov delež 
1 Kmetijske vede 5 5 % 
2 Arhitektura, urbano in regionalno planiranje 0 0 % 
3 Umetnost in oblikovanje 0 0 % 
4 Poslovne vede, management  5 5 % 
5 Komunikacijske in informacijske vede 5 5 % 
6 Izobraževanje, izobraževanje učiteljev 4 4 % 
7 Tehniške vede, tehnologije 19 19 % 
8 Geografija, geologija 8 8 % 
9 Humanistične vede 7 7 % 
10 Jeziki in filološke vede 2 2 % 
11 Pravo 2 2 % 
12 Matematika, informatika 8 8 % 
13 Medicinske vede 5 5 % 
14 Naravoslovne vede 13 13 % 
15 Družbene vede 12 12 % 
16 Drugo 4 4 % 

SKUPAJ 99 100 % 
 
Na področju izobraževanja oz. izobraževanja učiteljev, ki nas tu posebej zanima 
(education, teacher training), so bili torej doslej izbrani štirje projekti, kar je v 
primerjavi z drugimi področji kar dober rezultat. Kar po vrsti posegajo h 
“kurantnim” temam s področja posebnih potreb oz. IKT v izobraževanju ter 
edukacijskih politik, nobeden med doslej izbranimi programi pa ne sodi 
neposredno na ožje področje izobraževanja učiteljev. Ti štirje projekti so: 
1.  Master européen en Ingénierie des Médias pour l’Education 

(EUROMIME)26 je štirisemestrski program (v razpoložljivih gradivih 
vrednost v ECTS ni navedena), ki ga izvajajo naslednje univerze: Université 
de Poitiers, Francija, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
Španija in Universidade Técnica de Lisboa – Faculdade de Motricidade 
Humana, Portugalska. Jeziki, ki jih uporabljajo, so francoščina, španščina in 
portugalščina. 

2.  European Masters Degree in Higher Education (HEEM)27 je tudi 
štirisemestrski program (60 ECTS), ki ga izvajajo naslednje univerze: 

                                                 
26 Gl. http://www.euromime.org (15. 4. 2006). 
27 Gl. http://www.uv.uio.no/hedda/masterprogramme/heem.html (15. 4. 2006). 
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Universitet Oslo, Norveška, Universidade de Aveiro, Portugalska in 
University of Tampere, Finska. Program poteka v angleščini. 

3.  European Master in Lifelong Learning: Policy and Management (MA 
LLL)28 je prav tako štirisemestrski program (60 ECTS), ki ga izvajajo 
naslednje univerze: Danmarks Paedagogiske Universitet, Danska, 
Universidad de Deusto, Španija in University of London, Institute of 
Education, Velika Britanija (kot “teaching universities” – gre za sodelovanje 
gostujočih učiteljev s teh univerz – pa sodelujejo še Göteborg Universitet, 
Švedska, Universiteit Groningen, Nizozemska in Univerza v Ljubljani, 
Pedagoška fakulteta). Program poteka v angleščini. 

4.  Special Education Needs (MA SEN)29 pa je dvosemestrski program (60 
ECTS), ki ga izvajajo naslednje univerze: Roehampton University, Velika 
Britanija, Fontys Hogescholen, Nizozemska in Univerzita Karlova v Praze, 
Češka. Program poteka v angleščini, uporabljata se tudi holandski in češki 
jezik. 

 
Da bi prikazali različne možnosti, ki jih visokošolski zavodi danes uporabljajo 
pri oblikovanju in izvajanju skupnih študijskih programov, izbor Erasmus 
Mundus programov ne zadošča. V Dodatku se nahaja analiza nekaterih 
magistrskih programov, med katerimi niso samo Erasmus Mundus skupni 
programi, vsi pa tudi niso izključno s področja izobraževanja in usposabljanja 
učiteljev. Poleg zadnjih dveh prej (gl. 3. in 4.) omenjenih Erasmus Mundus 
programov je analiziran še eden, ki ga koordinira Univerza Deusto30 (Bilbao, 
Španija), tem pa je dodan paket treh magistrskih programov Univerze v 
Linköpingu31 (Švedska). Tako imamo na razpolago šest magistrskih študijskih 
programov, ki vključujejo vse bistvene značilne karakteristike: po dva programa 
glede na tri vrste tipičnega obsega, izraženega v kreditnih točkah (60, 90 in 120 
ECTS); štirje sodijo na seznam Erasmus Mundus, dva pa ne; med njimi 
najdemo tako single kot double oz. joint degree programe. Pri analizi so 
večinoma uporabljeni podatki, ki so na razpolago preko spletnih strani, 
opozoriti pa je treba, da programi vseh univerz niso predstavljeni enotno.  

Ugotovimo torej lahko, da se glede trajanja oz. kreditnega obsega pojavljajo 
programi v vseh treh tipičnih formatih. Univerza v Linköpingu je verjetno dober 
primer, saj ponuja celo vrsto programov, ki jih lahko razvrstimo v različne 
kategorije. Pri vseh programih se na tak ali drugačen način posebej posvetijo 
predstavitvi kompetenc ter študijskih rezultatov; videti je, da s tema dvema 
kategorijama želijo predvsem čimbolj konkretno predstaviti programsko 

                                                 
28 Gl. http://www.dpu.dk/malll (15.4.2006). 
29 Gl. http://www.roehampton.ac.uk/international/erasmusmundus (15. 4. 2006). 
30 Gl. http://www.noha.deusto.es/Programme_Components.asp (15. 4. 2006). 
31 Gl. http://www.liu.se/cte/masters/ (15. 4. 2006). 
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ponudbo potencialnim študentom. V pogojih za vpis praviloma navajajo 
uspešno končano prvo stopnjo (180 do 240 ECTS; pri tem v nekaterih primerih 
ostaja odprto vprašanje, za kakšno stopnjo gre, ko se v vertikali naloži samo 180 
+ 60 ECTS). Število v posamezen program vključenih študentov iz 
razpoložljivih podatkov ni povsem razvidno, niha pa nekako med 20 in 60 ob 
približno (vsaj) 10 profesorjih (vendar pa delež njihove delovne obremenitve v 
programu ni razviden). 

Opazno je, da v oblikovanje programov prodira “bolonjski duh”, čeprav vseh 
programov (še) ne moremo obravnavati kot “bolonjske". V nekaterih državah je 
proces močno napredoval, toda celo v isti regiji so opazne razlike: npr. na 
Danskem in Norveškem so programi skoraj v vseh prvinah “bolonjski”, na 
Švedskem pa bolj “nacionalni”, čeprav je več kot opazna tendenca, da postanejo 
privlačni za Evropo in ves svet. Švedska še uporablja svoj kreditni sistem, 
vendar kredite povsod prevaja tudi v ECTS. Programi bolj ali manj eksplicitno 
poudarjajo široko priznavanje doseženih diplom, a tudi tu je mogoče opaziti, da 
ne gre čisto brez problemov: včasih je skupna diploma, pri kateri sodelujejo tri 
univerze iz treh držav, priznana kot dvojna diploma. Očitno, da so ponekod 
meduniverzitetni sporazumi še v delu, ponekod pa je ovira morda tudi to, da 
nacionalni sistemi na področju priznavanja zakonodajno še niso prilagojeni 
bolonjskim ciljem (npr. Belgija, Italija, Nemčija, Nizozemska in Španija še 
vedno niso ratificirale Lizbonske konvencije o priznavanju). 

Vsi programi vključujejo splošne ter posebne vsebine in zaključno nalogo (tezo, 
disertacijo). Stopnja izbirnosti je precej različna: večja izbirnost je pri 
obsežnejših programih ter pri tistih programih, ki vključujejo smeri oz. 
specializirane module. Vsi analizirani študijski programi so dosledno 
modularizirani (“predmetnikov”, kot jih še poznamo pri nas, tu ne najdemo 
več). Obseg modulov izhaja iz členitve (praviloma gre za razpolavljanje) 
semestra s 30 ECTS. Najmanjši modul obsega 7,5 ECTS, najpogosteje pa je 
obseg tipičnega modula 15 ECTS. V nekaterih programih so moduli razločno 
razdeljeni v semestre, drugod (npr. Švedska) pa je videti, da je ta delitev 
relativno fleksibilna. Zaključne naloge povsod predstavljajo rezultat mentorsko 
vodenega raziskovalnega dela kandidata, pri tem pa je kar nekaj razlik, ki jih je 
mogoče razbrati iz Dodatka. 

Kar se tiče jezika poučevanja, daleč prevladuje angleščina (razen v 
»romanskih« konzorcijih), uporabljajo pa se tudi drugi jeziki, odvisno od 
sodelujočih univerz. Pri vprašanju financiranja so iz objavljenih podatkov jasno 
razvidna le sredstva programa Erasmus Mundus; konzorcij prejme praviloma 
15.000 EUR kot podporo pri razvijanju programa, precej več sredstev pa EU 
namenja za štipendije (predvsem za študente iz “tretjih držav”). Očitno pa je, da 
brez dodatnih domačih sredstev tudi teh projektov ne bi bilo mogoče izvajati. 
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7 Skupne stopnje v novi slovenski zakonodaji iz 2004  
 
Odkar je Berlinski komunike opozoril na nujnost, da države članice bolonjskega 
procesa odstranijo pravne in druge ovire, ki se zastavljajo razvoju skupnih 
diplom, se v nacionalnih visokošolskih zakonodajah pojavljajo nova določila, ki 
urejajo to področje. Načini, kako ga uejajo, so različni in odvisni od 
zakonodajnih kontekstov; marsikje ta vprašanja še niso povsem razčiščena.32 
Tudi v Sloveniji smo se tega vprašanja lotili v času berlinske konference. 
Novela Zakona o visokem šolstvu iz leta 2004 (Ur. l. RS, št. 100, 2004) prinaša 
novi 33. b člen (skupni študijski programi), ki ob upoštevanju že opisanih 
smernic, oblikovanih v bolonjskem procesu, ureja to področje tako:  

»Skupni študijski programi so študijski programi za pridobitev izobrazbe, ki jih 
visokošolski zavod sprejme in izvaja skupaj z enim ali več visokošolskimi zavodi 
iz Republike Slovenije ali tujine. 

Za skupne študijske programe visokošolski zavodi, poleg določb tega zakona, 
upoštevajo tudi merila za oblikovanje in sprejemanje skupnih študijskih 
programov, ki jih sprejme Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo. 

Kdor opravi vse obveznosti po skupnem študijskem programu za pridobitev 
izobrazbe, dobi skupno diplomo, v kateri so navedeni vsi visokošolski zavodi, ki 
sodelujejo pri izvedbi študijskega programa. Skupna diploma je javna listina. 
Vsebino in obliko skupne diplome ter priloge k diplomi določijo sodelujoči 
visokošolski zavodi.« 
 
Merila za oblikovanje in sprejemanje skupnih študijskih programov je Svet RS 
za visoko šolstvo sprejel v okviru siceršnjih Meril za akreditacijo visokošolskih 
zavodov in študijskih programov (Ur. l. RS št. 101, 2004; gl. dva člena: 12. člen, 
merila za akreditacijo skupnih študijskih programov; 13. člen, merila za 
ponovno akreditacijo skupnih študijskih programov; gl. tudi 8. člen, merila za 
ocenjevanje študijskih programov z vidika njihove mednarodne primerljivosti), 
ki nadalje prinašajo naslednje norme in opredelitve: 

 »Skupni študijski programi so študijski programi za pridobitev izobrazbe, ki jih 
visokošolski zavod sprejme in izvaja skupaj z enim ali več visokošolskimi zavodi 
iz Republike Slovenije ali tujine. 

Pri akreditaciji skupnega študijskega programa dveh ali več visokošolskih 
zavodov – članic univerze oz. samostojnih visokošolskih zavodov, med katerimi 
so lahko tudi tuji visokošolski zavodi (ZViS, 33. b člen), se smiselno upoštevajo 
določila 8. člena tega akta, in sicer tako, da se prikaže primerjava sorodnih 
študijskih programov, ki jih posamični sodelujoči domači in tuji visokošolski 

                                                 
32 Zato je ob konkretnih pobudah iz tujine smotrno, da se o tem najprej pri verodostojnih 
virih – npr. pri nacionalni službi ENIC-NARIC – prepričamo. 
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zavodi že izvajajo; če skupni študijski program izvajajo samo domači 
visokošolski zavodi, se določila 8. člena upoštevajo tako kot v drugih primerih. 
Smiselno se upoštevajo tudi določila 6. člena tega akta, poleg tega pa še 
naslednja merila: 
− ustreznost tujih visokošolskih zavodov, ki so vključeni v predvideno izvajanje 

skupnega študijskega programa; v državi, v kateri delujejo, morajo biti ob 
upoštevanju nacionalne zakonodaje akreditirani oz. ustrezno priznani,  

− ustreznost opredelitev o sodelovanju visokošolskih zavodov pri izvajanju 
skupnega študijskega programa, še zlasti v zvezi s preverjanjem in 
zagotavljanjem kakovosti, sprejemom študentov, učnimi jeziki, vsebino in 
obliko diplome oz. priloge k diplomi ter načinom podeljevanja ipd.,  

− ustreznost deleža oz. deležev študijskega programa, ki ga oz. jih izvaja eden 
ali več visokošolskih zavodov iz Republike Slovenije, 

− upoštevanje priporočil Odbora Lizbonske konvencije za priznavanje 
visokošolskih kvalifikacij v Evropski regiji, še zlasti priporočil o priznavanju 
skupnih programov,  

− upoštevanje drugih mednarodnih načel in priporočil za oblikovanje teh 
programov, sprejetih oz. oblikovanih v telesih Evropske unije, bolonjskega 
procesa, Sveta Evrope, Unesca, OECD itn.« (12. člen).  

 
»Pri ponovni akreditaciji skupnega študijskega programa se smiselno uporablja 
12. člen tega akta, upoštevajo pa se tudi ugotovitve iz poročil o zunanji 
evalvaciji študijskega programa.« (13. člen) 

 
Med temeljne pravne podlage za pripravo in izvajanje skupnih študijskih 
programov sodi končno tudi naslednja opredelitev Statuta Univerze v Ljubljani 
(196 člen): 
Skupne študijske programe izvaja univerza ali njena članica skupaj z eno ali 
več univerzami ali fakultetami iz Republike Slovenije ali tujine, skladno z merili 
Sveta RS za visoko šolstvo. 
Študent, ki opravi vse obveznosti po skupnem študijskem programu za 
pridobitev izobrazbe, dobi skupno diplomo, v kateri so navedeni vsi izvajalci iz 
prvega odstavka tega člena. 
Skupna diploma je javna listina. 
Vsebino in obliko skupne diplome ter priloge k diplomi določijo izvajalci iz 
prvega odstavka tega člena. 
 
Slovenska zakonodaja, vključno z univerzitetnim Statutom, torej omogoča 
podeljevanje najbolj zahtevne vrste skupnih diplom – tiste, pri kateri konzorcij 
univerz podeli eno samo listino, avtomatično in enako veljavno v vseh državah, 
iz katere članice konzorcija prihajajo. Seveda pa bo razvoj skupnih programov 
in skupnih diplom zastavil še številna vprašanja o podrobnostih. Nekatera 
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specifična vprašanja bo potrebno v univerzitetnih aktih še razdelati in rešiti, 
nekatera pa bo verjetno treba obdelati tudi v pravnih aktih članic. 
 

8 Nekaj zaključnih ugotovitev in priporočil  
 
Eno izmed osnovnih vprašanj za razvoj in utrditev skupnih stopenj oz. diplom je 
pravne narave; če tako na nacionalni kot na institucionalni ravni ni ustrezno 
rešeno, vsa akademska prizadevanja lahko ostanejo jalova. Samo visokošolski 
zavod, ustanovljen v skladu z nacionalno zakonodajo, lahko podeljuje diplome, 
ki so pravno priznane v določeni državi (državah). Le na tej podlagi in na 
podlagi mednarodnega prava je lahko nacionalna diploma priznana v drugih 
državah. Lizbonska konvencija za priznavanje visokošolskih kvalifikacij v 
Evropski regiji je pravzaprav edini skupni pravni instrument v državah 
bolonjskega procesa, znotraj Evropske unije pa obstoji še nekaj drugih 
instrumentov (direktive o vzajemnem priznavanju kvalifikacij), ki pa torej za 
vse države bolonjskega procesa ne pridejo v poštev. Res je tudi, da se v skladu z 
bolonjskim procesom nacionalni visokošolski sistemi in s tem povezana 
zakonodaja (še vedno) nahaja v “procesu usklajevanja” in da to delo v celoti še 
zdaleč ni končano: študijske strukture postajajo primerljivejše in bolj 
kompatibilne, ob tem pa se utrjuje “bolonjsko” načelo, da naj vsebina še naprej 
odseva “evropske raznolikosti” kot skupno evropsko bogastvo. Bolj ko se 
preoblikovanje in poenotenje visokošolskih sistemov razvija, večja je potreba, 
da se številni detajli dorečejo tudi na ravni posameznih univerz in visokošolskih 
zavodov. 

Vsa splošna opozorila in načela o prenovi se lahko uporabljajo tudi pri skupnih 
študijskih programih oz. “integriranih učnih načrtih” ter pri podeljevanju 
skupnih stopenj oz. diplom. V procesu oblikovanja skupnih študijskih 
programov morajo sodelujoči visokošolski zavodi še zlasti vzpostaviti (a) 
ravnotežje med različnimi institucionalnimi in/ali nacionalnimi pristopi na tem 
področju in (b) upoštevati rezultate razprav v potekajočem bolonjskem procesu 
ter še zlasti primere dobre prakse, ki so jih pri snovanju skupnih programov in 
diplom doslej razvile druge akademske mreže.  

Videti je, da je druga stopnja oz. magistrski študij najpogostejši prostor, na 
katerem vznikajo pobude za vzpostavitev skupnih programov oz. diplom. K 
temu gotovo veliko prispevajo spodbude Evropske komisije (tematske mreže, 
Erasmus Mundus ipd.). Čeprav lahko študijske programe fakultet s področja 
izobraževanja oz. izobraževanja in usposabljanja učiteljev najdemo tudi v 
najzahtevnejši skupini Erasmus Mundus programov, pa specifičnih skupnih 
programov – še zlasti na prvi stopnji – za usposabljanje bodočih učiteljev skoraj 
ne zasledimo. Razlogov je več.  
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Povsod po Evropi so podiplomski programi izobraževanja in usposabljanja 
učiteljev relativno novi; v zadnja evropska okolja (npr. v Avstrijo) očitno 
prodirajo prav s pomočjo bolonjske reforme. Odstotnost daljše tradicije na tem 
področju, pa tudi specifične nacionalne regulacije tega poklica, ki imajo skupni 
imenovalec najpogosteje v tem, da upoštevajo le prvostopenjske kvalifikacije, 
so najpogostejši razlog, da v evropskem sodelovanju ti programi niso bolj vidni. 
Kljub temu danes obstoji že kar nekaj mrež oz. razvojnih projektov,33 ki 
utegnejo kmalu izboljšati sliko tudi na tem področju. Sporočilo tega ni v tem, da 
se skok v to mrzlo vodo ne more posrečiti, pač pa v tem, da je treba pri 
razvojnem delu na tem področju, ki je nadvse nujno, vedeti, da bo pionirsko, 
nikakor ne rutinsko.  

Na splošno je mogoče ugotoviti, da so programi druge stopnje primernejši za 
razvijanje skupnih diplom: ker je izvajanje skupnih programov iz kurikularnih 
vidikov bolj kompleksno, logistično težje in finančno bolj zahtevno, se jih je 
lažje lotiti na drugi stopnji, saj je krajša kot prva stopnja, študenti pa so nanjo 
solidno pripravljeni in motivirani. Iz razprav zadnjih let je moč opaziti 
naravnanost visokošolskih zavodov, da se na prvi stopnji usmerijo k solidnemu 
temeljnemu študiju na posameznih področjih, njegovo “evropsko dimenzijo” pa 
krepijo s krajšimi izmenjavami, praviloma v višjih letnikih.  

Druga stopnja je usmerjena v relevantna specializirana področja, zelo pogosto v 
interdisciplinarnih povezavah; pozornost je namenjena višji ravni zahtevnosti (t. 
i. “deskriptorjem druge stopnje”) ter “atraktivnosti”, ki postaja vse pogostejši 
izraz v “bolonjskem” besednjaku: privlačevanje študentov – pa tudi (gostujočih) 
profesorjev – iz drugih, po možnosti neevropskih okolij, prav tako pa tudi 
zainteresiranih delodajalcev ipd. Tako razumljena druga stopnja študija zahteva, 
da je visokošolski zavod temeljito razvil tudi raziskovalno dejavnost: tako v 
akademskem (vsebine, znanje) kot v upravljalskem (dodatna finančna sredstva) 
pogledu je raziskovalna dejavnost pogoj za uspeh. Na tretji oz. doktorski stopnji 
so te ugotovitve še potencirane. 

Okrepitev evropskega oz. mednarodnega sodelovanja v študijskih programih s 
področja izobraževanja in usposabljanja učiteljev je danes deležno vse 
pogostejših spodbud (npr. v okviru akcije EU Izobraževanje in usposabljanje 
2010; še zlasti v navezavi na »vstop v družbo znanja«), zato je prostor za 
iniciative na tem področju odprt, njihovo uveljavljanje pa pomembno. Pri tem 
pa potencialne zamisli za konkretne projekte ne bi smele vedno in za vsako 
ceno ciljati izključno na vzpostavljanje “joint degree”; dovoliti si je mogoče 

                                                 
33 Npr. mreža TNTEE (Thematic Network on Teacher Education) oz. poskus njenega 
nadaljevanja v TEN-10 (gl. http://www.tntee.se), NETT (Network for the education and 
training of teachers), EUDORA (European Doctorate in Teaching and Teacher Education; 
http://www.eudoraportal.org/), European Masters in Inclusive Education (gl. 
http://eumie.phlinz.at), ENTEP – European Network of Teacher Education Policies (gl. 
http://www.pa-feldkirch.ac.at/entep/) ipd. 
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pripombo, da so tako visoki in zahtevni cilji pogosto posledica tega, da 
pobudnik ni povsem informiran o tem, kaj dejansko je “joint degree” v strogem 
pomenu besede. Glede na obstoječe stanje je nadvse priporočljivo, da so pobude 
uresničljive. V Prilogi je predstavljen primer (Univerza v Linköpingu) programa 
z močno poudarjeno “evropskostjo” in “atraktivnostjo”, ki pa formalno poteka 
kot single degree; njegova potrditev in uveljavitev pa lahko v prihodnje obeta 
višje cilje. 

Za uresničljivost konkretnih iniciativ na področju “integriranih” in/ali “skupnih” 
študijskih programov se je potrebno lotiti zlasti naslednjih nalog: 
− oblikovanje institucionalne strategije o iniciativi za skupne študijske 

programe: za uspeh iniciative je nadvse pomembno, da je dobro utemeljena, 
da je identificirana domača, evropska in mednarodna odzivnost, da so 
partnerji izbrani s premislekom, da se nosilci iniciative zavedajo zahtevnosti 
njihovega razvojnega dela ipd.; 

− zbiranje in proučevanje primerov dobrih praks (razvoj skupnih diplom na 
drugih, bolj uveljavljenih študijskih področjih); 

− načrtovanje jeder kurikula, ki se ujemajo s trendi v Evropi, istočasno pa tudi 
njihovo usklajevanje z institucionalnimi in nacionalnimi konteksti; 

− oblikovanje pisma o nameri, pridobitev podpore pri vodstvih sodelujočih 
univerz ter priprava konkretnega sporazuma oz. pogodbe med sodelujočimi 
visokošolskimi zavodi; 

− pridobitev podpore nacionalnih teles (ministrstvo) oz. ustanov, ki bi bile 
posebej zainteresirane za skupni študijski program, še zlasti v povezavi s 
financiranjem višjih stroškov izvedbe študija ter zaposlovanjem 
diplomantov, 

− realno upoštevanje možnosti, ki jih daje program Erasmus-Mundus (ali kak 
drug program EU) za razvoj programa; 

− dokončno oblikovanje študijskih programov in pridobitev ustreznega 
priznanja (akreditacija) in jamstvo, da bodo podeljene skupne diplome 
popolnoma priznane v vseh državah, iz katerih prihajajo sodelujoči 
visokošolski zavodi;  

− natančna opredelitev organizacijskih in logističnih podrobnosti za izvajanje 
študija; 

− ne nazadnje, za priprave in korektno izvajanje takšnih programov so zelo 
potrebni dobro usposobljeni administratorji s poznavanjem visokošolskih 
sistemov in znanjem tujih jezikov. 
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Priloga 
 
Analiza nekaterih izbranih skupnih magistrskih študijskih programov 
 
Magistrski program: Outdoor Environmental Education and Outdoor Life  
Obseg: 60 ECTS (1 leto); Linköping University (SE) 
This programme will clarify the capacity of outdoor environmental education and outdoor life to contribute to 
sustainable development, environmental health and citizenship.  
The programme focuses on experimental learning based on nature, culture and society. Teaching includes 
field-related experiences in the out-of- doors, learning in and through natural and cultural landscapes. 
Requirements: Degree in teacher training of at least three years, for example a Bachelor's degree or the 
equivalent. 
The Board of Educational Science decides whether previous studies can be transferred into the programme.  
Education Tuition will be based on lectures, seminars, individual reading and essay writing. It will be possible 
to take some of the courses through arrangements on the web site. It will also be possible to do special 
modules as literature courses, i.e. without any formal lectures. Such arrangements will have to be agreed upon 
with the person who is responsible for the programme. Teaching includes field-related experience out-of-
doors, learning in and through landscapes and field-related excursions (four to five days each).  
Examinations will be in the form of various kinds of written assignments which may be complemented by oral 
or written tests. As regards the Master´s thesis, a final presentation and defence before a discussant and 
examining committee is required in order to obtain a Swedish Master´s degree. 
The programme and the modules are graded on the following scale: Pass with distinction, Pass and Fail  
International students are also awarded grades according to the ECTS grading scale A-F.  
A diploma certificate, Master of Outdoor Environmental Education and Outdoor Life, will be issued upon 
request after the reported completion of all prescribed courses and the concluding thesis. Students who do not 
fulfil all requirements to receive a Master's diploma certificate will receive a Transcript of Record of courses 
completed satisfactorily.  
Opomba: moduli niso jasno razdeljeni v semestre! 
(1. semester) 30 ECTS (2. semester) 30 ECTS 
15 ECTS 
Theory 
Outdoor Education in 
Education (OEE), 
Philosophy and 
Pedagogy. Student 
should develop a 
theoretical ground for 
reflection as regas the 
importance of 
environment and place to 
learning.  
 

15 ECTS 
Outdoor Education 
and Didactics 
 
In the didactic situations 
the where, what, how 
and why in OEE portrays 
learning as a process that 
creates order from 
disorder. 
 

15 ECTS 
Methods of Enquiry 
and Research 
An overview of the 
concepts and techniques 
which underlie research. 
Research theses and 
reports will be analysed 
and discussed applying 
different research 
approaches and methods. 

15 ECTS 
Degree project 
 
Student develops an 
ability to produce a 
scientific piece of work 
and to defend it. 
The course will also add 
to the student's ability 
to read and examine 
scientific texts. 

Študijski rezultati 
The students will: 
− further their understanding and knowledge of how outdoor environmental education and outdoor life 

could be one way of acquiring environmental understanding and responsibility for health, citizenship and 
sustainability; 

− develop a thematic perspective of how to use the urban and rural landscape as a resource in learning;  
− increase their knowledge of children's understanding and learning processes in an extended classroom; 
− by means of field work in real environments, develop their skills in describing, interpreting and 

explaining cultural and environmental experiences. 
Stopnja / naslov 

Magisterexamen – the Swedish Master’s degree, translated into Master of Outdoor Environmental Education 
and Outdoor Life. A diploma certificate, Master of Outdoor Environmental Education and Outdoor Life, will 
be issued upon request after the reported completion of all prescribed courses and the concluding thesis. 
Students who do not fulfill all requirements to receive a Master's diploma certificate will receive a Transcript 
of Record of courses completed satisfactorily.  



270 

 

Erasmus-Mundus Masters Course (Double Degree):  
APPLIED ETHICS  
Obseg: 60 ECTS (1 leto); Univerze Linköping (SE), Trondheim (NO) in Utrecht (NL) 
Students on this programme will acquire knowledge in both ethical theories and different fields of applied 
ethics. They will also develop an ability to identify and analyse ethical problems. 
The programme offers a complementary education in applied ethics for students already holding a university 
degree/professional degree, offering both European students and students from outside the European Union 
the opportunity to pursue advanced studies in the growing field of applied ethics. 
Students will be admitted by either Linköping University, Utrecht University or NTNU, Trondheim, but will 
have the possibility to study at any of the three partner institutions. A minimum of 30 % of the total credits 
must be taken at a second institution. Change of host institution can take place in the middle of the first 
semester, on about 1 November, and between semester one and two. 
Requirements: A1.The applicant must hold a Bachelor's Degree obtained after at least three years´ of study. 
The degree work should include a thesis or final paper. All applicants must have a basic competence in ethics. 
Previous studies should be in a relevant field such as ethics, religious studies, philosophy or equivalent. 
A2. The programme is also open to applicants holding a professional degree /Bacholor´s/ who have earned at 
least 30 ECTS credits in the ethics field or in an equivalent field of study. 
Opomba: moduli niso jasno razdeljeni v semestre! 
(1. semester) 30 ECTS (2. semester) 30 ECTS 
Introduction – alternating between the 
participating universities (2–3 days) 

Course options: 
15 ECTS Bioethics 
15 ECTS Business Ethics 
7,5 ECTS Social and Political Ethics 
7,5 ECTS Globalisation and Theories of Global 
Justice 
7,5 ECTS Ethical Theory and Moral Practice: 
basic normative theories 
7,5 ECTS Ethics, Ethicists, and Ethical Expertise 
7,5 ECTS Animal and Nature Ethics 
7,5 ECTS Multiculturalism and Ethics 
 

Stopnja / naslov 
This is a double degree programme with Linköping 
University and Utrecht University as degree-
awarding institutions. 
Linköping University awards Magisterexamen – 
the Swedish master’s degree translated into Master 
of Arts in Applied Ethics.  
Utrecht University awards Master of Arts in 
Applied Ethics.  
The degrees are recognised by all the participating 
institutions, provided all course requirements are 
completed The students must fulfil the entrance 
requirements including proof of a BA (or 
equivalent). 
Students who have successfully completed the 
courses will be given a Transcript of record over 
the completed courses. 

Course options: 
15 ECTS Reading course on the chosen area of 
specialisation 
7,5 ECTS Law, Morality and Policy 
7,5 ECTS Ethics in Medicine and Public Health 
7,5 ECTS Ethical Theory – advanced course 
 
Master´s thesis – 3 options: 
1.  A Master’s Thesis 1, 30 ECTS credits – In the 

second semester, students concentrate on a selected 
area of specialisation, conducting supervised thesis 
research leading to the completion of a master’s 
thesis. Parallel to this the students take part in 
advanced seminars in ethics. The thesis is to be 
completed over a period of twenty weeks. At the 
end of the semester the thesis will be presented and 
defended at a seminar. The host university is 
responsible for teaching and tutoring. The language 
of the thesis is English.  

2.  A Master’s Thesis 2, 15 ECTS credits – In the latter 
half of the second semester, students concentrate on 
a selected area of specialisation, conducting 
supervised thesis research leading to the completion 
of a master’s thesis. Parallel to this the students take 
part in advanced seminars in ethics. The thesis is to 
be completed over a period of ten weeks. At the end 
of the semester the thesis will be presented and 
defended at a seminar. The host university is 
responsible for teaching and tutoring. The language 
of the thesis is English.  

3.  A Master’s Thesis and Internship, 15 ECTS credits 
– In the latter half of the second semester, students 
write a thesis in connection to an internship at an 
ethics centre, government department, ethical 
committee or company. At the end of the semester 
the thesis will be presented and defended at a 
seminar. The host university is responsible for 
teaching and tutoring. The language of the thesis is 
English. 
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Erasmus-Mundus Masters Course (Joint Degree):  
MA SEN, Special Education Needs  
Obseg: 90 ECTS (1 leto in 2 meseca)  
Roehampton University (UK), Charles University (CZ), Fontys Hogeschole (Tilburg, NL)  
The Programme objectives are:  
− to promote a clear understanding of Special Education Needs across Europe and Internationally at the 

level of its identification and definition, exploration of relevant legislation and the range of policies 
affecting SEN, leading to a measured consideration of the nature of provision for SEN within an 
international context of education practice;  

− to enhance the knowledge of those professionally involved in SEN practice in Europe and internationally ; 
− to develop the ability of those professionals to analyse policy and practice in a range of contexts;  
− to engage in comparative Action Research for the enhancement of professional practice at various levels 

in Education;  
− to enable collaborative and cooperative exchanges of knowledge, understanding and practice across a 

range of International contexts. 
Requirements: This SEN programme is intended for graduates, those in education, teachers, and lecturers from 
a wide range of educational contexts at all educational levels both within Europe and internationally; 
English language qualifications. 
Opomba: moduli niso jasno razdeljeni v semestre! 

OBVEZNI MODULI IZBIRNI MODULI 
ALI 

15 ECTS 
Inclusion 
Module 
Essentially it 
enables SEN 
practitioners to 
develop further 
their practice 
and knowledge 
and 
understanding 
of SEN policy-
making. 

15 ECTS 
Inclusion 
Education and 
Innovation Module  
This module is to 
offer critical view 
on different 
perspectives towards 
ability and 
disability. 
 

ALI 

20 ECTS 
Research 
Methods & 
Enquiry 
This course 
deve-lops the 
concept of the 
reflective 
enquirer. It is 
therefore 
designed to 
introduce stu-
dents to the 
nature of 
knowledge, 
paradigms of 
edu-cational 
research and 
basic research 
techniques upon 
which they can 
structure an indi-
vidual enquiry, 
in order to make 
effective and 
valid analysis 
and conclusion 
from collected 
data. It is 
intended that the 
course will pre-
pare students for 
their dissertation 
and also be 
foundational for 
further post-
graduate work. 

10 ECTS 
International 
Perspectives in 
Professional 
Practice in 
Education  
This compulsory 
course presents the 
demands of 
postgraduate study as 
a reflective practice 
and seeks to do so 
within a comparative 
inter-national 
framework. It will 
impact on the 
student’s academic, 
professional, mana-
gerial and personal 
development. This 
will be achieved by 
contextualising pro-
fessional experience 
in Special Educa-tion 
Needs within Europe 
with a focus on 
Holland, Nor-way 
and the UK as well as 
at least one other 
international context..  

 

30 ECTS 
Dissertation 
Students will work 
on a substantial piece 
of research in SEN 
that is professionally 
relevant to them. 
They will be 
supported in this 
process by tutors. 
Each student will 
require a written 
agreement with a 
designated tutor so 
that the individual 
nature of this work 
can be facilitated.  
The Programme 
Convener will ratify 
the agreement so that 
quality and standards 
issues can be 
maintained.  
 

15 ECTS 
 
either 
Inclusion 
Module 
 
or 
Inclusion 
Education 
and 
Innovation 
Module  
 

15 ECTS 
Accreditation of 
Prior Experiential 
Learning 
This module is 
intended to offer an 
opportunity to gain 
credit for work or 
for prior experiential 
learning which has 
been carried out in 
professional practice 
relating to SEN. 
The module aims to 
support and enable 
partici-pants to 
critically analyse 
work carried out as 
part of their 
professional practice 
and to produce, for 
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assessment, a 
reflective portfolio 
which meets 
Masters level 
criteria through 
which they will 
make a claim for 
credit.  

Stopnja / naslov 

The final degree awarded will be a JOINT award between Roehampton University and Charles University.
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Erasmus-Mundus Masters Course (Joint Degree):  
NOHA – Joint European Masters Course in International Humanitarian Action 
Univerze: Deusto, Bilbao (ES), Louvain, Marseille, Bochum, Dublin, Uppsala, Groningen 
The NOHA Joint European Masters Course in International Humanitarian Action is a multi-lingual, inter-
university, multidisciplinary postgraduate programme. The duration of the programme is sixteen months from 
early September through to December following year.  
NOHA students come from all over the world. They can therefore enrol for courses jointly recognised by each 
of the participating universities with the assurance of good communication links between them. 
Requirements: Candidates must have completed a good level first cycle degree in a discipline of relevance to 
humanitarian action. Candidates are required to have a recognised qualification in the language(s) of 
instruction of the university that they plan to attend: 
Selection criteria include motivation; academic qualifications; language skills; research and professional 
experience. 
1. semester, 30 ECTS 2. semester, 30 ECTS 
5 ECTS 
Intensive 
program; 
2 weeks – 
partners 
universities: 
a wide array of 
humanitarian aid 
issues through 
differrent 
specialists both 
from the field and 
academia. 

25 ECTS 
Core course: 
− Building blocks; concern issues 

of methodology and provide a 
basic understanding of a 
discipline. 

− Horizontal issues are 
interdisciplinary in nature and 
provide an understanding of how 
the different blocks make up the 
overall humanitarian action 
system. 

− Optional components deal with 
specialisation enabling students 
to further their insight into the 
different modules or additional 
fields. 

(at home NOHA Network university) 
 

30 ECTS 
Orientation Period: 
In the second semester, students choose 
options at one of the Network universities in 
accordance with the Network student mobility 
scheme. Reading material and information is 
shared by the NOHA Universities encouraging 
transparency concerning the state of 
knowledge at the end of the first programme 
period. 
− Post-conflict Rehabilitation 
− International Institutions in Humanitarian 

Emergencies 
− Legal and Geopolitical Approach of 

Humanitarian Action 
− Societies in Transition 
− Conflict Disaster and Peacebuilding 
(at selected NOHA Network university) 

3. semester, 30 ECTS 
25 ECTS 
Research and Work Placement Component 
Taking into consideration prior experience and their future career prospects, Master’s students agree, with their 
supervisors, the weight given to these two elements:  
− Master’s thesis. In some instances, the content and format may be discussed in collaboration with 

network or third country universities and with international organisations. 
Internship in local and regional organisations working in the area of humanitarian action, and in international 
institutions such as the European Commission’s Humanitarian Aid Office (ECHO), the United Nations High 
Commission for Refugees (UNHCR), the World Health Organisation (WHO), Oxfam, Red Cross. 

Seven European Universities co-operate closely in creating and developing a Joint European Master's Degree 
in International Humanitarian Action. This collaboration involves the following joint activities: 
− Perception, identification and evaluation of emerging social needs;  
− Definition and update of professional profiles; 
− Elaboration and update of core course elements; 
− Design and planning of educational experience;  
− Development of curricula and teaching-learning methods, as well as teacher exchanges and joint teaching 

programmes;  
− Devising complementary orientation periods;  
− Agreement on mutual recognition of courses;  
− Graduates' career development;  
− Creation of common structures for decision-making and for quality assurance and development;  
− Establishment of joint criteria for students admission and examination;  
− Design of the joint course diploma issued in addition to the degree awarded by each university. 
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Erasmus-Mundus Masters Course:  
MALLL – European Masters in Lifelong Learning: Policy and Management 
Univerze: Danish University of Education (DK), London (UK), Deusto, Bilbao (ES) 
The programme is aimed at professionals who wish to develop the field of lifelong learning and gain 
specialised expertise in lifelong learning policy or management. The rationale of the MA LLL is to increase 
the awareness of European Lifelong Learning policies in a regional European context as well as on a global 
scale. 
Learning outcomes: The MA LLL seeks to form professionals able to 
− Design and develop educational policies concerned with LLL,  
− Promote innovation processes within LLL systems suited to the social and organisational contexts in 

which they are to be undertaken, so as to facilitate change and social transformation,  
− Develop competences required in order to mediate between the educational community and the needs of 

the local environment,  
− Advise organisations on the planning, implementing, evaluating and control of training mechanisms in 

LLL,  
− Apply techniques for recognizing diverse learning needs and for identifying the appropriate and sustained 

educational actions which will meet these needs,  
− Take part in the new developments and reforms taking place in Europe in accordance with the Bologna 

and Copenhagen process,  
− Design and develop flexible learning paths, using ECTS and including recognition of prior learning,  
− Integrate ICT and e-learning as a tool in educational programmes,  
− Develop systemic competences related to management, quality, creativity and leadership. 
 
Entry requirements: a good first degree (humanities or social sciences) from a recognized institution of higher 
education; 
A satisfactory level of spoken and written English: IELTS 7.0 and TOEFL 650 (written paper test). 
Selection process: CV, letter of recommendation (reference); qualification essay. 
1. semester / 30 ECTS: uvodni moduli 2. semester / 30 ECTS: specialistični moduli 
Smer: Politike 
 
Lifelong Learning: 
Theories and 
Perspectives (15 ECTS)  
 
Comparative Education: 
Theories and Methods 
(15 ECTS) 
 

Smer: Management 
 
Lifelong Learning: 
Theories and 
Perspectives (15 ECTS) 
 
Learning Theory and 
Adult Psychology (15 
ECTS) 
 

Smer: Politike 
 
Educational Systems 
and Policies in Europe 
(15 ECTS)  
 
Policy and Curriculum 
Perspectives in Lifelong 
Learning (15 ECTS) 
 

Smer: Management 
 
Work-based and 
Organisational 
Learning (15 ECTS)  
 
Competence in 
Society (15 ECTS) 
 

3. semester / 30 ECTS: specialistični moduli 4. semester / 30 ECTS: 
Skupna smer 
 
Quality Management (15 ECTS)  
 
Credits for Lifelong Learning (15 ECTS) 
 
 

Dissertation (30 ECTS) 

The dissertation consists of a small-scale research 
project submitted as an extended piece of written 
work of 20.000 words. The overall aim of the 
dissertation is to allow students to unify and extend 
their understanding of the subject as developed in 
the taught part of the programme by pursuing an 
independent research project on a chosen topic.  

Award: the European MA in LLL: Policy and Management is a degree awarded and recognised by all 
Consortium partners. 

 
 



275 

 

Magistrski program: Citizenship Education in Europe (Double Degree) 
Obseg: 120 ECTS (2 leti) – distance-learning  
Linköping (SE) & London Metropolitan University (UK); partners FR, GR, HU, SE, IT 
A distance-learning programme targeted towards professionals with prior experience with children. A 
consortium of universities coordinated by the London Metropolitan University offers the programme with 
Linköping University as a consortium member, offering courses in environmental citizenship education. 
This master’s level programme is designed for professionals working with children in Europe to enhance their 
understanding of identity and citizenship as they affect young people in their own and other European 
contexts. It will present teachers, youth workers, educational psychologist and social pedagogues with the 
opportunity to add a significant European dimension to their work, primarily among member states of the 
community.  
Requirements: A first-cycle higher education programme of study in a relevant area, or the equivalent (cf. 
Accreditation of Prior experience and learning APL) (180 –240 ECTS); a minimum of 2 years subsequent 
professional experience of working with children and young people in a pedagogic or care setting or context;  
A 400-word statement outlining the rationale for seeking admission to the CEE Joint Master’s Programme.  
Core module 1, Core module 2 and Intensive programme (IP) are compulsory and worth 15 ECTS points 
each.  
Grading: The programme and the courses are graded on the following scale: Pass and Fail and according to 
the ECTS (European Credit Transfer System) grading scale (A–F). 
Opomba: moduli niso jasno umeščeni v semestre! 
(1. semester)  (2. semester)  

15 ECTS 
Option Module  

15 ECTS 
Option Module  

15 ECTS 
Core module 1  
Society and Citizenship: 
Ideas, Values and Policies  
Overall, a philosophical, 
historical and sociological 
approach, to bring together 
conceptual knowledge and 
institutional knowledge and 
procedural knowledge. 
 

15 ECTS 
Core module 2  
Citizen and Identity: 
Socialisation, 
Representation and 
Learning  
Starting from the 
indivi-dual, to look at 
ideas of identity, – as 
members of groups, as 
learners – drawing 
from various branches 
of psychology, 
pedagogy and 
sociology. 

The optional modules focus on three contexts 
(political, economic and environmental) and on 
two processes (an emphasis on democracy and 
human rights as well as the exploration of conflict 
and co-operation). Each participant will choose 2 
optional modules from the list of available 
modules. 
1. Economic Awareness and Consumer 

Education 
2.  Political Education and Citizenship Education  
3. Environmental Education and Citizenship 
4.  History and Culture in Citizenship Education  
5. Human Rights and Democracy in Citizenship 

Education  
6. Conflict, Co-operation and Citizenship  

(3. semester)  (4. semester)  
15 ECTS 
Intensive (Residential) 
programme: IP 
− preparation for the 

dissertation (including 
research methods, scope 
and definition, etc.);  

− activity-based learning 
for children and young 
people, the skills of 
active citizenship 
education;  

− consolidation of 
elements of the core 
modules. 

45 ECTS 
Dissertation 
Dissertation proposal is worth 15 points and Dissertation (final) 30 ECTS 
points. 
 
The Dissertation is based on a research project carried out by the student(s). 
The Dissertation is divided into 2 main parts/steps: the first step is worth 15 
ECTS and consists of a research proposal that outlines the dissertation project 
(10–15 pages).  
The complete Dissertation (step 2) is worth 30 ECTS. It will preferably be in 
English, but could also be in one of the languages of the supervisor; an 
extended abstract (8–10) pages shall be provided in English. The content and 
theme will draw on the student’s own specific professional circumstances, 
and must also include a comparative, pan-European dimension.  

Stopnja / naslov 
Magisterexamen – the Swedish Master’s degree, translated into Master of Education in Citizenship Education. 
A double degree from London Metropolitan University will be awarded students who have chosen the 
Environmental Education course offered by Linköping. Double degree diplomas with other institutions 
involved in the programme might be awarded depending on coming agreement between Linköping and the 
institution/s in question. – A Diploma Supplement will be attached to the Degree Certificate.  
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278 Pregledni znanstveni prispevek 

Študijske strategije: Študijski dosežki, metode 
učenja in poučevanja, preverjanje in ocenjevanje 

 
 

Cveta Razdevšek Pučko 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

 
 
 
Povzetek  

V prispevku je poudarek na nekaterih spoznanjih, ki jih je nujno upoštevati pri 
zasnovi učnih načrtov v procesih prenove študijskih programov v skladu z 
bolonjskim procesom. Predstavljena je nujnost medsebojne povezanosti 
posameznih sestavin: od deskriptorjev stopnje, preko kompetenc do študijskih 
dosežkov, metod učenja in poučevanja ter načinov preverjanja in ocenjevanja 
znanja. Predstavljeni so tudi primeri vseh teh sestavin in način njihovega 
upoštevanja. Poudarjena je nujnost organizacije študijskega procesa tako, da je 
na eni strani zagotovljeno doseganje predvidenih kompetenc in na drugi strani 
študijskih dosežkov. Temu morajo slediti ustrezni načini preverjanja znanja, pri 
ocenjevanju pa je nujno upoštevati ne le obseg, ampak tudi ravni študijskih 
dosežkov. 
Da bi to lahko dosegli, so pomembni tudi ustrezni pogoji, kar pomeni 
usposobljenost pedagoških delavcev in objektivne možnosti za uvajanje novih 
pristopov poučevanja in preverjanja znanja. Za uresničitev prenove študijskih 
programov v skladu z intencijami bolonjskega procesa je torej nujna usklajenost 
med cilji prenove študijskih programov in med razpoložljivimi viri.  
 
 
Ključne besede 

učni načrti, študijski dosežki, metode učenja in poučevanja, načini preverjanja 
in ocenjevanja 
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Study Strategies: Study Outcomes, Methods of 
Learning and Instruction, Assessment 

 
 

Cveta Razdevšek Pučko 
University of Ljubljana, Faculty of Education  

 
 
 
Summary 

The article stresses some important connections which are recommended for the 
construction of study programmes according to the Bologna process. There 
must be a logical connection which starts with descriptors of the study cycle, 
continues with competencies, study outcomes, providing corresponding 
methods of learning, instruction and assessment. Some concrete examples of all 
elements are presented with the possibilities of their application. The 
organisation of the study process must enable the achieving of competencies 
and outcomes provided within a study unit (subject or module). The study 
process should continue with appropriate ways for assessment, bearing in mind 
not just the quantity but also the cognitive level of study outcomes. 
For achieving all of this, appropriate conditions should also be assured which 
means the motivation and appropriate knowledge of education staff on one side 
and other material and organisational conditions (e.g. working in small groups, 
equipment…) for the implementation of new methods of teaching and 
assessment on the other. Consistency between the goals and resources is vital 
for the success of efforts within the Bologna process. 

 
Keywords 

study unit, study outcomes, methods of learning and instruction, methods of 
assessment 
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Uvod 
 
Izhodišča za pripravo novih študijskih programov (Novela ZVŠ, 2004, 
Komunike ministrov, Berlin, 2003, Tuning projekt, 2003, 2004 in drugi 
dokumenti) predvidevajo, da se v študijskih programih in učnih načrtih 
opredeljujejo ne le kompetence diplomantov in študijske vsebine, ampak se daje 
večja pozornost tudi študijskim dosežkom, metodam učenja in poučevanja 
ter načinom preverjanja in ocenjevanja dosežkov. 

Priprava učnega načrta za posamezno učno enoto (to je lahko predmet ali 
modul) je v bistvu ciklus medsebojno povezanih sestavin, ki se začne z 
deskriptorji stopnje in zaključi z ocenjevanjem študijskih dosežkov. 

 
Slika 1: Medsebojna povezanost posameznih sestavin pri pripravi in izvedbi 
učnega načrta  
 
 

DESKRIPTORJI STOPNJE 

 
CILJI IN KOMPETENCE ŠTUDENTOV 

 

ŠTUDIJSKI DOSEŽKI 

 

METODE POUČEVANJA, KI BODO OMOGOČALE DOSEŽKE  

IN NJIHOVO OCENJEVANJE 

 

NAČINI PREVERJANJA 
IN 

KRITERIJI OCENJEVANJA 
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Študijski dosežki 
 
Moon (2004: 12) definira študijske dosežke kot pričakovano znanje, 
razumevanje, spretnosti: pričakovanja o tem, kaj bo študent po opravljeni 
učni enoti v okviru določene stopnje študija znal, razumel in bo sposoben 
pokazati, na nek način manifestirati. Opisani morajo biti na način, da jih je 
mogoče preverjati, oz. na način, kakor se znanje manifestira.  

Z zapisom študijskih dosežkov dosežemo jasno sliko, ki usmerja tako učitelje 
(pri izbiri metod poučevanja) in študente (pristopi, oz. načini učenja). Ti zapisi 
so dobra informacija za delodajalce in podlaga za evalvacijo študijskih 
programov, so tudi podlaga za kreditno ovrednotenje in omogočajo tudi 
primerjave med programi. 

Ko pišemo o študijskih dosežkih, ne govorimo o procesu učenja ali o 
kognitivnih procesih, ampak o znanju, ki ga je mogoče dokazati, pokazati, 
manifestirati, torej ga je mogoče tudi ocenjevati.  
 
Nekaj primerov 

Študijskih dosežkov NE oblikujemo v smislu:  
− je sposoben napisati besedilo …,  
− kritično razmišlja … 
ALI (pri kemiji1): 
− se navaja na uporabo različnih strategij pri vključevanju eksperimentalnega 

dela v pouk, 
− spoznava kriterije za vrednotenje eksperimentalnega dela, 
− spoznava in se navaja na varno eksperimentalno delo v šolskem laboratoriju, 
− spoznava možnosti povezave IKT z eksperimentalnim delom. 
ALI (pri računalništvu2): 
− spoznava koncepte in teorije s področja računalniških komunikacij, 
− uporablja znanje za snovanje posameznih uporabniških programov, 
− seznani se s osnovnimi principi komunikacije človek-stroj, 
− seznani se s metodami za preverjanje pravilnosti programov,  
− spoznava možnosti uporabe IKT za podporo sodelovalnemu učenju. 
 
AMPAK: 
− napiše sestavek v obsegu xy besed o …, 
− kritično ovrednoti pojav, pojem xy … 
IN (pri kemiji): 
− izbere ustrezno strategijo za vključevanje eksperimentalnega dela v pouk, 
− uporabi kriterije za vrednotenje eksperimentalnega dela, 
                                                 
1 Primere za kemijo je prispeval dr. S. A. Glažar 
2 Primere za računalništvo je prispeval dr. J. Rugelj 
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− varno in pravilno izvede kemijski eksperiment, 
− uporabi in ustrezno poveže IKT z eksperimentalnim delom. 
IN (pri računalništvu): 
− uporabi koncept potrjevanja pri snovanju enostavnega komunikacijskega 

protokola, 
− zasnuje enostaven urejevalnik besedila,  
− ovrednoti in oceni uporabniški vmesnik programa, 
− izbere in uporabi ustrezen postopek za testiranje napisanega programa, 
− zasnuje računalniško podprto okolje za sodelovalno učenje. 
 
Na tem mestu velja opozoriti na razliko med cilji in dosežki: cilji opisujejo, kaj 
želi doseči učitelj, dosežki pa, kaj naj bi študenti znali in pokazali. 

Študijski dosežki (to, kar bodo študenti znali in se bo preverjalo) morajo biti 
torej zapisani čimbolj jasno. Moon (2004: 14) daje zelo konkretne napotke o 
tem, kako jih zapisati, in sicer naj bodo to trditve, ki so sestavljene iz glagola (ki 
pove, kaj bo sposoben študent pokazati, narediti: napiše, razume, razloži, poišče 
primer); iz besede, ki opredeljuje vsebino tega znanja (napiše sestavek, razume 
povezanost, poišče primer za …); ter besede, ki določi naravo/raven tega 
dosežka (napiše sestavek brez napak, razume in razloži povezanost pojavov XY, 
samostojno poišče nov primer za XY). Tretja sestavina v bistvu že označuje tudi 
kriterij za ocenjevanje. 

V istem gradivu (Moon, 2004: 27) najdemo nabor izrazov, glagolov, ki 
opisujejo različne kognitivne ravni študijskih dosežkov (uporabljena je 
Bloomova taksonomija) kot pomoč pri opisovanju študijskih dosežkov, ki so 
povezani tudi že s kriteriji za ocenjevanje (nižja raven: nižja ocena). 

To pomeni, da je potrebno specificirati (minimalne) zahteve oz. standarde za 
doseganje kreditnih točk pri učni enoti (predmetu, modulu) in jih opisati z 
nižjimi taksonomskimi stopnjami znanja (npr. pozna …). Doseganje višjih in 
najvišjih ravni znanja (samostojna, ustvarjalna sinteza …) se upošteva pri oceni. 

Za posamezen predmet ali modul ni mogoče zapisati (in še manj preveriti) 
VSEH študijskih dosežkov, zato je zelo pomemben zares reprezentativen izbor 
oz. VZOREC študijskih dosežkov. Če je teh dosežkov preveč, jih ni mogoče 
preveriti pri vsakem študentu (ena od sugestij je 8 do 10 za posamezen 
predmet). 

Študijski dosežki so (glede na naravo predmeta in deskriptorje študijske stopnje) 
lahko postavljeni na različnih področjih. Različni dokumenti sugerirajo različna 
področja. Tako npr. Scotish Credit and Qualifications Framework ( 2003) 
omenja pet širših področij: 
− znanje in razumevanje ( na širšem in ožjem predmetnem področju), 
− praktična znanja (uporaba znanja in razumevanje), 
− splošne spoznavne spretnosti (evalvacija, kritična analiza), 
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− komunikacijske, numerične in IT spretnosti, 
− avtonomija, odgovornost in sodelovanje z drugimi. 
 
Druga možnost področij pa izhaja iz metodologije Tuning, ki je bila uporabljena 
tudi v osnutku za oblikovanje učnega načrta (april 2004), kjer so zapisana 
naslednja področja: 
− Znanje (poznavanje): navedemo tisto znanje, kjer zadošča, da študent 

pozna/navede določene podatke/avtorje, postopke ipd. – t. i. deklarativno 
znanje. 

− Razumevanje: pojmov, zakonitosti, teorij, pojavov, struktur, procesov, 
relacij, postopkov, uporaba različnih kriterijev za razvrščanje ipd. 

− Uporaba: principov oz. zakonitosti oz. modelov na posameznih primerih, 
iskanje povezav s prakso, utemeljevanje in evalvacija ipd. 

− Refleksija (izkušenj, spoznanj) študent/ka pozna proces refleksije in njen 
pomen v učenju in poučevanju. Sposobnost za refleksijo dokazuje npr. ob 
lastnem učenju ali ob lastnem vrednotnem sistemu, razvoju oz. praktičnem 
ravnanju, reflektira svoje razumevanje teorije in izkušnje v praksi, kritično 
ovrednoti skladnost med teoretičnimi načeli in praktičnim ravnanjem ipd. 

− Prenosljive spretnosti (niso vezane samo na posamezen predmet): spretnost 
uporabe domače in tuje literature in drugih virov, zbiranja in interpretiranja 
podatkov, kritična analiza/sinteza različnih besedil, uporaba IKT in drugih 
didaktičnih pripomočkov, uporaba različnih postopkov, poročanje (ustno in 
pisno), identifikacija in reševanje problemov, kritična analiza, sinteza, 
socialne spretnosti ipd. 

 
Nekateri primeri študijskih dosežkov: 
a)  Pri pedagoški psihologiji: 

− opiše in razloži vlogo kognitivnih stilov učenju, 
− izbere najprimernejši način preverjanja konkretnih standardov znanja pri 

določenem predmetu, 
− zna oblikovati opisni komentar konkretnega učenčevega dosežka; 
− skupaj s študentko/študentom druge študijske skupine (npr. predšolske 

vzgoje, specialne in rehabilitacijske pedagogike) načrtuje učno uro, 
oblikuje načrt dela z učencem s posebnimi potrebami … 

b)  Pri kemiji: 
− po literaturi poišče možne eksperimente za predstavitve izbranega pojma 

in izbrane eksperimente ovrednoti glede na pogoje dela v šoli. 
c)  Pri računalništvu: 

− ovrednoti uporabnost posameznih didaktičnih programov za poučevanje v 
posameznih razredih OŠ, 

− izdela programski paket za preverjanje znanja učencev pri predmetu X, 
− zna razložiti koncept rekurzije v programiranju, 
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− pojasni etične, sociološke in ekonomske vidike uporabe koncepta odprte 
programske kode, 

− vodi projektno skupino (študentov), ki zasnuje večpredstavno 
izobraževalno gradivo. 

 
Če je pri predmetu predviden izbirni del (npr. samostojni študij literature po 
izbiri), je potrebno oblikovati bolj splošen standard, npr. izbere, kritično 
ovrednoti izbiro in vsebino besedila danega področja in napiše kritično 
refleksijo v obsegu X znakov/besed. 

Študijski dosežki in njihova raven morajo biti usklajeni z deskriptorji študijske 
stopnje, kar se lahko odraža predvsem v razmerju med dosežki višje in nižje 
ravni. Če primerjamo učne enote na isti ravni, so primerljive glede ravni 
splošnih dosežkov (npr. raven kritične analize), seveda pa se razlikujejo po 
specifiki področja, po specifičnih dosežkih, po kombinaciji in poudarkih. 
 
 
Metode učenja in poučevanja 
 
Da bi bili študijski dosežki zares doseženi, morajo biti možne in uporabljene 
primerne metode poučevanja (učitelj) in učenja (študent). To pomeni, da je 
temu ustrezno potrebno razširiti nabor in uporabo metod učenja in poučevanja, 
ki bodo omogočile/zagotovile študijske rezultate na navedenih področjih in 
ravneh. 

Nekatere oblike: predavanja, eksperimentalna predavanja, seminarji, 
raziskovalni seminarji, projektno delo, individualne naloge, vodeni individualni 
študij, sodelovalno učenje/poučevanje, aktivno (refleksivno) poučevanje, 
portfolio konference, laboratorijske vaje, delo na terenu, delavnice, 
demonstracije, simulacije, igre vlog, hospitacije, nastopi, pedagoška praksa, e-
učenje, ipd. 

V Tuning dokumentu (marec 2004) razlikujejo na eni strani organizacijske 
oblike (predavanje, vaje, praksa, laboratorijske vaje, voden ali samostojen 
individualni študij, projektno delo ...), na drugi strani pa tipe poučevalnih in 
študijskih aktivnosti (udeležba na predavanjih, izvajanje določenih aktivnosti, 
pisanje besedil, predstavitev projektnega dela, vodenje skupine ...). 
 
Pri vsakem predmetu (modulu) navedemo oz. izberemo tiste metode 
poučevanja in učenja, s katerimi v največji meri omogočimo doseganje 
študijskih dosežkov, ki smo jih navedli pri učni enoti (predmetu, modulu). 

Za doseganje analitičnega in sintetičnega mišljenja mora imeti študent možnost 
in mora biti postavljen pred zahteve in dejavnosti, kjer bo to mišljenje razvijal 
(reševanje problemov, analiza in primerjava besedil, primerjave učbenikov …). 
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Da bi študent dosegel stopnjo, ko bo »znal zapisati opisni komentar učencu ob 
konkretnem izdelku«, bodo potrebne vaje (na šoli, lahko tudi na fakulteti), kjer 
bo imel študent priložnost vodenega poskušanja in sprotne povratne informacije 
o tem, kako napisati tak komentar. Zgolj frontalna seznanitev s primeri opisnih 
komentarjev ne bo zagotovila doseganja tega standarda. 

Če želimo doseči refleksijo lastnega ravnanja, mora biti študent postavljen v 
situacije, ki zahtevajo refleksijo njegovih izkušenj in doživljanja (npr. pisanje 
dnevnika prakse). 

Če želimo razviti spretnosti timskega dela in meddisciplinarnega sodelovanja, 
mora imeti študent možnost in biti postavljen pred zahtevo za tovrstne 
aktivnosti, ki hkrati zahtevajo refleksijo, poročanje, soočanje s problemi, 
dilemami, pozitivnimi in negativnimi rešitvami (sodelovanje študentov različnih 
študijskih programov, skupno načrtovanje …). 

Če smo kot primer študijskega dosežka zapisali »študent izbere, kritično 
ovrednoti izbiro in vsebino besedila s področja in napiše kritično refleksijo v 
obsegu X znakov/besed«, potem to pomeni, da je potrebna določena izbirnost v 
individualnih nalogah, torej študentovo bolj ali manj vodeno domače delo, kot 
oblika preverjanja pa bo v tem primeru najprimernejši portfolio, s katerim bo 
študent to svoje delo manifestiral. 

 

Načini preverjanja in ocenjevanja znanja 
 
Konceptu metod poučevanja morajo slediti tudi načini preverjanja in 
ocenjevalni kriteriji: skladno z omenjenimi izhodišči in poudarki TUNING-a 
ocenjevanje ne obsega (zajema) samo znanja/poznavanja, ampak je poudarjeno 
razumevanje – ocenjevanje je osredotočeno tudi na kognitivne procese, globlje 
razumevanje predmeta, kvalitetno strukturo (shemo) znanja, organizacijo znanja 
in višjenivojske procese (metakognitivne in samouravnalne). Glede na to je 
potrebno razširiti nabor standardnih oblik preverjanja znanja. 
 
Pri učni enoti navedemo oz. izberemo tiste načine preverjanja in 
ocenjevanja, ki najbolj ustrezajo tipu študijskih dosežkov, ki smo jih 
navedli pri učni enoti (predmetu, modulu).  

Načini ocenjevanja se delijo tudi na diagnostično (npr. preverjanje znanja za 
vpis v določen študijski program), formativno (npr. sprotna povratna 
informacija študentu o njegovem napredku), sumativno (zaključno ocenjevanje). 

Nekatere možne oblike preverjanja in ocenjevanja: ustni /pisni izpiti, kolokviji, 
eseji oz. seminarske naloge, analize besedil, dnevniki, praktična naloga oz. 
izdelek, projektno ali raziskovalno poročilo, poročila o opravljenih (terenskih, 
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laboratorijskih …) vajah, poročila o praksi, reševanje realnih problemov, 
reševanje odprtih nalog (problemov), vrstniško ocenjevanje, portfolio ipd. 

Načini preverjanja torej obsegajo tudi različne sprotne dejavnosti (protokoli vaj, 
dnevnik, kjer se ocenjuje raven pisanja in ne vsebina), kar se povezuje s 
formativnim preverjanjem, ki študentu omogoča izboljšanje, izpopolnitev 
izdelkov, zvišanje ravni študijskega dosežka (povezano z višjo oceno). Pri teh 
oblikah je ključna povratna informacija, ki študenta seznani s kriteriji 
ocenjevanja in mu tudi konkretno pove, kako lahko svoj izdelek izboljša.  

Posamezne oblike aktivnosti in preverjanja se lahko dopolnjujejo in so lahko 
tudi ločeno ovrednotene (npr. predmet ima 6 KT, v tem obsegu je predstavljen 
seminar, »vreden«, npr. 25 %, portfolio 25 %, izpit 50 %). Potrebno pa je 
opozoriti, da študent doseže 6 KT šele z vsemi opravljenimi obveznostmi, 
kvaliteta oz. raven opravljenih obveznosti pa določa oceno. 

Skala ocenjevanja upošteva Statut UL in fakultetna pravila (od 1 do 10, od 1 do 
5 negativno); posamezne ocene pa naj ne bi bile odvisne samo od količine (ali 
% točk npr. na pisnem delu izpita), ampak tudi od vrste in ravni študijskih 
dosežkov. Seveda se pri tem ne moremo v celoti izogniti subjektivnemu 
pojmovanju študijskih dosežkov in razumevanju posameznih ravni znanja. V 
poročilu Tuning (2005: 210–225) zato razčlenjujejo pomen nekaterih generičnih 
kompetenc (npr. sposobnost uporabe znanja v praksi, sposobnost avtonomnega 
delovanja, usposobljenost za raziskovanje), njihovega razumevanja in 
interpretacije v študijskih dosežkih in v načinih ocenjevanja. Pri tem opozarjajo 
ne le na različno razumevanje teh kompetenc pri posameznikih ter na različnih 
disciplinarnih področjih (uporaba znanja npr. pri kemiji, matematiki ali v 
izobraževanju), ampak tudi na razlike v kulturah (npr. kompetence 
avtonomnega delovanja). 
 
 
Sklep 
 
Prenova študijskih programov bo dosegla cilj, če bo dejansko prišlo do 
drugačne zasnove študijskih programov in učnih načrtov, in to ne le na papirju, 
ampak tudi v izvedbi. Za ta cilj je potrebno nekaj znanja (poznavanja pristopov 
pri oblikovanju izhodišč v učnih načrtih), pa tudi poznavanje (usposobljenost) 
in možnost uvajanja novih pristopov poučevanja ter preverjanja znanja. Ob tem 
smo seveda ponovno soočeni z omejitvami, ki jo predstavljajo oprema, velikost 
skupin, kadrovska struktura (razmerje med številom študentov ter številom 
učiteljev in sodelavcev), kar z drugimi besedami pomeni usklajenost med cilji 
prenove študijskih programov in med razpoložljivimi viri.  
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288 Izvirni znanstveni prispevek 

Različne metode in oblike dela kot spodbujevalci 
aktivnega učenja v usposabljanju učiteljev  

za timsko delo 
 
 

Alenka Polak 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  

 
 
 
Povzetek 
Sodobni trendi izobraževanja učiteljev poudarjajo nujnost dodiplomskega in nadaljnjega 
izobraževanja ter usposabljanja za timsko delo v šoli. Da bi z ustreznim programom 
lahko oblikovali bolj sodelovalno kulturo na naših šolah in prispevali tudi k osebnemu 
in strokovnemu razvoju posameznika, mora slednji temeljiti na takih metodah in oblikah 
dela, ki od udeležencev zahtevajo visoko raven lastne učne aktivnosti ter reflektiranje 
pedagoške prakse. V raziskavi izveden in avtorsko zasnovan program nadaljnjega 
usposabljanja za timsko delo Timsko delo v šoli – razvojni pristop je vključeval različne 
metode in oblike dela: individualne pisne refleksije, izmenjavo izkušenj v paru, analizo 
problemov, igro vlog, študijo primera, dnevniške zapise, skupinsko delo, predavanje, 
(samo)opazovanje, diskusijo, nastop timskega poučevanja, predstavitev osebne 
izkušnje, demonstracijo in reševanje psiholoških vprašalnikov. Z raziskavo smo želeli 
ugotoviti, katere metode in oblike dela učitelji ocenjujejo kot bolj ali manj primerne 
sestavine programa nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za timsko delo in pri 
katerih so izkazali večjo lastno aktivnost. Dobljeni rezultati potrjujejo nujnost 
"aktivnih" metod in oblik dela kot pogoja za spreminjanje lastne pedagoške prakse oz. 
strokovnega razvoja. Učitelji so kot najprimernejše metode izpostavili predstavitev 
lastne konkretne izkušnje s timskim delom, skupinsko obliko dela, predavanje/razlago 
ter nastop timskega poučevanja. Največjo aktivnost so pokazali pri izvedbi timskega 
poučevanja v razredu, pri izmenjavi izkušenj v paru, pri plenarni predstavitvi izkušenj s 
timskim delom, pri skupinski obliki dela in pri (samo)opazovanju. Ocene primernosti 
izvedenih metod in oblik dela pa se v skoraj vseh primerih statistično pomembno 
razlikujejo od ocen lastne aktivnosti. Izračuni t-preizkusa so pokazali, da je to 
razhajanje največje v primeru diskusije, predavanj/razlage, metode demonstracije, 
metode analize problemov in skupinskega dela. Ugotovitve raziskave torej izpostavljajo 
različnost udeležencev v njihovih spoznavnih in učnih stilih ter v motivacijski 
komponenti posameznih metod in oblik dela v programu nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja učiteljev. 
 
 
Ključne besede 
timsko delo učiteljev, program nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, metode in 
oblike aktivnega učenja, lastna aktivnost 
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Different Methods and Forms of Work as 
Stimulators of Active Learning Participation in the 

Team Work Teacher Training Programme 
 
 

Alenka Polak 
University of Ljubljana, Faculty of Education  

 
 
 
Summary 
Contemporary trends in teacher education emphasise the need for undergraduate and in-
service teamwork teacher training programmes. In order to create a more co-operative 
environment in our schools as well as to stimulate the personal and professional 
development of teachers, the teamwork teacher training programme should be based on 
methods and approaches demanding a high level of one’s own active learning 
participation and the reflection of teachers’ pedagogical practice. In the research the 
independently drawn up programme Team Work in School – Developmental Approach 
was applied, including the following methods and forms of work: individual written 
reflections, pair exchanges of experience, problem analyses, role playing, case studies, 
diary writing, group work, lectures, (self)observation, discussions, team teaching in the 
classroom, introduction of own experiences, demonstrations and answering 
psychologically-based questionnaires. The main objective of the study was to record the 
teachers' assessment of more/less appropriate items of the team work training 
programme as well as those items encouraging a higher level of teachers’ own activity. 
The results confirmed ‘the active’ methods and forms to be critical preconditions for 
changing one’s own pedagogical practice and stimulating professional growth. The 
participating teachers regarded the introduction of their own experience with team work, 
group work, lectures and team teaching in the classroom as the most appropriate 
methods. The highest level of active learning participation was achieved with team 
teaching in the classroom, pair exchanges of experiences, also in the plenary 
introduction of team work experiences, in group work and (self) observation. The 
teachers' assessments of the appropriateness of the implemented methods and forms of 
work were in almost all cases quite statistically different from the assessments of their 
own activity. The maximum deviations were recorded in the following methods: 
discussions, lectures, demonstrations, problem analyses and group work. The study 
results highlight the personal differences of the participating teachers in their cognitive 
and learning styles as well in the motivational components of different methods and 
forms of work of the in-service training programme.   
 
Key words 
teamwork of teachers, in-service training programme, methods of active learning, own 
activity 
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Uvod 
 
Usposabljanje učiteljev za timsko delo je v strokovni literaturi s področja 
edukacije pogosto povezano s pojmom “učeče se skupnosti”. Ciljem takega 
usposabljanja je oblikovanje sodelovalne kulture v šoli. Slednjo Reynolds 
(1994) utemeljuje z naslednjima načeloma: (1) vsakdo prevzame odgovornost 
za identifikacijo in zadovoljevanje svojih lastnih učnih potreb in (2) se zaveže, 
da bo pri tem pomagal tudi drugim. V ozadju obeh načel je sodelovalno učenje 
kot tista vrsta učenja, ki omogoča prenos in uporabo strokovnih spoznanj iz 
psihologije skupine na področje šolstva. Avtor poudarja, da se mora v procesu 
usposabljanja učiteljev pokazati sodelovalna kultura na šoli, to pa pomeni, da 
mora usposabljanje temeljiti na aktivnih metodah in oblikah dela, ki utrjujejo 
neposredne izkušnje udeležencev. Pomembnost aktivnih oblik in metod dela 
izpostavljajo tudi drugi strokovnjaki (Yaxley, 1991, Bell in Gilbert, 1996) in pri 
tem poudarjajo, da mora uspešen program strokovnega razvoja učiteljev 
temeljiti na kritični in intelektualno razvijajoči se diskusiji, ta pa se lahko 
razvije le v skupini učiteljev. Skupinski procesi so pomembni tudi za 
oblikovanje in spreminjanje osebnih pojmovanj o učenju in poučevanju 
(Yaxley, 1991, Reynolds, 1994, Howey in Collinson, 1995). Delo v skupinah, 
interdisciplinarno timsko načrtovanje in timsko poučevanje so pristopi, ki med 
učitelji spodbujajo izmenjavo izkušenj, mnenj in pogledov ter razvijajo 
kolektivno odgovornost za učenje. Slednje je pomembno tudi zaradi vedno 
večje pedagoške specializacije in kakovosti poučevanja (Beggs, po Buckley, 
2000).  
 
 
Program 
 
Pestrost metod in oblik dela je torej po mnenju številnih strokovnjakov 
pomemben dejavnik, ki prispeva k aktivnejšemu učenju in večji motiviranosti 
za delo. Osnovni cilj programa z naslovom TIMSKO DELO V ŠOLI – razvojni 
pristop (Polak, 1999) je bil motivirati učitelje za timsko delo v okviru 
sistematičnega procesa usvajanja novih spoznanj o timskem delu in ozaveščanja 
lastnih kognicij ter spodbujati samooblikovanje učiteljev z vidika stališč in 
pristopov poučevanja, da bi dosegli pozitivno naravnanost do timskega dela v 
pedagoški praksi. Večja lastna aktivnost učiteljev – udeležencev programa 
usposabljanja mi je predstavljala večje zagotovilo, da bodo cilji programa 
doseženi. Program je obsegal 32 pedagoških ur in bil izvajan v nestrnjeni obliki 
v obdobju petih mesecev. Ciljna skupina so bili pedagoški delavci v OŠ, 
program pa sem zasnovala in izvajala avtorica prispevka.  
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Cilji programa so bili 
− predstaviti osnovna teoretična izhodišča in utemeljiti pomen timskega dela 

na področju vzgoje in izobraževanja; 
− predstaviti značilnosti in posebnosti timskega dela na pedagoškem področju; 
− ozavestiti pozitivna in negativna pričakovanja (bojazni) v zvezi s timskim 

delom; 
− analizirati pretekle pozitivne in negativne izkušnje s timskim delom; 
− izkušenjsko spoznavati in ozaveščati psiho-socialne procese, ki so prisotni 

pri timskem delu (socialna interakcija, verbalna in neverbalna komunikacija, 
intrapersonalno in interpersonalno zaznavanje ...); 

− motivirati posameznike in time za vse etape timskega dela, še posebej za 
timsko poučevanje;  

− spremljati oblikovanje timov in njihovo pedagoško delo, z upoštevanjem 
posebnosti šolskega konteksta, v katerem deluje tim;  

− opredeliti in analizirati formalne in neformalne vloge v timu; 
− timsko načrtovati konkretne pedagoške dejavnosti, timsko poučevati in 

timsko evalvirati proces timskega dela;  
− analizirati že doživete in predvidevati potencialne probleme in konflikte pri 

timskem delu ter spoznati primerne načine njihovega reševanja;  
− analizirati prednosti in težave timskega dela v vseh njegovih oblikah ter 

načrtovati strategije za njihovo preseganje glede na konkretne okoliščine v 
timu; 

− izmenjati si izkušnje s timskim delom in predstaviti primere timskega dela 
učiteljem drugih timov in drugih šol; 

− sprotno spremljati timsko delo (na ravni tima, posameznih članov tima ali 
šole) ter zagotavljati povratne informacije o napredku na področju vsebin, 
procesov in rezultatov timskega dela v neposredni pedagoški praksi. 

 
Za doseganje posameznih ciljev sem zasnovala različne aktivnosti (Polak, 
1999), katerih sosledno izvajanje je predstavljalo program kot celoto.  
 
 
Aktivnosti ter metode in oblike dela v okviru programa 
 
S posameznimi aktivnostmi v okviru programa (Polak, 1999, 2006) sem skušala 
opozoriti na nujnost osebne in kritične refleksije ter drugih metakognitivnih 
spretnosti, ki so nujne za uspešno timsko delo. Vsaka aktivnost je bila 
zaokrožena celota s kratko utemeljitvijo pomena, ki ga ima v procesu 
spodbujanja in razvijanja timskega dela v šoli. Aktivnosti naj bi v udeležencih 
izzvale notranjo potrebo po izkušenjskem, sodelovalnem in problemskem 
učenju. Predstavljene vsebine ponujajo osnovni teoretični okvir za razmišljanje 
ob aktivnostih, usmerjajo vsebino dela, predvsem pa porajajo potrebo po 
nadaljnjem učenju. Aktivnosti, ki jih uvaja program, učitelje usmerjajo k “delu 
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na sebi”, kot poljudno poimenujemo proces osebnostne in strokovne rasti. Pisno 
reševanje nalog v okviru posameznih aktivnosti ponuja preglednost nad 
procesom lastnega ozaveščanja različnih razsežnosti timskega dela. 

V okviru programa so bile uporabljene vse oblike dela: frontalna, individualna 
in skupinska oblika dela ter delo v parih. V frontalni obliki dela so potekala 
predvsem predavanja, s katerimi sem ob vsaki temi strokovno in teoretično 
podkrepila razumevanje načel timskega dela ter psiholoških procesov in 
pojavov, ki jih timsko delo vključuje. Individualno delo je potekalo zlasti pri 
pisnih izdelkih (individualni refleksivni zapisi, delovni listi, reševanje 
vprašalnikov). Osebna pojmovanja, stališča, bojazni in pričakovanja so namreč 
razmeroma intimne narave, zato bi bilo njihovo ozaveščanje s katero od drugih 
oblik dela prevelik vdor v posameznikovo zasebnost in bi izzvalo obrambne 
reakcije. Skupinska oblika dela je ključna oblika dela, na kateri temelji timsko 
delo. Uvajanje te oblike dela v okviru programa usposabljanja je tisti ključni 
dejavnik, ki izzove različne procese v timu. Uvajanje skupinske oblike dela 
zagotavlja proces preoblikovanja identitete skupine (pod pogojem, da ima 
skupina stalno sestavo), pri čemer se lahko trenutna ali začasna skupina 
postopoma oblikuje v tim. Delo v parih temelji na istih načelih kot skupinska 
oblika dela, le da sta interakcija in komunikacija zoženi na dve osebi. V 
programu usposabljanja je bilo delo v parih uvedeno tam, kjer je bila zaželena 
večja zaupnost in osebna bližina. Udeležence seminarja sem tako že med 
izvajanjem programa spodbujala k doživljati socialnih situacij, prisotnih pri 
vsakem timskem delu.  

Pri izvajanju aktivnosti v okviru programa usposabljanja učiteljev za timsko 
delo sem uporabljala naslednje metode dela: metodo razlage (predavanja in 
poročanje), metodo demonstracije, metodo dela s tekstom (samostojni študij 
strokovne literature), metodo pisnih izdelkov (refleksivni in dnevniški zapisi), 
razgovor in metodo diskusije, metodo reševanja problemov, metodo igre vlog in 
delavnice. S spodbujanjem (samo)opazovanja sem skušala pri udeležencih 
razvijati kritično osebno refleksijo. Omenjene metode dela so od udeležencev 
zahtevale različno stopnjo osebne vpletenosti in lastne aktivnosti. Nekatere so 
bile z jasnimi navodili in vnaprej postavljenimi cilji bolj strukturirane (npr. 
študija primera, izmenjava izkušenj v paru, dnevniški zapisi), druge pa so 
temeljile na bolj spontanem odzivanju udeležencev (npr. diskusija, 
predavanje/razlaga, skupinsko delo, analiza problemov).  

Od udeležencev sem ves čas izvajanja programa pričakovala aktivno 
sodelovanje v vseh delih programa, v različnih oblikah in metodah dela ter 
aktivno prenašanje dobljenih spoznanj v neposredno pedagoško prakso (timsko 
načrtovanje, timsko poučevanje in timska evalvacija), pisanje dnevnika in 
osebnih refleksij, izpolnjevanje anketnih vprašalnikov in ocenjevalnih lestvic za 
ozaveščanje lastnega doživljanja.  
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Raziskava 
 
Predstavljena raziskava je bila del širše empirične raziskave (kvazi-eksperiment 
z eno udeleženo skupino in ponavljajočimi merjenji), s katerim sem želela 
raziskati možnosti in vplive programa usposabljanja za timsko delo na različne 
psihološko-pedagoške vidike poučevanja in doživljanja učiteljev.  
 
 
Problem in raziskovalna pričakovanja 
 
Z raziskavo, ki jo v nadaljevanju predstavljam, sem želela ugotovitvi, kako 
udeleženci usposabljanja sprejemajo različne metode in oblike dela v okviru 
predstavljenega programa, kako ocenjujejo primernost posameznih metod in 
oblik dela ter svojo lastno aktivnost ob njih Predpostavljala sem, da bodo 
učitelji program usposabljanja za timsko delo na splošno pozitivno ocenili, 
zlasti z vidika uravnoteženosti med predavanji in delavnicami. Pričakovala sem, 
da bodo k razvijanju timskega dela učiteljev največ prispevale tiste sestavine 
programa usposabljanja, ki temeljijo na aktivnih metodah sodelovalnega, 
problemskega in izkušenjskega učenja, prilagojenega konkretni šolski situaciji 
in usmerjenega k neposredni uporabi teoretičnih in praktičnih spoznanj o 
timskem delu v pedagoški praksi.  
 
 
Vzorec 
 
V raziskavi je sodelovalo 91 učiteljev, v končno obdelavo sem zajela 86 
vprašalnikov. Vzorec ni bil izbran naključno, temveč na osnovi prijave/soglasja 
posameznikov ali vodstva šole za sodelovanje v programu usposabljanja 
učiteljev za timsko delo, ki ga je v Katalogu stalnega strokovnega 
spopolnjevanja pedagoških in drugih strokovnih delavcev v Republiki Sloveniji 
razpisala Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Večino vzorca so 
predstavljale t. i. "kolektivne prijave" (šola je prijavila večji del kolektiva), 
nekateri pa so se na seminar prijavili posamezno. Glede na geografsko 
pripadnost sem jih oblikovala v tri seminarske skupine, v katerih sem nato 
izvajala program (3 vzporedne izvedbe) usposabljanja za timsko delo. Strukturo 
vzorca predstavljam glede na vrsto šole, stopnjo izobrazbe in starost učiteljev 
ter glede na njihovo pedagoško delovno dobo (Preglednice 1–4). 
  

Preglednica 1: Predstavitev vzorca glede na vrsto šole. 
 

VRSTA ŠOLE ŠT. UČITELJEV DELEŽ V VZORCU (v %) 
Mestna šola 65 71,  
Primestna šola 9 9,9  
Vaška šola 17 18,7  
Skupaj 91 100,0  

 



294 

Preglednica 2: Predstavitev vzorca glede na stopnjo izobrazbe. 
 

STOPNJA IZOBRAZBE f f % 
Srednja 6 6,6 
Višja  45 

Skupaj 
51 49,4 

Skupaj 
56,0 

Visoka 40 44,0 
Skupaj 91 100,0 

 
Preglednica 3: Predstavitev vzorca glede na starost učiteljev. 
 

STAROST  f f % 
Do 35 let  33 36,3 
Od 36 do 45 let  42 46,1 
Od 46 do 55 let  16 17,6 
Skupaj 91 100,0 

 
 Preglednica 4: Predstavitev vzorca glede na pedagoško delovno dobo. 
 

PED. DELOVNA DOBA f f % 
Do 3 let  6 6,6 
Od 4 do 10 let 23 

Skupaj 
29 25,3 

Skupaj 
31,9 

Od 11 do 20 let 36 39,5 
Nad 20 let 26 28,6 
Skupaj 91 100,0 

 
 

Raziskovalni instrumentarij in potek raziskave 
 
Za zbiranje podatkov v okviru te raziskave sem uporabila Vprašalnik osnovnih 
podatkov o udeležencih in Lestvico oblik in metod dela, ki je bila del 
Evalvacijskega vprašalnika I . Oboje sem sama oblikovala in preizkusila v 
pilotski študiji. Evalvacijski vprašalnik 1 (Polak, 2003) so udeleženci reševali 
po zaključenem programu usposabljanja, kar je bilo po petih mesecih od začetka 
izvajanja programa. Podatke sem obdelala z SPSS programom. Statistično 
pomembnost razlik sem testirala s t-testom za odvisne vzorce. V obdelavo je 
bilo zajetih 86 vprašalnikov evalvacije (5 neizpolnjenih vprašalnikov je bilo iz 
analize izvzetih).  
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Rezultati z interpretacijo 
 
Razmerje med predavanji in delavnicami 
 

V okviru procesnih značilnostmi programa sem z evalvacijo preverjala mnenje 
učiteljev o razmerju med predavanji in delavnicami. Pri izvajanju programa 
usposabljanja sem prepletala zelo kratka predavanja (do 30 min) in delavnice, v 
katerih so udeleženci izvajali različne aktivnosti za spodbujanje in razvijanje 
timskega dela. Primerno razmerje med predavanji in delavnicami naj bi 
zagotavljalo večjo dinamičnost izvajanja programa in preprečevalo preveliko 
monotonijo, nasičenost in nezbranost udeležencev.  

Mnenja udeležencev, ki so presojali ustreznost razmerja med predavanji in 
delavnicami (N = 86) so prikazana na Sliki 1. 
 

Razmerje med predavanji in delavnicami

0 %
3 %

97 %

ustrezno razmerje še več predavanj še več delavnic
 

 
Slika 1: Razmerje med predavanji in delavnicami, ki jih vključuje program  
 
Ugotovitve potrjujejo primerno procesno uravnoteženost programa. Kar 97 
odstotkov učiteljev je menilo, da je bilo razmerje med predavanji in delavnicami 
ustrezno in le trije odstotki so predlagali še več delavnic. Glede na to, da se 
učitelji v času dodiplomskega izobraževanja v preteklosti niso srečevali z 
vsebinami s področja timskega dela, je določen obseg predavanj, s katerimi 
posredujemo strokovno-teoretična in raziskovalna spoznanja, nujen. Predavanja 
so po navadi časovno bolj ekonomična in vsebinsko bolj poglobljena kot 
delavnice, slednje pa udeležencem zagotavljajo več neposredne aktivnosti in 
situacije izkušenjskega učenja. Bolj kot popolnoma uravnoteženo razmerje se 
mi zdi pomembno prepletanje obeh vrst učnega procesa, saj tako povečamo 
dinamičnost dela, zagotavljamo primerno interaktivnost sodelujočih ter 
vzdržujemo primerno motivacijo udeležencev seminarja. 
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Lastna aktivnost udeležencev v programu glede na metode in oblike dela  
 
Udeleženci programa usposabljanja so svojo lastno aktivnost evalvirali v 
povezavi s posameznimi metodami in oblikami dela na seminarju. Izbirali so 
lahko med štirimi možnimi odgovori: ves čas zelo aktiven, dovolj aktiven, ne 
dovolj aktiven ter metode in oblike dela niso zahtevale posebne aktivnosti 
(Slika 2). Skoraj 90 odstotkov v raziskavi sodelujočih učiteljev je menilo, da so 
bili med potekom programa dovolj ali zelo aktivni, le manjšina jih je 
samokritično presodila, da niso bili tako aktivni, kot so to od njih zahtevale 
metode in oblike dela v okviru programa. Odgovora, češ da metode in oblike 
dela niso zahtevale nobene posebne aktivnosti, ni obkrožil nihče.  
 

Ocena lastne aktivnosti

72 %

15 %5 %8 %

ves čas zelo aktiven dovolj aktiven ne dovolj aktiven ni odgovora
 

 
Slika 2: Prikaz samoevalvacije lastne aktivnosti na seminarju  
 
Udeleženci so imeli tudi možnost komentirati oceno lastne aktivnosti na 
seminarju. Kar tretjina udeležencev programa, ki so izpolnili evalvacijske 
vprašalnike, te možnosti ni izkoristila, drugi pa so navajali različne utemeljitve. 
Najpogostejši komentar je bil, da so jih metode in oblike dela same pritegnile k 
aktivnosti (33,7 %). Skoraj petina udeležencev je stopnjo lastne aktivnosti na 
seminarju povezovala s takratno trenutno utrujenostjo. Seminar je namreč vedno 
potekal v popoldanskem času in udeleženci so tisti dan že najmanj pet ur 
poučevali.  

Po mnenju nekaterih sodelujočih (5,9 %) je njihovo aktivnost spodbujala 
možnost nenehnega povezovanja vsebine programa z lastnimi izkušnjami. Štirje 
udeleženci so svoje aktivnosti komentirali z veliko motiviranostjo za 
spremljanje programa usposabljanja, trije pa so svojo aktivnost pripisovali 
sproščenemu vzdušju na seminarju, ki naj bi spodbujalo njihovo stalno miselno 
aktivnost. Ena izmed udeleženk je lastno aktivnost zanimivo komentirala: 
“Vedno sem prišla na seminar utrujena. Po kakšni uri je to minilo in pogosto 
sem domov odšla sveža in sproščena.” (cit. iz dnevniškega zapisa učiteljice) 
Med komentarji sem naletela še na nekatere druge navedbe, ki pa so se 
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pojavljale le pri enem ali dveh udeležencih. Tako so svojo aktivnost 
utemeljevali z delom v manjših skupinah, z veliko uporabnostjo in zanimivostjo 
vsebin ter s primernostjo diskusije in pisanja osebnih refleksij. Med komentarji 
sem zasledila tudi nekaj samokritičnih priznanj o lastni premajhni aktivnosti in 
o občasnem “skrivanju” pri skupinskem delu na seminarju. Ker sem se ob 
vodenju seminarja zavedala, da lahko s preveliko direktivnostjo dosežem 
nasprotne (negativne) učinke, sem tovrstno pasivnost dovoljevala oz. jo 
zavestno prepuščala individualni odgovornosti ter "pritiskom" skupine.  

Udeleženci seminarja so svojo lastno aktivnost ocenjevali tudi v povezavi z 
različnimi metodami in oblikami dela, ki jih je vključeval program. Pri tem so 
uporabljali ocene od 1 (ne dovolj aktiven/na) do 5 (zelo aktiven/na). Povprečne 
ocene so prikazane v Preglednici 5 in na Sliki 3. V ocenah primernosti in lastne 
aktivnosti, ki so jo ob različnih metodah in oblikah dela izkazali udeleženci 
seminarja, je prišlo do razlik v prid primernosti slednje. Udeleženci so torej 
doživete metode in oblike dela višje ocenjevali z vidika primernosti kot pa z 
vidika lastne aktivnosti.  

Na večje razhajanje sodelujočih učiteljev v ocenah o primernosti določene 
metode za tovrstno usposabljanje in lastne aktivnosti je gotovo vplival občutek 
o možnostih izbire glede stopnje lastne aktivnosti. Reševanje vprašalnikov in 
timsko poučevanje kot nastop v razredu sta bili kot metodi zaznani (eksplicitno 
tega nisem poudarjala) kot obveznost vseh udeležencev, z jasno utemeljitvijo 
izvajalke programa o ciljih, ki so bili v ozadju uvajanja omenjenih metod dela. 
Udeleženci seminarja so imeli tako manjše možnosti izbirati, koliko bodo 
aktivni, saj je bila njihova lastna aktivnost nujna za potek določenih delov 
programa.  
 
Preglednica 5: Osnovni statistični parametri evalvacije primernosti in lastne 
aktivnosti v okviru uporabljenih metod in oblik dela (N = 86) 
 
Metoda, oblika dela M SD Mo Min Max t (df ) p 
Individualne refleksije 

primernost 
lastna aktivnost 

 
4,64 
4,27 

 
0,61 
0,90 

 
5 
5 

 
2 
1 

 
5 
5 

 
4,17 

(df = 85) 
0,000** 

Izmenjava izkušenj v paru 
primernost 
lastna aktivnost 

 
4,77 
4,60 

 
0,50 
0,56 

 
5 
5 

 
3 
3 

 
5 
5 

 
3,76 

(df = 85) 
0,000** 

Analiza problemov 
primernost 
lastna aktivnost 

 
4,79 
4,38 

 
0,51 
0,65 

 
5 

4,5 

 
2 
3 

 
5 
5 

 
5,90 

(df = 85) 
0,000** 

Igra vlog  
primernost  
lastna aktivnost 

 
4,72 
4,43 

 
0,59 
0,86 

 
5 
5 

 
3 
1 

 
5 
5 

 
3,39 

(df = 85) 
0,001** 
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Študija primera 
primernost 
lastna aktivnost 

 
4,65 
4,34 

 
0,59 
0,75 

 
5 
5 

 
2 
2 

 
5 
5 

 
4,22 

(df = 85) 

 
0,000** 

Dnevniški zapisi 
primernost 
lastna aktivnost 

 
4,53 
4,22 

 
0,70 
0,95 

 
5 
5 

 
1 
1 

 
5 
5 

 
3,51 

(df = 85) 

 
0,001** 

Skupinsko delo 
primernost 
lastna aktivnost 

 
4,85 
4,53 

 
0,39 
0,57 

 
5 
5 

 
3 
3 

 
5 
5 

 
5,42 

(df = 85) 

 
0,000** 

Predavanje, razlaga 
primernost 
lastna aktivnost 

 
4,85 
4,30 

 
0,42 
0,67 

 
5 
4 

 
3 
3 

 
5 
5 

 
7,27 

(df = 85) 

 
0,000** 

(Samo)opazovanje 
primernost 
lastna aktivnost 

 
4,71 
4,50 

 
0,48 
0,59 

 
5 
5 

 
3 
3 

 
5 
5 

 
3,80 

(df = 85) 

 
0,000** 

Diskusija 
primernost 
lastna aktivnost 

 
4,78 
4,08 

 
0,47 
0,80 

 
5 
4 

 
3 
2 

 
5 
5 

 
8,12 

(df = 85) 

 
0,000** 

Timsko poučevanje-nastop 
primernost 
lastna aktivnost 

 
4,83 
4,70 

 
0,41 
0,60 

 
5 
5 

 
3 
2 

 
5 
5 

 
1,89 

(df = 85) 

 
0,063 

Predstavitev izkušenj 
primernost 
lastna aktivnost 

 
4,85 
4,56 

 
0,39 
0,59 

 
5 
5 

 
3 
3 

 
5 
5 

 
4,56 

(df = 85) 

 
0,000** 

Demonstracija 
primernost 
lastna aktivnost 

 
4,72 
4,31 

 
0,63 
0,76 

 
5 
5 

 
1 
1 

 
5 
5 

 
5,95 

(df = 83) 

 
0,000** 

Reševanje vprašalnikov  
primernost 
lastna aktivnost 

 
4,37 
4,36 

 
0,85 
0,85 

 
5 
5 

 
2 
2 

 
5 
5 

 
0,10 

(df = 85) 

 
0,092 

** statistična pomembnost na ravni p  0,001  
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Slika 3: Primerjava povprečnih ocen primernosti metod in oblik dela ter lastne 
aktivnosti ob njih 
 
Vse v programu uporabljene metode in oblike so udeleženci seminarja, ocenili 
zelo visoko (Mo = 5) z vidika ustreznosti kot z vidika lastne aktivnosti. Ocene 
primernosti metod in oblik dela so vse, z izjemo metode reševanja vprašalnikov, 
kjer je povprečna ocena 4,37), višje od 4,5, ocene lastne aktivnosti pa so 
nekoliko nižje, vendar vse višje od 4,20.  
 
Udeležence so v okviru programa najbolj pritegnile aktivnosti, ki so vključevale 
igro vlog, timski nastop/predstavitev timskega dela pred kolegi, skupinsko delo 
in delavnice. Domnevam, da je udeležence igra vlog pritegnila predvsem zaradi 
učinka "novosti"; učitelji so je v času študija in na seminarjih strokovnega 
spopolnjevanja le redko deležni. V psihodinamskem smislu omogoča 
spremembo perspektive in vživljanje v različne vloge, večje zavedanje samega 
sebe in (samo)kritično opazovanje. Timske predstavitve timskega dela so 
učiteljem v izziv, saj jih v preteklosti niso bili navajeni. Individualna 
izpostavljenost vsakega člana tima spodbuja individualno odgovornost, ki jo 
prevzema znotraj tima. S timskimi predstavitvami lahko zmanjšujemo tudi 
občutke izolacije med učitelji, začetno tremo pred izpostavljenostjo pred kolegi, 
razvijamo timsko odgovornost in pozitivno soodvisnost. Lacey (1996) v zvezi s 
tem izpostavlja t. i. "poučevanje s komentiranjem" (angl. teaching through 
comment), ki spodbuja druge udeležence, da reflektirajo lastno poučevanje in 
usmeri k ozaveščanju razlogov, ki so prispevali k negativni ali pozitivni izkušnji 
s timskim delom. Timske predstavitve so tudi primerna priložnost za 
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predstavljanje lastnega pedagoškega dela in načina poučevanja, pridobivanje 
pozitivnih potrditev in poglabljanje medsebojnega poznavanja.  

Kot najprimernejše metode in oblike dela za spodbujanje in razvijanje timskega 
dela so udeleženci ocenili predstavitev konkretne izkušnje s timskim delom, 
skupinsko obliko dela in predavanje/razlago (v vseh treh primerih je povprečna 
ocena 4,85) ter nastop timskega poučevanja (s povprečno oceno 4,83), sledijo 
naslednje metode: analiza problemov, diskusija, izmenjava izkušenj v paru, igra 
vlog, demonstracija in (samo)opazovanje (povprečne ocene se gibljejo med 0,70 
in 0,80). Najnižje, vendar še vedno zelo visoko, je bilo ocenjeno reševanje 
vprašalnikov, dnevniški zapisi, študija primera in pisanje individualnih refleksij 
(povprečne ocene med 4,37 in 4,65). Pri vseh navedenih metodah in oblikah so 
bile ocene lastne aktivnosti statistično pomembno nižje razen pri metodi 
reševanja vprašalnikov in izvedbi timskega poučevanja. Udeleženci so menili, 
da so največjo aktivnost pokazali pri izvedbi timskega poučevanja v razredu, pri 
izmenjavi izkušenj v paru, pri predstavitvi izkušenj s timskim delom, pri 
skupinski obliki dela in ob (samo)opazovanju. Vse omenjene povprečne ocene 
so višje od 4,50.  

Predstavljene rezultate lahko povežem v ugotovitev, da so udeleženci program z 
vidika primernosti metod in oblik dela ter lastne aktivnosti, ki so jo te 
omogočale, ocenili zelo pozitivno. Metode in oblike dela je tudi v prihodnje 
smiselno uporabljati za spodbujanje in razvijanje timskega dela učiteljev.  

Ocene primernosti posameznih metod in oblik dela se v skoraj vseh primerih 
statistično pomembno razlikujejo od ocen aktivnosti pri omenjenih metodah in 
oblikah dela. Na osnovi izračunanega t-testa je razvidno, da je razhajanje med 
ocenami primernosti metode ali oblike za tovrstno usposabljanje in oceno lastne 
aktivnosti v okviru posameznih metod in oblik dela največje v primeru 
diskusije, nato za predavanja/razlago, metoda demonstracije, metoda analize 
problemov, skupinsko delo itn.  

Statistično nepomembne razlike so bile le pri reševanju vprašalnikov ter 
timskem poučevanju kot nastopu v razredu. V obeh primerih (metoda pisnih 
izdelkov in timsko poučevanje) je bila aktivnost udeležencev praktično obvezna 
za vse udeležence seminarja, saj je bila že v uvodu predstavljena kot ena 
temeljnih obveznosti programa. Udeleženci so morali rezultate njunega 
izvajanja neposredno dokazati; timsko poučevanje v razredu so plenarno 
predstavili na seminarju, izpolnjene vprašalnike so oddali pod osebno šifro. 
Zaznavanje obvezne lastne aktivnosti je zato prispevalo k manjšemu razhajanju 
ocen. Aktivnosti programa, ki so temeljile na drugih metodah in oblikah dela so 
udeležencem zagotavljale večjo možnost "izbire", koliko se bodo vanje aktivno 
vključevali. V vseh teh primerih so menili, da niso povsem izkoristili vseh 
možnosti, ki so jim zagotavljale omenjene aktivnosti. Potrditev tega vidimo tudi 
v deležu odgovorov (7,7 %) o manjši aktivnosti, kot bi ta lahko bila v okviru 
danih možnosti. Zelo presenetljivo pa se mi zdi, da so s tako visokimi ocenami 
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primernosti in lastne aktivnosti ocenili predavanja oz. razlago, saj naj bi ta 
veljala za razmeroma nepriljubljeno in pasivno metodo dela. K dobljenim 
rezultatom je morda prispevalo dejstvo, da so bili v razlago psiholoških 
zakonitosti timskega dela vključeni primeri in provokativna vprašanja za 
spodbujanje miselne aktivnosti udeležencev, slednji pa so imeli tudi možnost 
postavljati vprašanja in diskutirati. K visokim ocenam aktivnosti ob predavanjih 
je po mojem mnenju pripomoglo tudi dejstvo, da so bila to krajša predavanja 
(največ do 30 minut), prepletena z individualnimi ali skupinskimi delavnicami. 
Tako je bila načrtno zagotovljena dinamičnost seminarja in zmanjšan vpliv 
nasičenosti s poslušanjem na zbranost udeležencev. Pri ocenjevanju primernosti 
uporabljenih metod in oblik dela so bile ocene udeležencev manj razpršene. 
Standardni odklon je bil največji za reševanje vprašalnikov (SD = 0,85), v vseh 
drugih primerih pa je bil manjši od 0,70. Udeleženci seminarja so se med seboj 
najbolj razlikovali z zaznavanju lastne aktivnosti v primeru dnevniških zapisov, 
individualnih refleksij in reševanja vprašalnikov. V vseh treh primerih je bilo 
zaslediti razpon vseh petih ocen, čeprav je pri tem najnižjo oceno (1) v vseh 
primerih navajala ista oseba. Ta oseba je ves čas seminarja izstopala s svojo 
nepripravljenostjo za aktivno delo v delavnicah.  
 
 
Sklep 
 
Dobljene ugotovitve potrjujejo različnost udeležencev glede na njihove 
spoznavne in učne stile (Marentič-Požarnik, Magajna, Peklaj, 1995). Metode in 
oblike dela, ki določene posameznike motivirajo za aktivno delo, lahko druge 
odbijajo. To je verjetno povezano tudi z njihovimi izkušnjami z omenjenimi 
didaktičnimi pristopi. Na ocene primernosti v programu uporabljenih metod in 
oblik dela ter na aktivnost udeležencev, ki jo slednje izzovejo, pa vplivajo tudi 
spremenljivi, trenutni in naključni dejavniki, npr. trenutna utrujenost, zbranost 
in psihofizično počutje posameznega učitelja, zasebno življenje ipd. Na slednje 
pa težko sistematično vplivamo. Z uporabo skupinske oblike ter različnih metod 
dela pri učiteljih razvijamo skupinski duh, sproščene odnose in komunikacijo, z 
delom v delavnicah pa povečujemo uporabnost znanja. Temeljno "orodje" 
uspešnega timskega dela so komunikacijske spretnosti, zato jih je treba pri 
udeležencih programa še posebno sistematično spodbujati in razvijati. Podobno 
velja tudi za različne strategije reševanja problemov v timu. Bistvo timskega 
dela v šoli je v najširšem smislu eno samo reševanje problemov, od načina 
njihovega reševanja pa je odvisno, ali se bo tim razvijal ali pa nazadoval. 
Komunikacijo, reševanje problemov in ozaveščanje z refleksijo so udeleženci 
izpostavili tudi kot tiste teme programa, ki so jim ostale najbolj v spominu.  

Dobljene rezultate raziskave lahko posplošimo tudi na druge programe 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter jih upoštevamo pri oblikovanju 
novih programov. Programi usposabljanja učiteljev naj torej vključujejo tiste 
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aktivnosti, ki so jih udeleženci te raziskave označili kot zanimive in uporabne: 
tj. metodo igre vlog, timske predstavitve, skupinsko delo in različne delavnice. 
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Kaj mora znati učitelj tujega jezika –  
primer analize potreb kot orodja načrtovanja 

izobraževanja učiteljev 
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Povzetek 

Prispevek predstavlja raziskavo, ki je bila opravljena v letih 2003–2005 v 
okviru doktorskega študija s področja didaktike angleščine kot tujega jezika na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani. Izhodišče raziskave je koncept analize potreb, 
kot se je izoblikoval na področju poučevanja jezikov, vendar je v raziskavi 
uporabljen kot orodje za načrtovanje dodiplomskega izobraževanja učiteljev. 
Glavno vprašanje je, kakšno predmetno znanje, konkretneje kakšno praktično 
znanje ciljnega jezika naj bi posedoval slovenski učitelj angleščine. Gre za 
ključni vidik delovanja tujejezikovnega učitelja, ki pa je bil doslej dokaj slabo 
raziskan. Raziskava obsega 11 intervjujev, tri študije primerov, 48 opazovanj 
učnih ur ter 380 absolventskih poročil s pedagoške prakse, ki predstavljajo 
dokaj širok in raznolik vzorec slovenskih učiteljev angleščine. Rezultat analize 
je celosten oris potreb učitelja po znanju tujega jezika, ki ga poučuje; posebej 
pomembne so tiste značilnosti, ki so specifične za poučevanje (tujega jezika), 
npr. uporaba vprašanj pri vodenju pouka, poenostavljanje govora glede na raven 
učencev ter 'preklapljanje' med materinščino in ciljnim jezikom. Zanimive so 
tudi ugotovitve o povezanosti jezikovne rabe in drugih vidikov učiteljevega 
delovanja glede na proces učenja, npr. povezava z disciplino v razredu, 
učiteljevo samozavestjo in sposobnostjo empatije. Ko razmislimo o rezultatih 
raziskave z vidika možnih vsebin, metod in ciljev izobraževanja tujejezikovnih 
učiteljev, vidimo, da nam takšna analiza ciljnih potreb da zelo koristen vpogled 
v učiteljevo delovanje, ki bi ga težko pridobili na kak drug način. Prav gotovo 
nekateri pomembni izsledki predstavljene raziskave ne veljajo samo za 
tujejezikovne učitelje, zato trdimo, da je analiza potreb, ki je sicer že široko 
uveljavljena na drugih področjih, še kako uporabna tudi v načrtovanju 
izobraževanja učiteljev. 
 
 
Ključne besede 

načrtovanje programa, tujejezikovni učitelj, analiza potreb  
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What a Foreign Language Teacher Has to Know – 
A Case of Needs Analysis as a Tool for Planning 

Teacher Education 
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Summary 

The paper presents a study carried out between 2003–2005 as part of doctoral 
work in the pedagogy of English as a foreign language at the Faculty of Arts in 
Ljubljana. The study starts with the concept of needs analysis as it has evolved 
in language teaching, but applies it as a tool for planning preservice teacher 
education. The key question is which subject knowledge or, more specifically, 
which practical target language knowledge a Slovenian teacher of English 
should possess. This is a crucial aspect of foreign language teacher activity 
which has not been extensively researched. The study is based on 11 interviews, 
three case studies, 48 classroom observations and 380 trainee reports on school-
based practice. These represent a fairly broad and diverse sample of Slovenian 
teachers of English. The result of the analysis is a holistic description of a 
teacher's target needs for the language being taught. The most important 
features are those specific to teaching (a foreign language), for example the use 
of questions in classroom management, simplifying speech to adapt to the 
student level and code-switching. There is also evidence of various interesting 
connections between the teacher's language use and other aspects of their 
activity (e.g. classroom discipline, self-confidence and the ability to empathise 
with learners). When reflecting on the results from the perspective of the 
possible contents, aims and methods of foreign language teacher education, we 
can see that such an analysis of target needs gives us a very useful insight that 
would be difficult to gain in any other way. Surely some of the study’s most 
important findings presented apply to the teachers of other subjects so we 
propose that needs analysis, which is very widespread in certain other fields, is 
also more than welcome in the planning of teacher education. 
 
 
Key words 

programme planning, foreign language teacher, needs analysis 
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1 Uvod 
 
Pomen kakovostnih učiteljev oz. kakovostnega poučevanja je nesporen, 
nesporno pa je tudi, da so potrebni za zagotavljanje tega dvojega kakovostni 
programi izobraževanja oz. usposabljanja učiteljev. Nadarjen in visoko 
motiviran posameznik se bo resda verjetno lahko razvil v kakovostnega učitelja 
kljub slabemu poklicnemu usposabljanju ali pa celo kot ‘samouk’, a na 
sistemski ravni moramo težiti k takšnim rešitvam, ki bodo zagotavljale čim 
večjo kakovost učitelja pri čim večjem deležu kandidatov, in sicer že ob 
zaključku dodiplomskega izobraževanja oz. ob vstopu v poklic. To pomeni, da 
je treba stremeti k čim večji kakovosti dodiplomskih programov za 
izobraževanje učiteljev.  

Od česa pa je odvisna kakovost teh programov? Kurikularna teorija opredeljuje 
izobraževalni program kot načrtovan in voden preplet vsebin, ciljev in metod. 
Seveda na uspeh dejanskega izvajanja programa vplivajo številni dejavniki, ki 
jih ni mogoče povsem nadzorovati (npr. danosti učencev), vendar pa je 
ključnega pomena, da je ta proces voden in načrtovan. V literaturi najdemo več 
utemeljitev načrtovanja programa kot izhodiščnega in najpomembnejšega 
kurikularnega procesa (Diamond, 1989: 15; Klein, 1991: 341). Avtorji 
poudarjajo, da mora biti to temeljito premišljeno in sistematično ter da ima 
svoje zakonitosti. Na tej podlagi so nastala priporočila za snovanje programov v 
različnih kontekstih, tudi prav konkretno za visokošolske programe, med katere 
spadajo tudi programi za izobraževanje učiteljev (Toohey, 1999). Za temeljni 
kamen načrtovanja programa velja analiza lika diplomanta oz. ciljnega profila. 
Kakšna znanja in druge lastnosti bo potreboval za opravljanje poklica, za 
katerega ga program izobražuje, in za uspešno sodelovanje v sodobni družbi? V 
Sloveniji pri izobraževanju učiteljev temu vprašanju kot tudi sistematičnemu 
kurikularnemu načrtovanju nasploh do sedaj marsikje nismo posvečali dovolj 
pozornosti.  

Pričujoči prispevek temelji na doktorskem delu, ki je nastalo na področju 
didaktike angleščine kot tujega jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Loteva 
se prav zapolnjevanja prej omenjene vrzeli – opredeljevanja ciljnih potreb 
učitelja kot izhodišča za snovanje oz. prenavljanje programa za njegovo 
dodiplomsko izobraževanje. Zaradi obsežnosti tematike je bil cilj tega dela 
opredeliti le en – ključni – vidik kakovosti učitelja angleščine kot tujega jezika, 
in sicer njegovo praktično predmetno znanje. Do sedaj v Sloveniji takšne 
raziskave ni bilo, v tuji literaturi pa smo našli eno samo res primerljivo 
raziskavo (Bondi, 2002). 
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2 Pregled literature  
 
Pri snovanju raziskave smo črpali iz literature z več različnih področij. Poleg 
virov o načrtovanju izobraževalnega programa, posebej analizi potreb (glej 3.), 
smo pregledali še literaturo o poklicnem profilu in izobraževanju učiteljev 
angleščine kot tujega jezika ter o učiteljevem praktičnem znanju jezika, ki ga 
poučuje.  

Znanstvena pozornost vlogi učiteljevega znanja in rabe ciljnega jezika in kako 
to vpliva na kakovost pouka je bila do sedaj razmeroma majhna. Leta 2003 je 
npr. ameriško združenje učiteljev angleščine kot drugega jezika prvič razpisalo 
raziskovalne štipendije za to področje. Iz posameznih objavljenih del (večinoma 
člankov) vendarle lahko povzamemo, da gre za ključen vidik profila 
tujejezikovnega učitelja (gl. npr. Haddock, 1998; Lomax, 2002), ki je tudi 
močno povezan z drugimi vidiki učiteljevega lika in dela. Učitelj, ki je sam 
(pre)šibak v jeziku, ki ga poučuje, bo morda npr. izbiral bolj zastarele in 
'varnejše' načine poučevanja, imel težave z vzpostavljanjem avtoritete pred 
učenci, bo manj kritičen uporabnik učnih gradiv itn. 

Glede samih značilnosti oz. vidikov učiteljevega ciljnojezikovnega znanja 
literatura seveda omenja predvsem govor pri pouku. Učiteljeva raba angleščine 
pri pouku je v primerjavi s prejšnjimi obdobji zagotovo pridobila na pomenu 
kljub dejstvu, da so danes učenci mnogo več izpostavljeni angleščini tudi zunaj 
šole. Danes namreč velja načelo, naj bi učitelj kolikor se le da vodil pouk v 
ciljnem jeziku, saj tako učenci tudi sami mnogo lažje usvojijo komunikacijsko 
sposobnost v tem jeziku. Pri tem njegov govor v razredu igra več vzporednih 
vlog: služi kot jezikovni vnos, zgled rabe ciljnega jezika in odnosa do tega 
jezika, hkrati pa je tudi orodje za vodenje pouka. V 80. letih so bile narejene 
različne empirične raziskave teh funkcij (gl. npr. Chaudron, 1988) in glede na to 
tudi različne kategorizacije sestavin učiteljevega govora (npr. spraševanje, 
dajanje povratne informacije itn., vendar so rezultati bili precej omejeni in 
neenotni. Izdanih je bilo tudi nekaj priročnikov, ki se 'angleščine za potrebe 
učitelja angleščine' lotevajo bolj s slovarskega vidika – z naštevanjem tipičnih 
fraz oz. stavkov, ki naj jih učitelj uporablja v značilnih situacijah pri pouku (gl. 
npr. Hughes, 1981).  

Druge podatke o tem, kakšen naj bi bil jezikovni profil učitelja tujega jezika, 
najdemo v različnih dokumentih o poklicnih kvalifikacijah in standardih (npr. 
Takala, 1994), ki pa so večinoma presplošni ali pa neprimerni za slovenski 
kontekst, prav tako pa ni možen vpogled v njihovo morebitno empirično ozadje. 
To je pomembno, saj več strokovnjakov poudarja, da mora učitelj tujega jezika 
uporabljati to znanje za specifične poklicne situacije in da torej ni dovolj 
splošno znanje jezika, kakršnega po navadi pridobimo v šolah in tečajih (gl. npr. 
Richards, 1998; Elder, 2001). Dejansko angleščina za potrebe učitelja 
angleščine ustreza definiciji jezika za posebne potrebe (gl. npr. Dudley-Evans in 
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St. John, 1998), za takšne zvrsti jezika pa je v svetu značilno, da se poučujejo na 
osnovi analize potreb. Več avtorjev poroča, da je zaradi neupoštevanja teh 
posebnosti, pa tudi iz drugih razlogov, znanje angleščine pri učiteljskih 
kandidatih marsikje po svetu preslabo (gl. npr. Murdoch, 1994; Sadtono, 1995). 
 
 
3 Raziskava 
 
Glavni cilj raziskave je bil opisati ciljne potrebe bodočih slovenskih učiteljev 
angleščine po znanju tega tujega jezika – torej po učiteljevem praktičnem 
predmetnem znanju. Ta opis naj bi služil kot izhodišče za načrtovanje ustrezne 
komponente dodiplomskega izobraževanja učiteljev angleščine, predvsem v 
smislu določitve ciljev in vsebin jezikovnega pouka za bodoče učitelje jezika, 
pa tudi zaželene ravni ciljnega znanja, saj se v stroki pojavljajo tudi vprašanja o 
tem, ali npr. učitelj v osnovni šoli res potrebuje enako visoko znanje ciljnega 
jezika kot učitelj v gimnaziji ali na fakulteti. V povezavi z glavnim vprašanjem 
se je zastavilo še nekaj dodatnih vprašanj; predvsem ali so poklicne zahteve 
različne glede na starost, znanje učencev in vrsto programa, v katerem učitelj 
dela, pa tudi na kakšne načine konkretno učiteljevo znanje oz. raba ciljnega 
jezika sploh vplivata na uspeh oz. kakovost njegovega poučevanja.  

Za osnovo opisa jezikovne rabe učiteljev pri njihovem delu smo v raziskavi 
uporabili Skupni evropski okvir smernic za jezikovno učenje in poučevanje 
(Council of Europe, 2001), ki je trenutno najbolj celosten in temeljit vir te vrste. 
Podaja širok in podroben opis različnih vidikov jezikovnega znanja oz. rabe, pa 
tudi opis stopenj obvladovanja. Pri tem smo seveda dani model nekoliko 
priredili, kar pomeni, da so nekatere kategorije (npr. jezikovne dejavnosti) bile v 
ospredju, druge smo zanemarili, tretje pa smo opisu dodali na podlagi analize 
zbranih podatkov.  

O samem postopku analize potreb obstaja veliko literature, saj je ta uveljavljen 
na različnih področjih od trženja do sociale in zdravstva, v izobraževanju pa se 
veliko uporablja npr. pri načrtovanju programov pouka tujih jezikov, posebej za 
poklicne potrebe. Virov, ki bi omenjali aplikacijo analize potreb na področje 
izobraževanja učiteljev, praktično ne najdemo. Ker pa smo se odločili za 
predmetni, torej jezikovni vidik usposobljenosti učitelja angleščine, smo se 
lahko v raziskavi smiselno naslonili na napotke, ki jih najdemo v literaturi o 
analizi potreb za tujejezikovno poučevanje.  

Kot priporoča Brown (1995), je prvi korak vedno izbira skupin oseb, ki jih 
bomo zajeli, da bi dobili čimbolj celostno sliko o potrebnem ciljnem znanju in 
lastnostih. To pomeni, da moramo predvsem preučevati tiste osebe, ki že delajo 
v ciljni situaciji – v našem primeru učitelje angleščine v slovenskih šolah. 
Vzorčenje oseb je bilo delno priložnostno delno namensko. Pri tem smo seveda 
vključili predstavnike različnih tipov učiteljev – začetnike in izkušene učitelje, 
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delno pa smo upoštevali tudi oceno strukture ciljne populacije glede na starost, 
spol, kraj delovanja in tip šole oz. programa v katerem dela. Poleg samih 
učiteljev smo vključili tudi nekaj učencev in ravnateljev, saj nam tudi oni lahko 
dajo podatke o tem, kakšno znanje naj bi učitelj imel in zakaj.  

Metodološko je bila raziskava zasnovana kvalitativno, delno zato, ker ni bilo 
mogoče dobiti natančnih podatkov o ciljni populaciji, kar bi precej zmanjšalo 
uporabnost kvantitativnih rezultatov. Še pomembnejši razlog pa je v sami naravi 
raziskovalnih vprašanj. Kot pravi Medgyes (1994), je za učitelje tujih jezikov 
njihovo lastno znanje ciljnega jezika ena najobčutljivejših tem, zato klasično 
anketiranje verjetno ne bi dalo dovolj zanesljivih rezultatov. Poleg tega na 
žalost ne moremo domnevati, da je vsak učitelj enako kakovosten, torej 
sistematično vzorčenje ne bi dalo dobrih rezultatov, saj bi posploševali rezultate 
oseb, za katere ne vemo, če jih lahko postavimo za zgled bodočim učiteljem 
tega predmeta. Seveda je ločevanje med ‘dobrim’ in ‘slabim’ poučevanjem 
problematično (npr. Tsui, 2003), vendar se nam je zdelo za takšno študijo, kot je 
bila naša, neizogibno. Kakovost učiteljevega dela smo opredeljevali predvsem z 
vidika uspeha ene opazovane učne ure ter ocen in samoocen učiteljev, delno pa 
tudi ocen učencev in ravnateljev ter same raziskovalke. Kot poudarjajo 
zagovorniki konstruktivistične in kvalitativne raziskovalne paradigme (npr. 
Patton, 2001), je namreč pomembno, da ne izključimo oz. prikrivamo svojih 
lastnih pojmovanj. Kakovost poučevanja smo tako iskali v preseku vseh 
omenjenih kategorij.  

Raziskava, ki je potekala dve leti, je obsegala:  
− opazovanje 48 učnih ur angleščine v ljubljanskih srednjih in osnovnih šolah;  
− 3 študije primera učiteljev začetnikov v trajanju enega semestra; 
− 11 intervjujev z učitelji in ravnatelji; 
− analizo 380 poročil s pedagoške prakse študentov angleščine Filozofske 

fakultete v Ljubljani.  
 

Opazovanja pouka in intervjuji so bili polstrukturirani in etnografske narave. 
Polovico opazovanih učnih ur so izvajali izkušeni učitelji, drugo polovico za 
učitelji začetniki – s tem smo dobili dragoceno primerjalno perspektivo, saj se 
ciljne potrebe pogosto definirajo s pomočjo razlikovanja med tistim, kar 
ocenimo za zaželeno ali celo idealno stanje, ter tistim, kar ocenimo kot problem 
ali manjko (Berwick, 1989). Intervjuji so bili na začetku raziskave strukturirani, 
usmerjevalne narave, glavnina pa je bila opravljena proti koncu raziskave s 
pomočjo obsežnejšega vprašalnika. Študije primerov so trajale en semester, kar 
smo ocenili kot idealno dolžino, obsegale pa so po tri opazovanja vsake 
učiteljice (na začetku, sredini in koncu semestra), tri intervjuje ter analizo 
dnevniških zapisov, ki so jih vse tri učiteljice skozi semester pisale po navodilih 
raziskovalke. Poročila s pedagoške prakse smo vključili kot dragocen vir, saj 
smo predvidevali, da se poklicne potrebe najjasneje pokažejo verjetno prav 
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bodočim učiteljem ob prvem soočenju s poklicno realnostjo. Šlo je za esejska 
besedila v dolžini povprečno 1,5 tipkane strani.  

Iz opravljenih opazovanj, intervjujev itn. smo dobili veliko količino 
kvalitativnih podatkov (besedilnih zapisov), ki smo jih analizirali po načelih 
klasične vsebinske analize. V zapisih smo poiskali in označili samostojne dele, 
ki so se nanašali na že vnaprej opredeljene kategorije (iz Evropskega okvira 
smernic za jezikovno učenje in poučevanje oz. druge literature) (glej 2), 
nekatere pa so se oblikovale še dodatno. Pri tem smo upoštevali načela 
doseganja zanesljivosti in veljavnosti v kvalitativnem raziskovanju: temeljitost, 
eksplicitnost in t. i. 'thick description'. Namesto kvantitativne osnove za 
posploševanje pa smo se odločili za t. i. naturalistični model posploševanja. V 
Prilogah podajamo primer zapiskov o eni opazovani učni uri, kjer so opažanja 
že razporejena po kategorijah, ter vprašalnik, ki smo ga uporabili za intervjuje z 
učitelji.  
 
 
4 Rezultati  

 
Po opravljeni analizi smo združili opažanja iz vseh štirih virov podatkov glede 
na raziskovalna vprašanja. V odgovor na glavno vprašanje – kakšno praktično 
znanje ciljnega jezika potrebuje slovenski učitelj angleščine za kakovostno 
poučevanje – smo dobili naslednje odgovore. 

Učitelj mora biti sposoben s čim manj napora uporabljati angleščino za poklicno 
delo v obsegu cca. 30 – 50 ur tedensko, od tega največ v govorni rabi (pouk) in 
v bralni rabi (priprava pouka, ocenjevanje), manj v slušni rabi (poklicno 
izpopolnjevanje, seminarji..) in pisni rabi (npr. pisanje vaj za učence). 
Najpogostejše specifične dejavnosti, ki jih učitelj izvaja v angleščini, smo 
poiskali kot paralele splošnim jezikovnim dejavnostim, naštetim v Skupnem 
evropskem okviru smernic za jezikovno učenje in poučevanje, in sicer za vsako 
od štirih osnovnih jezikovnih rab (slušno, govorno, bralno, pisno). Tu podajamo 
samo tabelo ugotovitev za govor.  
 
Tabela 1: Učiteljeve govorne dejavnosti v angleščini 
 

DEJAVNOST VIDIK UČITELJEVEGA 
DELA  DRUGE UGOTOVITVE 

Konverzacija 
Neformalna diskusija  

 

Vodenje pouka,  
vodenje / moderiranje 
diskusije! 

Pomembno za učitelje na 
vseh ravneh, zahteva 
posebno usposabljanje  

Javna govorna obvestila  
 

Pouk: napovedovanje 
učne teme, učnih 
dejavnosti, preverjanj 
znanja ipd. 
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Govorne predstavitve – 
predavanja 
(Daljši) monolog – 
opisovanje 
 

Pouk: razlaga  
Nastopi na organiziranih 
strokovnih 
izpopolnjevanjih. 

 

Razumevanje sogovornika 
– rojenega govorca  
 

Lastno jezikovno 
izpopolnjevanje, aktivna 
udeležba v programih 
strokovnega 
izpopolnjevanja 

 

Intervjuvanje in 
sodelovanje v intervjuju 

Ustno izpraševanje   

Ciljno govorno 
sodelovanje 

 Možno le, če ima učitelj 
lahko dokaj enakopraven 
odnos z učenci; zelo 
koristna dejavnost za učence 

Daljši monolog – 
argumentiranje 
 
Transakcije za 
pridobivanje dobrin in 
storitev 

Pomembno le, kjer so takšne govorne dejavnosti cilj 
učnega programa za učence 

 
 
Nadalje smo sestavili seznam govornih dejanj, ki so značilna za poučevanje 
tujega jezika in za nobeno drugo dejavnost in ki so se izkazala za problematična 
pri učiteljih začetnikih in jim je torej potrebno pri izobraževanju učiteljev 
angleščine v Sloveniji nameniti posebno pozornost: 
− Razlaga (slovnice, pomenov besed in besednih zvez) 
− Zaznavanje in obravnava napak v govoru učencev  
− Prevajanje za podporo usvajanju in produkciji ciljnega jezika 
− Ponazarjanje rabe leksema / slovnične strukture v kontekstu  
− Izvabljanje učenčevega govora v ciljnem jeziku 
− Zaznavanje in obravnava jezikovnih napak v produkciji učencev 
− Zahteva, naj učenci uporabljajo ciljni jezik  
  
Branje je bilo ocenjeno kot zelo pomembno, predvsem glasno branje oz. 
podajanje besedila (branje zgodb, navodil ipd. učencem pri pouku). Izven pouka 
je pomembna sposobnost kritičnega in hitrega branja, saj učitelji vedno več 
iščejo dodatna gradiva za učence, vedno bolj pa se morajo tudi seznanjati s tujo 
strokovno literaturo. Pisanje so udeleženci v raziskavi ocenili kot pomembno le 
z vidika priprave učnih gradiv ter poklicne rasti (npr. strokovnih člankov, 
refleksijskih zapisov), neposredno pa je pomembno, da učitelj obvlada pisanje v 
angleščini le, kadar je to tudi učni cilj za njegove učence. Specifična znanja 
zahteva pisanje testov ter učnih gradiv (vemo pa, da morajo mnogi učitelji sami 
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dopolnjevati ali celo pisati učna gradiva za svoj program). Poslušanje je pristalo 
na zadnjem mestu, saj potrebuje učitelj sposobnost slušnega razumevanja 
angleščine predvsem za to, da vzdržuje in dograjuje svoje jezikovno in 
pedagoško znanje (npr. radio, strokovne konference s tujimi predavatelji). 

Druga kategorija opisa jezikovnega znanja je obsegala t. i. zaželene jezikovne 
kompetence. Pri tem so se v raziskavi pokazala, npr. najbolj problematična 
področja slovnične rabe angleščine pri učiteljih (zanimivo je, da so bila enaka 
pri učiteljih začetnikih kot pri izkušenih učiteljih) – izstopa pravilna raba 
vprašalnih stavkov, vprašalnic in členov. Na področju besedišča so se pokazale 
predvsem pri učiteljih začetnikih največje pomanjkljivosti (in s tem specifične 
ciljne potrebe), oblikovno gledano so to predložne zveze in kolokacije, z 
vsebinskega oz. tematskega vidika pa so, presenetljivo, začetniki dostikrat 
pogrešali znanje dokaj splošnega besedišča (npr. vsakdanje življenje, šport, 
delo). Na področju fonološkega znanja ni bilo izstopajočih ugotovitev, razen 
seznama pogostih izgovornih napak, ki jih delajo slovenski učitelji, ter 
neustrezne rabe intonacije pri začetnikih. Kar se tiče sociolingvističnih znanj, 
kaže, da na učence spodbudno deluje, če učitelj uporablja anglosaške 
konvencije vljudnosti, nekonstruktivno pa je, če učitelj neustrezno uporablja 
register (npr. da le ta nefunkcionalno niha med formalnim in neformalnim). Na 
vprašanje, ali naj bi slovenski učitelji uporabljali britansko ali ameriško 
angleščino, raziskava ni dala odgovora, saj je to delno politično vprašanje, ki 
zadeva globalne cilje učenja angleščine kot tujega jezika.  

V kategoriji pragmatičnih znanj smo ugotovili dva pomembna vidika učiteljeve 
rabe ciljnega jezika, ki se jih ne da neposredno razbrati iz Skupnega evropskega 
okvira smernic in učiteljem začetnikom predstavljata precejšnjo težavo. Ena je 
ustrezna raba materinščine in angleščine pri pouku oz. tako imenovano 
'preklapljanje', ki mora biti funkcionalno. Posebej mora biti ravni znanja učenca 
prilagojen učiteljev govor v angleščini – ne sme biti prezahteven, pa tudi ne 
premalo zahteven, saj je to lahko destruktivno za uspeh že ene same učne ure, 
kot prikazujejo nekateri v raziskavi analizirani nastopi učiteljev začetnikov na 
gimnazijah. Učitelj tujega jezika mora tako obvladovati zahtevno ravnovesje 
med poenostavljanjem svojega govora v ciljnem jeziku, hkrati pa mora učencem 
nuditi dovolj novih elementov in dovolj visoko raven izziva, da spodbuja njihov 
napredek. To je sposobnost povsem specifična tujejezikovnemu poučevanju.  

Drugo raziskovalno vprašanje se je nanašalo na razlike v potrebnem znanju 
ciljnega jezika pri poučevanju na različnih stopnjah. Predvsem intervjuji z 
učitelji so potrdili, da te razlike obstajajo, vendar ne v tem smislu, da bi učitelj 
za osnovnošolce lahko imel slabše znanje angleščine. Gre za to, da potrebuje v 
vsakem kontekstu učitelj nekoliko drugače profilirano znanje ciljnega jezika, 
torej so nekateri vidiki bolj poudarjeni kot v drugih kontekstih. Za otroke, ki se 
učijo tujega jezika, je najpomembnejša učiteljeva brezhibna izgovorjava in 
slovnica, manj besedišče, medtem ko je za gimnazijce do neke mere ravno 
obratno.  
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5 Zaključek  
 
S pomočjo analize potreb po praktičnem predmetnem znanju, ki bi ga za 
kakovostno delo potrebovali slovenski učitelji angleščine, smo izdelali opis, ki 
bi ga bilo priporočljivo uvrstiti med cilje programov za izobraževanje teh 
učiteljev oz. ga pri opredeljevanju teh ciljev resno upoštevati. Do sedaj takšnega 
opisa v Sloveniji nismo imeli, pa tudi v tuji literaturi ga ne najdemo v isti obliki. 
Iz opisa vidimo, da učitelj dejansko uporablja jezik, ki ga poučuje, na specifične 
načine, trenutno dodiplomsko izobraževanje učiteljev angleščine v Sloveniji pa 
s tem večinoma ni usklajeno (podobno je tudi ponekod v tujini, npr. Barnes, 
2002). Bodoči učitelji – študentje angleščine – npr. vadijo govorno rabo 
najmanj od vseh, čeprav je to za njihov bodoči poklic najpomembnejši vidik, 
ravno tako premalo razvijejo nekatere druge specifične jezikovne zmožnosti, ki 
bodo kasneje vplivale na kakovost njihovega poučevanja (npr. postavljanje 
vprašanj in vodenje diskusije, pisanje testov in učnih gradiv, obvladanje 
besedišča na tematskih področjih, ki se pojavljajo v različnih šolskih programih 
itn.).  

Menimo, da ta raziskava (v luči poznavanja obstoječih programov za 
izobraževanje učiteljev angleščine) jasno pokaže, da je izdelava analize potreb, 
že povsem uveljavljena na drugih področjih družbenih dejavnosti, lahko zelo 
koristna tudi pri načrtovanju kakovostnih programov za izobraževanje učiteljev. 
To ne velja samo za učitelje angleščine – marsikateri element pričujočega 
prispevka se gotovo da prenesti tudi na izobraževanje učiteljev drugih 
predmetov. Ne nazadnje pa: ali je brez sistematičnega vpogleda v potrebe ciljne 
situacije sploh mogoče načrtovati takšne cilje, vsebine in metode, da bodo 
bodoči učitelji pridobili znanja, res relevantna za njihovo bodoče poklicno delo 
in bodo v neposredni povezavi s kakovostjo poučevanja in učenja?  
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PRILOGA 1 
 
Primer pol-obdelanih zapiskov o opazovani učni uri  
 
Učna ura v 7. razredu osnovne šole v Ljubljani  
 
Klasična velikost skupine in ureditev učilnice. Učna ura je jasno strukturirana 
in poteka po načrtu, tempo je hiter, a ne prehiter, prehodi med dejavnostmi 
potekajo zelo gladko. Disciplina ni problematična, vsi učenci sledijo in 
sodelujejo, vzdušje je delovno. 

 
Uporaba glasnosti in poudarka v dikciji: Ker je tema učne ure 'Present Perfect 
Simple', učiteljica ob dajanju navodil učencem za vajo posebej poudari oblike 
tega časa. Na prosojnici ima seznam opravil, kaže nanje in reče: 'These haven't 
been done yet, and these we have done.' 
 
Fraze in funkcije: 'Did you revise irregular verbs? Let's find out!' (napoved 
preverjanja domače naloge); bolj pravilno bi bilo uporabiti 'Present Perfect'), 'It 
goes like this.' (poslušajte navodila za aktivnost), 'Oh, time's up. Sorry! Go back 
to your seats.', 'How do you know that?' (izvablja utemeljitve za odgovore na 
preverbo slušnega razumevanja), 'You don't agree? Well, think about it and 
you'll tell me the next lesson.', 'You can work in pairs, share your ideas if you 
like.', 'Thanks.' (kadar želi ustaviti učenca, ki predolgo govori), 'See you on 
Wednesday.', 'If there are any difficulties, please ask now.' 
 
Podpora razumevanju: Reče: 'You can open your books on page 54.' in hkrati na 
tablo napiše številko 54. 
 
Jezikovna raba: 'So this is what are we going to do.'; 'The prize is' izgovori kot 
/the prajs is/, v 'what' izgovarja ozki o, dolgi in kratki i, 'Now, similar task is in 
your activity books.' 
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PRILOGA 2  
 
Primeri vprašanj iz intervjujev z učitelji  
 
1.  Prosim približno ocenite, koliko ur tedensko uporabljate angleščino za svoje 

delo:  
 

POUK PRIPRAVA POUKA IN 
SPREMLJAJOČE 
DEJAVNOSTI (npr. 
ocenjevanje) 

POKLICNO 
IZPOPOLNJEVANJE 

 
7.  Ali vaše znanje in raba angleščine vpliva na učence in kako? 
 
8.  Kaj so po vašem mnenju glavne razlike v zahtevah, kar se tiče učiteljevega 

znanja angleščine, med različnimi stopnjami učenja (začetna, otroci, sred. 
šola, fakulteta, odrasli)?  

 
 
Ali bi se strinjali z naslednjimi trditvami?  
Katera se vam zdi najpomembnejša? 
 
A Učiteljevo obvladanje ciljnega jezika je temelj njegove avtoritete pred 

učenci. 
B Učitelj je za učenca vir izpostavljenosti jeziku – to ni zadostni pogoj, da se 

bo učenec naučil, je pa nujen, kljub temu, da je danes angleščina vsepovsod.  
C Učitelj s tem, ko rabi angl. v razredu, učencem daje pomembna podzavestna 

sporočila. (Angleščino se da obvladati. / Angleščina je naravno sredstvo 
komunikacije. / Poslušajte me, jaz vem, ker sem se to že naučil. / To, kar jaz 
govorim, je najbolj prava / pravilna angleščina.)  

 
Prosim, oštevilčite naslednje govorne dejavnosti glede na to, kako pomembno je 
za učitelja, da posamezno dejavnost obvlada v angleščini. Morda so nekatere 
podobne nečemu, kar učitelj pogosto počne:  
− ___ daljši monolog – opisovanje 
− ___ daljši monolog – argumentiranje 
− ___ javna govorna obvestila 
− ___ govorne predstavitve / predavanja 
− ___ razumevanje sogovornika – 'native speakerja'  
− ___ konverzacija 
− ___ neformalna diskusija 
− ___ formalna diskusija in sestanki 
− ___ ciljno sodelovanje (skupinsko reševanje problema, analiza, sprejemanje 

odločitev) 
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− ___ transakcije za pridobivanje dobrin in storitev 
− ___ izmenjava informacij 
− ___ intervjuvanje in sodelovanje v intervjuju. 
 
 
Katere so po vašem mnenju posebnosti učiteljeve rabe intonacije/poudarkov v 
govoru? 
… 
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Od izbirnosti do avtonomije učitelja  
v družbi tveganja 

 
 

Beatriz Tomšič Čerkez 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  

 
 

 
Povzetek 
Likovna umetnost se spreminja s človekom in družbo iz katere izhaja zato je izrazito 
dinamičen fenomen. To dejstvo dobiva poseben pomen na področju izobraževanja 
bodočih učiteljev. Razvojno delo potrebuje stalno aktualizacijo in ravnovesje med 
spreminjajočo se realnostjo šolskega in likovno umetniškega sveta. 
Globalizacija zahteva produktivne procese, ki zanesljivo proizvajajo enotnost, nevtralno 
podobnost standardizacije. Po drugi strani pa je globalizacija komunikacijskih sredstev 
tudi množila količino refleksije o znanju, življenju in svetu. Tako nastaja paradoksna 
zahteva za učitelja likovne vzgoje: ustvariti pogoje »nevtralne podobnosti« in hkrati 
razvijati sebe ter učence v avtonomne, ustvarjalne osebnosti. Ustvarjalnost ni 
univerzalno načelo vzgoje, ampak je predvsem posledica ideologije, ki temelji na načelu 
svobodnega izbora subjekta, ki je prisiljen in pripravljen tvegati. Kratkoročnost vseh 
življenjskih naložb je značilnost »družbe tveganja«. To pomeni, da neprestano 
sprejemamo nove naloge in spoznavamo skrite potenciale lastne osebnosti; neprestano 
izumljamo lastno osebnost.  
Izvirnost kot izraz avtonomije je posledica »večdimenzionalnosti«, ki je značilna za 
likovno ustvarjalnost in poraja neskončno različne govorice in pomene. Noben način ni 
bolj legitimen kot drugi; vsak pristop, ki poudarja en sam kriterij vedno implicira 
redukcijo. Tako nastaja vprašanje, katere so tiste izkušnje, ki jih družba »dejansko« 
pričakuje od likovne oz. umetniške vzgoje, in posledično, kako držo in rezultate dela 
pričakuje od likovnega pedagoga. V tem kontekstu je jasno, da ima izbirnost v času 
študija lahko dva možna in v bistvu nasprotujoča si namena: za nekatere pomeni 
gradnjo specifične usmeritve v poklicu, za druge pa širjenje panorame stroke. V 
eklektični »družbi tveganja«, prepolni individualnih pristopov in različnih rešitev za 
vsako problemsko situacijo je jasno, da postaja možnost izbire v bistvu »življenjski 
projekt« posameznega študenta in odgovornost vsakega izvajalca izbirnih predmetov.  
 
 
Ključne besede 
avtonomija učitelja, ustvarjalnost učitelja, likovni pedagog, izbirnost 
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From Elective Subjects to the Teacher’s 
Autonomy within the Society of Risk 

 
 

Beatriz Tomšič Čerkez 
University of Ljubljana, Faculty of Education  

 
 
 
Summary 
Visual art is constantly changing itself in the context of the society in which it develops. 
That is why it is an extremely dynamic phenomenon. This fact acquires specific 
meanings in the context of the formation of future art teachers. Developmental work 
needs constant actualisation and an equilibrium between the changing realities of both 
artistic and school »worlds«. 
Globalisation demands productive processes that produce unity, neutral standardisation. 
On the other side, the globalisation of communication means has multiplied the level of 
reflections on knowledge, life and the world. In this setting, visual art educators face a 
paradox: the need to create »neutrality« and, at the same time, to develop themselves 
and their pupils into creative and autonomous personalities. Creativity is not a universal 
principle within education but mainly the consequence of an ideology that believes in 
the freedom of the subject to take risks. The »short term« is a characteristic of life in the 
society of risk. This means we are continuously undertaking new tasks, continuously 
recreating ourselves.  
Originality as an expression of the teacher's autonomy is a consequence of the 
»multidimensionality« of artistic creativity, which means infinitely different discourses 
and meanings. An approach that should be more legitimate than others does not exist 
because this should imply reduction. The question that remains open is what 
experiences our society expects from art education and what are the results that art 
educators' work should give. In this context it is clear that the possibility to elect 
subjects within the education of art teachers could call for different strategies: specific 
orientation, professional specialisation or a widening of the professional view. In the 
eclectic society of risk, the possibility to elect subjects means the beginning of an 
eventual career project and a specific responsibility for the teachers of elective subjects.  
 
 
Key words 
teacher's autonomy, teacher's creativity, art education teacher, elective subjects 
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Uvod:  
kontekst sprememb 
 
Konteksta, v katerem poteka uvedba prenovljenih univerzitetnih študijskih 
programov, ni mogoče razumeti kot statično situacijo, s katero se bodo 
povezovale določene točno začrtane spremembe. V luči splošnih tendenc 
razvoja je najbrž smiselno koncipirati vsak študij oz. študijski program kot 
rezultat medsebojno povezanih in prepletenih premikov, ki ciljno in vsebinsko 
neprestano obnavljajo razsežnosti stroke v skladu s lastnim razvojem. Vprašanje 
uspešnosti uvedenih sprememb je treba razumeti kot razvojni izziv, 
univerzitetni izobraževalni sistem se mora tem premikom nujno permanentno 
prilagajati.  

Globalizacija zahteva produktivne procese, ki so med seboj vse bolj podobni in 
zanesljivo proizvajajo enotnost, nevtralno podobnost standardizacije. Edini 
izbor je posploševanje. Po drugi strani, »navaden« človek ne želi biti 
»standardiziran«, želi različnost, sobivanje različnih pogledov, izkušenj, 
perspektiv in predlogov za prihodnost. Globalizacija komunikacijskih sredstev 
zagotovo neprestano množi tudi količino refleksije o znanju, življenju in svetu, 
ampak to dejstvo ne pomeni da smo kakorkoli (večji) gospodarji naše usode. 
Prihodnost je že zanesljivo zelo drugačna od preteklosti. Če »logično« 
sklepamo, ugotovimo, da nam niti osnovno preživetje ni več zagotovljeno. 
Kakorkoli že opišemo situacijo se moramo zavedati, da problemi obstajajo in jih 
je treba reševati. 

Tako nastaja paradoksna zahteva za učitelja likovne vzgoje: ustvariti pogoje 
»nevtralne podobnosti« in hkrati razvijati sebe ter učence v avtonomne, 
ustvarjalne osebnosti. Ustvarjalnost ni splošno veljavno načelo vzgoje, ampak je 
predvsem posledica ideologije, ki temelji na načelu svobodnega izbora subjekta, 
ki je prisiljen in pripravljen tvegati. Kratkoročnost vseh življenjskih naložb je 
značilnost »družbe tveganja«. To pomeni, da neprestano sprejemamo nove 
naloge in spoznavamo skrite potenciale lastne osebnosti. 

Svoboda mišljenja, ki pogojuje profesionalno avtonomijo in ustvarjalnost je 
večplasten pojem, na katerega lahko gledamo iz različnih zornih kotov. 
Razlikujemo formalno in aktualno svobodo, pravi S. Žižek (2001). Formalna 
svoboda je v bistvu deklarativen pojem, katere paradoksalna posledica je 
običajno ta, da »naturalizira« razloge za poslušnost; subjekt spreminja 
percepcijo lastne osebnosti in prizna »vse«, kar mu je bilo naloženo, kot bi imel 
izvor v lastni »naravi«. Tako se subjekt niti ne zaveda oblik podrejenosti. 
Aktualna svoboda je prikrit prisiljen izbor, izbiramo med zadevami, nad 
katerimi nimamo večjega vpliva, kot bi izbor ne bil prisiljen, tako izbiramo 
»celo tisto, kar je nemogoče, nezaslišano«. Torej, svoboda mišljenja je v resnici 
dvorezen meč: v grobem jo dojemamo kot izraz najvišje uveljavitve 
posameznika, čeprav je pogojena z neštetimi dejavniki, ki v resnici brišejo 
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dejansko stanje iz naše zavesti. Ker pa gre za mišljenje, je ta nujno ločen od 
dejanja, ne implicira možnosti prakse. Kaj je torej tisto, kar lahko izbiramo, ko 
govorimo o (strokovni) avtonomiji? Ali sploh imamo kakšno »izbiro«? 
Odgovorimo lahko s posebnim pogledom na družbene razmere danes. V 
»družbi tveganja« (Beck, 1994), nam vodilna ideologija »prodaja« negotovost 
razpada državnega socialnega sistema kot novo možnost pridobivanja svobode: 
kratkoročnost vseh življenjskih naložb, kar pomeni neprestano sprejemanje 
novih nalog in spoznavanje skritih zmogljivosti lastne osebnosti. Nenehno 
izumljanje lastne osebnosti. Življenje je danes projekt, v katerem se nenehno 
spreminjamo, rastemo, se razvijamo, dobivamo nove potrebe in odgovornosti, 
nove naloge. V to nas prisili družba tveganja. Žižek še dodaja, da če nam 
nenehno tveganje morda povzroča tesnobo, potem nismo (za ideologijo 
postmoderne) dovolj zreli, da bi prevzeli vse odgovornosti, ki jih zahteva 
svoboda. Torej, ni trg tisti, ki nas vznemirja, za slabo počutje smo si krivi sami 
… 

»Detradicionalizacija« je drugi pojem, ki ga uvaja (post)moderno življenje. 
Čeprav je postmoderna predstavljena kot neke vrste »revival« tradicij, 
detradicionalizacija ne pomeni države brez tradicije, ampak njen nov pomen in 
status. V kontekstu globalizacije je vsak element tradicije postavljen pod 
vprašaj. Tradicija je središče legitimacije moči nad pasivnimi sukjekti, pravi A. 
Giddens (1994). Naj omenimo »tradicijo« v zvezi s spolnostjo in spoli, družino, 
življenjem lokalnih skupnosti idr, kmalu pa morda tudi v zvezi s študijem oz. s 
šolanjem.  

V svetu umetnosti pomeni »detradicionalizacija« tudi veliko raznolikost 
produkcije. Različnost je posledica večdimenzionalne ustvarjalnosti, neskončno 
različnih govoric in pomenov. Noben način ni legitimnejši od drugega; vsak 
pristop, ki bi zahteval inštalacijo enega samega kriterija, bi vedno impliciral 
redukcijo. Vsekakor kritika vedno selekcionira nek nabor »kandidatov«, ki 
zavoljo demokratičnih potreb ne predstavlja hierarhije, ampak kot bi cinično 
rekel A. Warhol »imajo svojih 15 minut slave« (Giddens, 1994). Taka drža je 
evoluirala do zreduciranega individualizma, v katerem je ustvarjalna energija 
usmerjena k »novostim«, še nevidnem, navidezni originalnosti zgoščeni v 
trendovskem obnašanju in sterilnih oblikah »razvoja«. Rezultat je kaotični 
eklektični horizont prepoln individualnih idej in pristopov. V takem kontekstu 
se postavlja vprašanje, katere so tiste izkušnje, ki jih družba »dejansko« 
pričakuje od likovne oz. umetniške vzgoje in posledično, kakšno držo in 
rezultate dela pričakuje od likovnega pedagoga, torej najprej od študenta, ki 
izbere tak študij in tako življenjsko pot …  

Zaradi velike količine razpoložljivega znanja in tudi hitrejših procesov 
zastarevanja številnih informacij se mora poudarek premakniti od poznavanja 
neštetih podatkov k posplošeni sposobnosti pridobivanja in uporabe vedno 
novih znanj, k razvoju kompetenc za pridobivanje in uporabo znanja. V tem 
kontekstu je jasno, da ima izbirnost v času študija lahko dva možna in v bistvu 
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nasprotujoča si namena: za nekatere pomeni gradnjo specifične usmeritve v 
poklicu, za druge pa širjenje panorame stroke. V eklektični »družbi tveganja«, 
prepolni individualnih pristopov in različnih rešitev za vsako problemsko 
situacijo je jasno, da postaja možnost izbire v bistvu »življenjski projekt« 
posameznega študenta in odgovornost vsakega izvajalca izbirnih predmetov. 
 
 
Pomen in razsežnosti izbirnosti:  
avtonomija študenta in učitelja 
 
Diplomanti morajo biti kompetentni, sposobni, da vodijo kompleksne sisteme 
najrazličnejših produkcijskih procesov in morajo biti v tem kos pogojem 
neprestanega tveganja. Ne gre več za svobodo, ne formalno, ne aktualno, kajti v 
razslojeni družbi po ključu pripravljenosti na posledice tveganja in posledično 
na pomen, ki ga ima ta v vsakodnevnem življenju, nimamo več veliko prostora 
»za izbiro«. Izbira je nujna, saj je eden pomembnih ključev individualne 
avtonomije študenta. To pomeni, da mora ponudba sistematično vpeljevati 
možnost izbire, da se mora ta vedno posodobiti in mora biti usklajena s hitrim 
razvojem stroke in »povečanjem« količine znanja. Hkrati morata tako študent 
kot učitelj prevzeti odgovornost, ki jo izbirnost daje in zahteva.  

Avtonomija učitelja nujno terja avtonomijo študenta. Če se strinjamo, da je 
avtonomija človekova sposobnost, da lastno življenje vzame v svoje roke, 
vključeno z njegovimi akademskimi in političnimi prepričanji, pomeni 
samostojen pristop do znanja in njegovega pridobivanja razvoj, ki omogoča 
samostojnost, voljo in pripravljenost za sprejemanje odločitev in sodelovanje v 
demokratični družbi. Če želi učitelj razvijati avtonomijo študentov, mora biti 
torej sam avtonomen (Usma, Frodden, 2003). Veliko avtorjev vidi promocijo 
učiteljeve avtonomije v pedagoški inovaciji. Inovacija pa predpostavlja, da 
človek sledi notranjemu glasu, ki ga intuitivno vodi v refleksijo o lastni praksi, 
prevzemanju tveganja, pripravljenosti na sodelovalno evalvacijo k temu, da se 
nenehno izpopolnjuje na strokovnem področju in da goji pozitivno 
samopodobo, ki mu dopušča, da evidentira probleme in lastne napake brez 
neugodnih osebnih posledic. 

Avtorja menita, da avtonomija kot najvišji izraz svobode in odgovornosti, 
solidarnosti in dostojanstva pomeni višje vrednote, ki vodijo osebnostno 
vedenje prek »izrazito pravne« ureditve sveta postmoderne. Avtonomijo učitelja 
kot subjekta sooblikuje študent, objekt edukacije. Zato je pomembno, da je 
povezana z odgovornostjo in predanostjo, ki izhaja iz sistema izobraževanja, 
obravnavanega kot splošno družbeno sprejeti projekt edukativne družbe. 

Profesionalna kompetenca v obliki sposobnosti, da se študent zaveda pomena in 
posledic lastne izbire, da primerno in pravočasno sprejme pravilne odločitve, ki 
bodo pozitivno vplivale na gradnjo osebne strokovne podobe, ter moralna 
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obligacija, da prek akademskih dosežkov razvija svobodno osebnost, je tudi 
skrb učitelja. Predvsem pa je naloga, ki jo smiselna izbirnosti študijskih vsebin 
lahko pospešuje, oblikovanje »reflektivnih praktikov«, za katere je avtonomija 
moralna odgovornost, ter »kritičnih intelektualcev«, za katere je ta kolektivni 
proces, skozi katerega edukativna družba preoblikuje lastno realnost in se 
osvobaja od zunanjih pritiskov (prav tam, Smith, 2001). 

Podpiranje strokovne avtonomije je torej nedvomno povezano s pojmovanjem 
funkcije in položaja bodočega učitelja v družbeno-kulturnem kontekstu, v 
katerem deluje. Avtonomija pomeni neke vrste samoupravo, neodvisnost oz. 
delovanje z lastno zakonitostjo, samostojno reševanje problemov. Strokovno 
avtonomijo uveljavlja le osebnost, ki ima v družbi določen konsenz. Ta je veliki 
meri odvisna od razvoja, ki ga sama povzroča z lastnim delovanjem: oblikuje in 
preoblikuje izkušnje učencev, jih usmerja, jim odkriva nove poti, spremlja 
interese, spremembe in rast učencev, dijakov oz. študentov na različnih stopnjah 
vzgoje in izobraževanja. Samostojnost vedno predpostavlja »svobodno izbiro« 
med različnimi potmi. Nujna pogoja za razvoj strokovne avtonomije učitelja sta 
torej svoboda mišljenja, ki mu pušča proste roke pri izboru poti profesionalne 
rasti, ustreznih pedagoških in strokovnih strategij, in njegova odgovornost za 
vse posledice, ki jih lastne odločitve povzročajo. Prepričanje, da je možno 
spremeniti vsako zatečeno stanje, je pogoj za razvoj strokovne avtonomije in 
motivacija učitelja za razvojno delo. Spoznanje, da se spremembe dogajajo na 
podlagi različnih zakonitosti, h katerim učitelj sam začrta pot in ima možnost 
vpliva na razvoj dogodkov, je pomembna posledica. Pogoja učiteljeve 
avtonomije sta svoboda mišljenja in svoboda opravljanja. Torej, »imeti 
možnost« misliti« in v skladu s tem, »imeti možnost opraviti«. Če se študent, 
bodoči učitelj, zaveda, da se s študijem pripravlja na tako družbeno vlogo, bo 
tudi to motivacija za izbiro tistih vsebin, ki mu bodo omogočali nadaljnjo 
refleksijo na določenem specifičnem področju in hkrati oblikovanje lastnega 
specifičnega strokovnega profila.  

Ob razmišljanju o gradnji kompetenc bodočega učitelja se postavlja vprašanje o 
pojmovanju (»strokovne«) prakse. Likovni pedagog naj bi bil strokovnjak za 
likovne umetnosti in tudi (strokovno) podkovan pedagog, ki zna načrtovati 
celoten učni proces in je kos vsem izzivom likovno-pedagoškega dela. Taka 
predstava je zagotovo idealna, vendar pa večkrat daleč od izvedljive realnosti. 
Današnja podoba sveta išče ravnovesje med različnimi izkušnjami in likovni 
pedagogi imajo pri tem pomembno vlogo ter odprte poti ustvarjalnosti v tako 
zapletenem kontekstu. Dobro vemo, da danes kratko malo ni dejavnosti, kjer bi 
brez različnih vidikov »likovnosti« lahko kaj počeli. Vloga izbirnosti v času 
študija je tudi na tem področju lahko ključna. Vsaj delno naj bi omogočala 
sestaviti »različne vrste strokovnjakov« v projektu profesionalnega oblikovanja 
likovnega pedagoga. Oblik vzorcev je vsekakor veliko, odvisne so od 
slehernega ustvarjalca … 
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V zvezi z izbirnostjo je pomembno razmišljati tudi o načinih izvedbe, metodah 
in oblikah dela, ki lahko osmislijo izbiro, ne več kot »dopolnilo« študijskemu 
programu, ampak kot neke vrste preliminarne usmeritve diplomanta. Izhodišča 
za refleksijo so lahko vprašanja o tem, kako lahko predhodno »bazično« znanje 
pogojuje strukturo novega znanja, kako študenti lahko sledijo in sestavijo 
metakognitivne strategije pridobivanja znanja. Pomembno je, kako dobiva 
znanje novi pomen v vedno novem kontekstu, in ne nazadnje, kateri bodo 
pogoji transferja, ki naj bi omogočali uporabo določenega znanja na različnih 
strokovnih področjih.  

Pri usklajevanju vsebin, ki jih predstavljajo izbirni predmeti je bistveno 
upoštevati fleksibilnost, ki omogoča, da študent »vidi« primere in ideje na 
različne načine, v različnih perspektivah. Efland meni, da so v celotni shemi 
vsebin različnih predmetov najpomembnejša področja tista, kjer se dogajajo 
nekakšna prekrivanja ciljev, vsebin in tudi kompetenc (»overlaping«), ki 
omogoča identifikacijo skupnih točk med različnimi področji znanosti (2002). 
Tako je možno voditi študenta skozi različne situacije v različnih kontekstih in 
ga usposobiti za ustrezno reševanje različnih problemov v praksi. 

Po drugi strani preveč široko zastavljeni cilji zmanjšujejo možnost transferja in 
oblikovanja fleksibilnega znanja, interpretacije in alternative. Spiro (1987) 
govori o vsebinah predmetov kot o »pokrajini«, ki jo vsak študent raziskuje »po 
svoje«. Izredno pomembno je torej biti pozoren na raven kompleksnosti 
strukturiranja področja, ki ga študentom predstavljamo. In na možnosti 
izhodišča v t. i. »situated learning« oz. učenju, ki temelji na konkretnih, realnih 
situacijah v praksi (Eisner, 2002), ki čeprav bi ga lahko do neke mere 
poistovetili z izkušnjo pedagoške prakse, lahko prevzame v primeru izbirnih 
predmetov, drugo specifično vlogo.  

Kot pravita antropologa H. R. Maturana in F. J. Varela, je spoznavanje 
dejavnost spoznavalca; zakoreninjeno je v samem načinu njegovega bitja, v 
njegovi organizaciji. Korenine spoznavanja in delovanja so ukoreninjena v 
živem bitju kot celoti (1998). Vsekakor leži srž vsakega spoznavanja in učenja v 
načinu, kako študent »premleva« izkušnjo, predvsem pa, kako jo kritično 
reflektira. Proces bi lahko pojmovali kot ciklus, ki se začenja z izkušnjo, 
nadaljuje z refleksijo, ki vodi k akciji; ta je sama po sebi izkušnja za 
reflektiranje oz. »zgrajena izkušnja«, pravi Eisner (2002). Potreba po rešitvi 
intelektualnih oz. praktičnih problemov mora biti dovolj pomembno izhodišče, 
da študent prevzame vsako naporno iskanje poti iz problemskih situacij. Za 
Deweyia (1981) postaja problem funkcija in mesto interesa oz. zanimanja v 
povezavi z voljo, da se nekaj spozna oz. rešuje. Pristna interakcija med 
zanimanjem (interest) in naporom (effort) se poraja samo takrat, ko človek 
pojmuje izkušnjo s stališča problemske naravnanosti. Zato je vsekakor potrebno 
reflektirati o tem, kako programu študija pristopati čimbolj celostno in ga gledati 
v luči medsebojne povezanosti in odvisnosti med različnimi predmeti, pa tudi v 
luči protislovnosti in razvojnosti. Brez razčlenjevanja kompleksnosti sprememb in 
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kompleksnosti izobraževalnega polja, v katerem delujemo, ne gre. Drugače ne bi 
bili kos inovacijam in bi izgubili pregled nad celoto, zato se moramo odločiti, 
čemu dati prednost. 

Predstavljeni so samo nekateri elementi, ki vplivajo na pojmovanje in položaj 
izbirnih predmetov znotraj celotne podobe bodočega programa študija. Možnost 
izbire vsebin kot enega izhodišč pri gradnji strokovne avtonomije v pogojih 
neprestanega tveganja zahteva, da se študent zaveda zahtevnosti izbire, njenih 
posledic in vseh možnosti, ki jih odpira tako koncipiran program študija. 

 
 
Sklep:  
izbirnost, ki omogoča osebno konstrukcijo pomenov  
 
Likovna umetnost kot fenomen, ki se spreminja s človekom in družbo, iz katere 
izhaja, je preveč dinamičen fenomen, da bi se enkrat za vselej »naučili«, kako z 
njim operirati. Še posebej na tako občutljivem področju, kot sta vzgoja in 
izobraževanje. Tu so nove tehnologije, materiali, vsebine, načini prikazovanja, 
družbeni položaj umetnosti, družbeni konsenz umetnikov, multikulturni 
kontekst kulturne produkcije itn. 

Svet, ki se spreminja tako hitro, da še sami ne dojamemo, v katerem so izkušnje 
učencev vsako leto drugačne, nedvomno obarvane z naglim razvojem 
tehnoloških možnosti in spremembami v načinih učenja, zahteva, da dejavno 
sledimo spremembam in razvojem likovne stroke, po drugi pa zahteva 
izkušenega pedagoga, ki zna prisluhniti potrebam učencev in slediti njihovim 
spremembam. V tem kontekstu je inovativnost in posledično izbirnost v času 
študija bolj povezana z vrednotenjem in interpretacijo pojavov kot z neko 
navidezno »originalnostjo«, ki pomeni zgolj eklektičnost individualnih idej in 
pristopov. Torej, zadeva je bolj kompleksna, kot bi se nam dozdevalo na prvi 
pogled: likovni pedagog je »sestavljena osebnost«, ki mora izpolnjevati izjemno 
široko paleto pogojev, da lahko suvereno opravljala svoj poklic. Izbirnost pri 
programih študija je lahko ena od izhodiščnih točk pri oblikovanju bodočega 
učitelja, ki že v času dodiplomskega študija potrebuje stalno aktualizacijo in 
ravnovesje med spreminjajočo se realnostjo šolskega konteksta in likovno 
umetniškega sveta. 

Možno je potrditi nekaj principov, ki veljajo kot izhodišče, ko razmišljamo o 
vlogi pedagoga. Lahko jih potrdimo v primeru možnosti izbire in sestave 
»programa študija«, ki je osebni projekt slehernega študenta: prepričanje, da je 
učenje individualna konstrukcija pomenov, ki vključuje srečanje različnih, tudi 
nasprotnih shem pomenov; učenje pomeni konstrukcije pomenov in sistemov 
pomenov na osnovi izkušenj, ki jim vsak daje pomen v skladu z lastno kulturno 
podlago; ne moremo ločevati učenja in raziskovanja od našega dejanskega 
življenja. Motivacija je ključna, prav tako tudi spoznavanje razlogov vsake 
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izbire, raziskovanja in načinov uporabe novega spoznanja, saj brez 
namembnosti ni učinkovitosti. Aplikacija takih izhodišč omogoča uspešno 
prepoznavanje individualnih kvalitet vseh akterjev vsakega učnega procesa in 
vrednotenje tistega, kar je pri vsakem kakovostno. Potrebno je zagotoviti tudi 
neko »kolektivno« instanco, v kateri se bo vsak prepoznal kot del neke aktualne, 
unikatne družbene celote z vsaj minimalnim dogovorom o skupnih pomenih, ki 
zagotavljajo njeno delovanje kot skupnost in hkrati suverenost ter odgovornost 
posameznika. V taki dialektiki odnosov med individualnim in družbenim, 
pravico in odgovornostjo postane izbirnost pomemben dejavnik avtonomije 
bodočega strokovnjaka … 

V tako širokem kontekstu lahko vidimo smisel razvoja študijske izbirnosti: 
velike spremembe v pojmovanju, zaznavi in vrednotenju dogodkov v svetu 
umetnosti, ki se dogajajo vzporedno z velikimi in predvsem hitrimi preobrati v 
šolskem prostoru. Nastopanje novega »gledalca« oz. učenca oz. dijaka, hitre 
funkcionalne spremembe v njegovem življenju in naša odgovornost, kot 
upravljavca reproduktivnega stroja v sistemu ideološkega aparata, katerega šola 
je še vedno nujen del.  
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Povzetek 

V prispevku je predstavljen model nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 
učiteljev glasbe, realiziran v okviru programa Accompagnato – mostovi med 
študijem in poklicem učiteljev glasbe: en kurikulum. Model, ki temelji na 
elementih akcijskega raziskovanja in supervizije, spodbuja razvoj kompetenc za 
vseživljenjsko učenje. Pomeni novo povezavo formalnega izobraževanja 
bodočih učiteljev glasbe in nadaljnjega izobraževanja delujočih učiteljev glasbe, 
kakovostnejšo povezavo teorije in individualne prakse, pri udeležencih 
izobraževanja pa uzavešča in spodbuja razvoj učnih strategij za vseživljensko 
učenje. Spremljava strukture učnih strategij in procesnega razvoja na področju 
štirih tipov strategij (mentalne strategije, čustveno-motivacijske strategije, 
strategije učnih okoliščin in zahtev, strategije učnih postopkov) je pokazala 
kompleksnost dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost nadaljnjega izobraževanja 
učiteljev. Kot pomemben segment modela se je izkazala procesna narava 
učenja, ki skozi celoletno obdobje omogoča kontinuiran osebnostni in 
profesionalni razvoj udeležencev.  

 

Ključne besede 

vseživljensko učenje, učitelji glasbe, nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, 
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Summary 

The paper describes the model of in-service music teacher training within the 
framework of the programme ‘accompagnato – bridges between the study and 
the profession of music teachers: one curriculum’. This model is based on 
elements of action research and supervision and stimulates the development of 
competencies for lifelong learning. It also represents a new connection between 
pre-service music teachers training and in-service music teacher training, a 
better link between theory and individual practice, while it promotes and raises 
participants’ awareness of learning strategies for lifelong learning. The 
accompaniment of the structure of learning strategies and processes 
development in the field of the four types of strategies (mental strategy, 
emotionally motivational strategy, strategy of learning conditions and demands, 
strategy of learning procedures) indicated the complexity of factors which 
influence the efficiency of teachers’ further education. Throughout the year the 
nature of process learning was demonstrated as the most important part of the 
accompagnato model which enables the continuous personal and professional 
development of music teachers.  

 

Key words 

lifelong learning, music teachers, in–service teacher training, professional 
development, learning strategies, competencies, the accompagnato course 
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Uvod 
 
Vseživljenjsko učenje vedno bolj postaja imperativ sodobnega izobraževanja, ki 
vključuje kontinuirano pridobivanje spoznanj skozi vsa obdobja življenja. 
Učenje skozi vse življenje se odvija v celoviti razsežnosti posameznikovih 
zmožnosti (večrazsežnostno učenje), vključujoč njegov telesni, intelektualni, 
čustveni in duhovni razvoj. V skladu s sodobnimi spoznanji učenja je usmerjeno 
v samostojno pridobivanje spoznanj in spretnosti skozi različne oblike 
institucionalnega (formalnega), zunaj-institucionalnega (neformalnega) in 
priložnostnega (informalnega) učenja. Izpostavljena je dimenzija procesne 
narave učenja v kateri je pomembno razvijanje učnih strategij za samostojno 
uravnavanje lastnega učenja in vzdrževanje avtonomne motivacije za trajno 
uporabnost naučenega. V tem okviru se uveljavljajo različni modeli 
vseživljenskega učenja, izmed katerih bomo v prispevku predstavili procesno-
razvojni model za učitelje glasbe v različnih obdobjih poklicnega razvoja. 
Realiziran je bil v okviru mednarodnega projekta accompagnato – mostovi med 
študijem in poklicem učiteljev glasbe: en kurikulum (Rotar Pance, Sicherl Kafol, 
2004, 2005). 

Jedro modela predstavlja tečaj accompagnato, ki s svojim poimenovanjem 
nakazuje supervizijsko spremljavo dela učiteljeve poklicne poti in z danim 
modelom spodbuja ter omogoča ozaveščanje in nadaljnji razvoj kompetenc za 
uresničevanje koncepta vseživljenskega učenja. Hkrati pomeni obliko 
akcijskega raziskovanja, za katerega je po Sagadinu (1991) značilno 
modificiranje raziskovalnega polja v samem raziskovalno-akcijskem procesu in 
učenju na osnovi sprememb in izkušenj raziskovalcev in praktikov. Vezni 
elementi akcijskega raziskovanja in supervizije so delo/akcija, 
izobraževanje/usposabljanje ter profesionalni in osebnostni razvoj/raziskovanje 
(Lasič, 2004).  

Tečaj accompagnato je namenjen učiteljem glasbe v različnih obdobjih 
poklicnega razvoja: študentom – bodočim učiteljem, učiteljem začetnikom in 
izkušenim učiteljem. Naštete ciljne skupine kažejo, da je šolanje, poklic in 
nadaljnje izobraževanje obravnavano z vidika različnih faz v okviru 
posameznikovega kontinuiranega vseživljenjskega učenja. Tečaj temelji na 
razvojno-edukativni superviziji in akcijskem raziskovanju. Med voditelji in 
udeleženci tečaja se vzpostavi specifična komunikacija, v kateri prevladujejo 
vzajemna odprtost, zaupnost in visoka profesionalna toleranca. Vsak 
posameznik je obravnavan kot ekspert za svoj individualni način učenja ter je 
spodbujen, da pokaže in razvija svoj profesionalni in osebnostni profil. V centru 
pozornosti so poklicni izzivi in problemi, ki jih zaznavajo in opredeljujejo 
tečajniki. Slednji tudi predlagajo načine njihovega razreševanja v danih 
okoliščinah, celoten spiralni proces pa poteka v korakih opredeljevanja 
poklicnih izzivov, načrtovanja, akcije in evalvacije rezultata. V tem procesu 
tečajnik ozavešča svoje miselne procese in vsakdanje vedenjske strategije, 
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integrira praktične izkušnje s teoretičnimi znanji, preizkuša in preverja nova 
spoznanja ter zavestno načrtuje spremembe v svojem delu in odnosih ali pa 
zanje dobi potrditev. Pri tem so mu v oporo vodje tečaja, ki skrbijo za 
sistematično poglabljanje in učinkovito delo na področju opredeljenih poklicnih 
izzivov. Vodje z načrtovanjem, realizacijo in ovrednotenjem različnih učnih 
oblik dela (plenarno, timsko, individualno) in aktivnih metod učenja spodbujajo 
poklicno in osebnostno rast tečajnikov (Sicherl-Kafol, Rotar Pance, 2005).  
 
 
Problem  
 
Med modeli vseživljenskega učenja je doslej obstajal sorazmerno majhen delež 
kakovostne povezave teorije in prakse kakor tudi različnih oblik formalnega in 
nadaljnjega (neformalnega in informalnega) učenja. V procesih dela so bili 
premalo izpostavljeni pristopi za spodbujanje učnih strategij, ki omogočajo 
razvijanje učnih kompetenc za vse življenje. Vključevanje učnih strategij v 
različne modele vseživljenjskega učenja je tako izziv, ki omogoča kompleksne 
možnosti nadaljnjih izpeljav.  

Med tovrstne modele sodi enoletni tečaj accompagnato, ki je ciljno usmerjen v 
procesno obravnavanje, dopolnjevanje in kakovostno izboljševanje poklicnega 
razvoja učiteljev glasbe. V njegovem okviru se povezujejo: 
− formalno, neformalno in priložnostno učenje bodočih in delujočih učiteljev 

glasbe, 
− učitelji glasbe v različnih obdobjih poklicnega razvoja (študenti, začetniki, 

izkušeni učitelji), 
− glasbenopedagoška teorija in individualna praksa. 
 
Vsak udeleženec je obravnavan kot strokovnjak za svoj individualni način 
učenja, ob tem pa ga tečaj usmerja k raziskovanju procesov osebnostnega in 
poklicnega razvoja. Spodbujena samorefleksija lastnega delovanja in 
izkustvenega učenja predstavljata osnovo na kateri tečajniki razvijajo osebne in 
strokovne kompetence. Skozi proces dela se usposabljajo za samostojno 
uravnavanje lastnega učenja in za vzdrževanje avtonomne motivacije za učenje 
ter s tem udejanjajo načela vseživljenjskega učenja. Plenarno in timsko delo 
pomenita ugodno okolje za inciranje individualnih učnih ciklov, v katerih 
tečajniki uzaveščajo temeljne procese osebnostnega in profesionalnega razvoja. 
Individualni učni cikli so v sklepni fazi tečaja zaznani kot model, ki ga 
posamezniki lahko uspešno uporabljajo v različnih obdobjih vseživljenjskega 
učenja.  

V procesno-razvojem modelu tečaja accompagnato so vzpostavljeni pogoji za 
samostojno uravnavanje lastnega učenja skozi razvijanje učnih strategij, ki jih 
klasificira Vermunt (1989, po Marentič Požarnik, 2000) kot pojmovanje učenja 
ali mentalni model, strategije predelave snovi z mentalnimi strategijami in 
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učnimi strategijami na materialni ravni, metakognitivne strategije, obvladovanje 
čustveno-motivacijskih stanj ter razlage učnih okoliščin in zahtev. Ker 
opredeljene strategije omogočajo vzdrževanje posameznikove naravnanosti za 
vseživljenjsko učenje, smo jih v tečaju izbrali za podlago načrtovanja in 
spremljave procesa dela. V prirejenem modelu smo jih po Vermuntu (prav tam) 
razvrstili v kategorije: 
− mentalne strategije (miselni procesi, ki vodijo do ozaveščanja in uporabe 

znanja) 
− čustveno-motivacijske strategije (delovno vzdušje, čustva, stališča, interesi, 

motivacija, komunikacija) 
− strategije učnih okoliščin in zahtev (pričakovanja, ocenjevanje rezultatov) 
− strategije učnih postopkov (načini obdelave informacij). 
 
 
Cilji raziskave 
 
Raziskava je usmerjena v preučevanje in spremljanje dejavnikov, ki vplivajo na 
osebni in profesionalni razvoj udeležencev tečaja. Ugotoviti smo želeli strukturo 
učnih strategij pri udeležencih tečaja accompagnato in sicer v treh etapah: na 
začetku tečaja, med potekom tečaja in na koncu tečaja.  

 
 

Metodologija 
 
Pri akcijski raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno 
metodo pedagoškega raziskovanja.  

V vzorec je bilo vključenih 16 udeleženk tečaja – delujočih učiteljic predšolske 
glasbene vzgoje in nauka o glasbi v glasbenem šolstvu ter študentk glasbene 
pedagogike – bodočih učiteljic na teh področjih.  

Za zbiranje podatkov, ki je potekalo od oktobra 2003 do junija 2004, smo 
uporabili dnevniške zapiske in anketni vprašalnik odprtega tipa z desetimi 
vprašanji. Anketne vprašalnike smo obdelali z računalniškima programoma 
SPSS in Excel s statističnimi parametri opisne statistike z izračunom frekvenc 
in odstotkov. Rezultate za posamezne faze tečaja po kategorijah učnih strategij 
smo prikazali v tabelah in grafih.  
 
 
Rezultati in interpretacija 
  
V skladu s cilji tečaja kot akcijske raziskave smo preko anketnih vprašalnikov 
zbrali podatke o dejavnikih, ki so vplivali na osebni in profesionalni razvoj 
udeležencev tečaja. Dejavnike učnega razvoja tečajnikov smo po Vermuntu 
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(1989, po Marentič Požarnik, 2000) kategorizirali mentalne strategije (miselni 
procesi, ki vodijo do ozaveščanja in uporabe znanja), v čustveno-motivacijske 
strategije (delovno vzdušje, čustva, stališča, interesi, motivacija, komunikacija), 
strategije učnih okoliščin in zahtev (pričakovanja, ocenjevanje rezultatov) ter 
strategije učnih postopkov (načini obdelave informacij). 
 
 
Struktura učnih strategij na začetku tečaja 
 
Izhodiščno stanje osebnega in profesionalnega razvoja tečajnikov smo preverjali 
z anketnimi vprašanji:  
S kakšnim namenom ste se udeležili tečaja »acccompagnato? 
Kakšna so bila vaša začetna pričakovanja? 
 

40,94 %

19,15 %

19,15 %12,77 %
čustveno-motivacijska
strategija, n = 9
strategija učnih
okoliščin, n = 9
mentalna strategija,       
n = 23
strategija učnih
postopkov, n = 6

 
 

Graf 1: Rezultati odgovorov o stanju osebnega in profesionalnega razvoja 
tečajnikov na začetku tečaja po prevladujočih strategijah. 
 
 
Na začetku tečaja je v strukturi učni strategij prevladovala mentalna strategija 
(40,94 %), v manjših enakomernih deležih pa sta bili zastopani čustveno-
motivacijska strategija (19,15 %) in strategija učnih okoliščin (19,15 %). 
Najmanjši delež je zavzemala strategija čnih postopkov (12,77 %). 

Začetna pričakovanja tečajnikov so bila torej usmerjena predvsem na 
pridobivanje novih spoznanj, kar odraža njihovo željo po vseživljenskem 
učenju. Mentalne strategije učiteljev glasbe so pogostokrat usmerjene v 
pridobivanje novih glasbenih in pedagoško-psiholoških znanj. Tovrstna 
pričakovanja so pogojena z njihovimi predhodnimi izkušnjami, pridobljenimi v 
okviru standardnih seminarjev, ki potekajo v okvirih permanentnega 
izobraževanja. Zadovoljiva prisotnost čustveno-motivacijske strategije kaže na 
njihovo ustrezno »vstopno« motivacijo, ki je nedvomno potrebna za 
kontinuirano »delo na sebi«. Ob tem so bila pomembna tudi pričakovanja 
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tečajnikov glede organizacije in oblik dela oz. strategije učnih okoliščin in 
zahtev.  
 
 
Struktura učnih strategij med potekom tečaja  
 
Procese osebnega in profesionalnega razvoja tečajnikov smo preverjali z 
anketnimi vprašanji:  
Kako so se vaša pričakovanja uresničevala med potekom tečaja? 
Kakšne so vaše izkušnje o plenarnem, timskem, individualnem delu in               
e-komunikaciji? 
Napišite svoje pripombe in predloge za plenarno, timsko, individualno delo in 
e-komunikacijo. 
 
 

7,59 % 

22,07 % 

43,45 % 

26,90 % čustveno-motivacijska
strategija, n = 39
strategija učnih
okoliščin, n = 53
mentalna strategija,       
n = 32
strategija učnih
postopkov, n = 11

 
 
Graf 2: Rezultati odgovorov o stanju osebnega in profesionalnega razvoja 
tečajnikov med procesom tečaja po prevladujočih strategijah. 
 
 
Med potekom tečaja je največji strukturni delež pripadal strategiji učnih 
okoliščin in zahtev (43,45 %). V primerjavi z začetkom tečaja se je povečal tudi 
delež čustveno-motivacijske strategije (26,90 %), delež prisotnosti mentalne 
strategije pa se je skoraj prepolovil (22,07 %). Opazen je tudi upad deleža 
strategije učnih postopkov (7,59 %). 

Analiza odgovorov o poteku tečaja je torej pokazala največjo prisotnost 
strategije učnih okoliščin in zahtev, kar kaže, da tečajniki pripisujejo velik 
pomen uporabi ustreznih oblik in načinov dela ter ustrezni organizaciji pogojev 
za aktivno učenje (Lasič, 2004) kakor tudi jasnim in pravočasnim povratnim 
informacijam o procesih učenja (Kobolt, Žorga, 2000). Strategija je vključevala 
pričakovanja tečajnikov in njihovo ocenjevanje rezultatov tečaja vključno z 
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organizacijo časa in dela, navodili, povratnimi informacijami, izmenjavo 
izkušenj in načini vodenja tečaja. V organizacijskem pogledu je bila nadvse 
dobrodošla izpeljava tečaja skozi daljše časovno obdobje, ki za razliko od 
ostalih programov stalnega strokovnega izpopolnjevanja, omogoča vzpostavitev 
procesa za »delo na sebi«. Navedeni pogoji dela so nudili varno čustveno in 
socialno okolje, v katerem so tečajniki razvijali sproščeno komunikacijo, 
premagovali osebne zavore in doživljali podporo ter spodbude za svoje delo. 
Pozitivno delovno vzdušje je spodbujalo avtonomno motivacijo za učenje, 
prijateljske odnose in pozitivna čustva pri izmenjavi mnenj, kar dokazuje tudi 
dvig strukturnega deleža čustveno-motivacijske strategije. Čustvena in socialna 
varnost je omogočala razvoj mentalnih strategij s procesi analize problemov in 
pridobivanja idej za nadaljnje delo. Ob tem so tečajniki osvežili svoja znanja in 
vzpostavljali nove načine mišljenja. Prepolovljen delež prisotnosti mentalne 
strategije je tudi dokaz, da tečaj ni standardno usmerjen v pridobivanje in 
izmenjavo glasbenih gradiv ter usvajanje novih didaktičnih postopkov, temveč 
je mentalna pozornost usmerjena v »delo na sebi« udeležencev tečaja. V 
procesih učenja se je uresničevala tudi strategija učnih postopkov z različnimi 
načini obdelave informacij. Tečajniki so skozi metode aktivnega 
eksperimentiranja ter vključevanja e-učenja vnašali spremembe v svoje delo 
sprotno ter sistematično reflektirali nove izkušnje. Na tej podlagi so širili meje 
svojih strokovnih in osebnostnih kompetenc.  
 
 
Struktura učnih strategij ob zaključku tečaja  
 
Stanje osebnega in profesionalnega razvoja tečajnikov ob zaključku tečaja smo 
preverjali z anketnimi vprašanji:  
Kateri segment je bil najpomembnejši za vaš osebni in profesionalni razvoj? 
Kateri je bil vaš najpomembnejši korak, ki ste ga pod vplivom tečaja, vzpostavili 
v osebnem in profesionalnem razvoju? 
Ali nameravate učni cikel samostojno nadaljevati? 
Ali se je v okviru tečaja vzpostavila povezava med teorijo in prakso? 
Kateri dejavniki so po vašem mnenju najbolj prispevali k uresničitvi ciljev 
tečaja? 
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Graf 3: Rezultati odgovorov o stanju osebnega in profesionalnega razvoja 
tečajnikov ob zaključku tečaja po prevladujočih strategijah. 
 
Ob zaključku tečaja je bila v strukturi učnih strategij v največjem deležu 
zastopana čustveno-motivacijska strategija (37,50 %), sledili sta ji strategija 
učnih okoliščin (31,73 %) in mentalna strategija (25,00 %). Najnižji delež 
zastopanosti se je odražal pri strategiji učnih postopkov (5,77 %). 

Ob zaključku tečaja je bil torej najizrazitejši razvoj čustveno-motivacijske 
strategije, kar kaže na vzpostavitev načrtovane komunikacije, ki temelji na 
odprtosti, zaupnosti ter na profesionalni toleranci. Tečaj je postal prostor, v 
katerem je bila posameznikom dana priložnost za varno predstavitev lastnega 
profesionalnega in osebnostnega profila. Hkrati je pomenil prostor mnogoterih 
spodbud za kontinuirano vseživljenjsko učenje. Pomemben delež strategije 
učnih okoliščin in zahtev izpostavlja pomen primernih delovnih pogojev in 
okoliščin, kar je omogočalo kakovostno realizacijo ciljev tečaja. Ob ustrezni 
motivaciji in spodbudnih delovnih pogojih so tečajniki reševali različne učne 
izzive pri čemer so izkazovali samokontrolo, samozavest in metakognitivne 
procese na ravni razvoja mentalnih strategij. Najmanjši strukturni delež 
strategije učnih postopkov je pričakovan v skladu s cilji tečaja, ki niso bili 
usmerjeni v predstavitev in obravnavo novih učnih gradiv in novih učnih 
postopkov na področju glasbene pedagogike, temveč v procese osebnostnega in 
poklicnega razvoja tečajnikov v različnih fazah vseživljenjskega učenja. 
 
 
Zaključek 
 
Spremljanje posameznih faz vseživljenskega učenja je procesne narave in 
zahteva daljše časovno razdobje, v katerem se vzpostavljajo pogoji za razvijanje 
učnih strategij. Skozi udejanjanje učnih strategij je omogočen proces 
posameznikove osebnostne in profesionalne rasti, ki vključuje dimenzije 
njegovega telesnega, intelektualnega, čustvenega in duhovnega razvoja. 
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Struktura učnih strategij pri udeležencih tečaja accompagnato ter njeno 
procesno spreminjanje na začetku, med potekom in na koncu tečaja kaže na 
pomen in vlogo posameznih učnih strategij, ki potrjujejo primernost in 
učinkovitost predstavljenega modela za nadaljnje izobraževanje in 
usposabljanje učiteljev glasbe v procesu vseživljenjskega učenja.  
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Vloga metodoloških vsebin pri izobraževanju  
za pedagoške poklice 
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Povzetek 
Vloga metodoloških vsebin mora biti po količini in zahtevnosti podrejena osnovni 
študijski smeri. Kljub temu pa ne gre za zanemarljivo področje – delno ali povsem 
sodijo na področje metodologije kar tri od petih predvidenih meril študijskih izidov in 
usposobljenosti, ki jih predvideva Evropski okvir visokošolskih kvalifikacij 
(»Framework for Qualifications of the European Higher Education Area«). Namen 
članka je nanizati nekaj smernic za snovanje tistih delov študijskih programov 
izobraževanja za pedagoške poklice, ki se dotikajo študija metodologije in z njim 
povezanih vsebin. 
Smernice so utemeljene na treh premisah:  
− posebnosti pedagoškega raziskovanja (in raziskovanja v pedagoškem procesu) glede 

na druge družboslovne vede; 
− epistemološko-etični razmislek, ki vključuje sodobne tokove kot so konstruktivizem 

v izobraževanju, stališče udeleženosti, utemeljene (»grounded«) teorije, prehod od 
iskanja splošnih postopkov k t. i. primerom dobre prakse; 

− poskus opredelitve aktualnega odnosa študentk do metodologije. 
 
Priporočila oz. smernice za sestavo študijskih programov, ki sledijo iz zgoraj navedenih 
opažanj in teoretskih konceptov, so razdeljene na dva dela: 
1.  splošna priporočila, ki se nanašajo na pričakovane študijske izide in kompetence. 

Mednje sodijo pozornost na kontekst, vzpodbujanje metodičnega dela in urjenje 
spretnosti poročanja o opažanjih, raziskavah, opravljenem delu ipd; 

2.  konkretnejši predlogi za sestavo kurikuluma. V tem delu se članek dotakne nekaterih 
metodoloških vsebin, še posebej pomembnih za pedagoško raziskovanje (pomen 
razumevanja osnov statističnega inštrumentarija, akcijsko raziskovanje in študij 
primera, opazovanje, veščina ocenjevanja konkretne edukacijske situacije in 
opazovalčeve oz. raziskovalčeve vloge v njej). 

 
Ključne besede 
metodologija, razvoj študijskih programov, pedagoški poklici  
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The Role of Methodological Contents in the 
Study Programme for Educational Professions 

 
 

Urban Kordeš 
University of Ljubljana, Faculty of Education 

 
 
 
Summary 
The quantity and difficulty of methodological contents in a curricula must always be 
subject to the main study discipline. Despite this, one should not neglect the area of 
methodology since three of five expected graduate learning outcomes described in the 
‘Framework for Qualifications of the European Higher Education Area’ are (partially or 
entirely) connected to methodological contents. The purpose of this paper is to outline 
guidelines for devising methodology-related parts of study programmes for educational 
professions. 
The proposed guidelines are based on the three following premises: 
− Specifics of educational research (as well as research in education) compared with 

other social sciences. 
− Epistemological and ethical considerations including (post)modern theoretical 

streams such as constructivism in education, participatory position, grounded 
theories, the transition from general ‘universally valid’ procedures to so-called 
examples of good practice. 

− A sketch of current students’ attitudes to methodology. 
 
Guidelines following from the abovementioned theoretical concepts and observations 
are divided into two parts. 
1.  General recommendations related to expected study outcomes and competencies: 

awareness of the context, education for methodical work, practice in the skill of the 
concise reporting of observations, research etc. 

2.  Concrete propositions for curricula development. In this section, the paper 
concentrates on selected specific methodological topics such as the importance of 
understanding the basic statistical toolbox, action research and case studies, 
observation, the skill of assessment of a specific educational situation and the 
observer’s (researcher’s) role in that. 

 
 
Key words 
methodology, curricula development, educational professions 
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Namen članka je nanizati nekaj smernic za snovanje tistih delov študijskih 
programov izobraževanja za pedagoške poklice, ki se dotikajo študija 
metodologije in z njim povezanih vsebin. Rad bi podal čim bolj konkretne 
predloge za sestavo metodoloških in z metodologijo povezanih predmetov na 
visokošolskem študiju. Ta cilj bom poskušal uresničiti v treh korakih: najprej 
bom predstavil osnovne teze, ki zajemajo teoretsko ozadje na katerem bom 
gradil in kratek poskus orisa statusa metodoloških vsebin; sledi poskus 
umestitve metodoloških vsebin v kurikulum izobraževanja za pedagoške 
poklice. Iz tako pripravljenih temeljev bom poskusil izpeljati nekaj smernic za 
sestavo študijskih programov. 
 
 
1 Osnovne teze 
 
1.1 Znanost za prakso 
 
Pedagogika in z njo povezane vede (socialna pedagogika, specialna in 
rehabilitacijska pedagogika itn.) spadajo na področje t. i. uporabnih znanosti 
(»applied sciences«). To pomeni, da je raziskovanje posvečeno cilju oz. 
izboljševanju stanja, ne pa ugotavljanju splošnih in neminljivih zakonitosti. 
Raziskovalci na pedagoškem področju raziskujemo z (do neke mere) vnaprej 
izoblikovanimi kriteriji o tem, kaj je »dobro«, »zaželeno« in kakšne uporabne 
rezultat pričakujemo – za razliko od temeljnih znanstvenih disciplin, kjer naj bi 
raziskovalca vodilo zanimanje za raziskovani pojav brez vnaprejšnjih okvirov in 
brez pričakovanja konkretnih rezultatov. Primer: raziskovanje splošnih 
zakonitosti učenja je v domeni psihologije in kognitivne znanosti, pedagoga pa 
zanimajo specifike procesa učenja v različnih mejnih pogojih, predvsem pa 
načini kako učenje olajšati, izboljšati, pospešiti, humanizirati itn. Pedagoško 
raziskovanje se mnogokrat omeji na preprosto opisovanje stanja ali spremljanje 
trendov, ker je opazovani sistem preveč kompleksen, da bi lahko prišli do 
splošnega teoretskega modela – delo, ki je v temeljnih znanostih lahko zgolj 
priprava na raziskovanje, je v tem primeru skrajni doseg raziskovalnega dela. 
Bistveno poslanstvo našega raziskovanja torej ni kopičenje teoretskega znanja, 
ampak usmerjenost v prakso, raziskovanje konkretnih primerov, iskanje novih 
in izboljševanje starih strategij. Kvaliteta raziskovanja se meri predvsem v 
uporabnosti in informativnosti rezultatov.  

Ob tem je treba omeniti mnogokrat spregledano krožnost raziskovalnega 
procesa pri uporabnih vedah: odkritja vplivajo na spreminjanje okvirjev, ki 
določajo smer raziskovanja. V primeru pedagoških ved obstaja tudi krožnost 
med socialnim kontekstom in raziskovalnimi rezultati. Za pričujoč sestavek je 
pomembna ugotovitev, da od pedagoških ved ne moremo pričakovati dokončnih 
resnic, niti za vse veljavnih modelov – raziskovanje, praksa in socialni kontekst 
vplivajo celo na sam cilj raziskovanja, spreminjajo se okvirji, metode ter 
pristopi. Če danes beremo metodološke tekste izpred tridesetih let, postane 
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jasno da se je treba odpovedati ideji, da je metodologija v pedagoškem 
raziskovanju nekaj fiksnega. Morda je ena od pomembnih nalog pouka 
metodologije prav pripraviti študentko na to fluidnost, jo usposobiti za 
spremljanje novih tokov na področju pristopov k raziskovanju, merjenju in 
vrednotenju.  
 
 
1.2 Epistemološke osnove in etični vidik 
 
Pregled spreminjanja odnosa do raziskovanja v družboslovju in humanistiki v 
zadnjih desetletjih pokaže premik pozornosti od kvantitativnih metod h 
kvalitativnemu in akcijskemu raziskovanju ter premik od poskusov »velikih« 
teorij k lokalnim, t. i. utemeljenim (»grounded«) teorijam. Ne gre za to, da bi 
kvantitativne metode in splošne teorije izgubile veljavo oz. pomembnost – gre 
bolj za postmoderno »odkritje« področij, ki smo jih zaradi zgledovanja po 
uspešnih naravoslovnih metodah zanemarili. Med raziskovalci je vzklila zavest, 
da poskusi prirediti metode pedagoškega raziskovanja izključno kvantitativnim 
modelom mnogokrat pripeljejo do »ličnega razkosanja raziskovalnega procesa, 
izoliranja različnih komponent v hermetično zapečatene enote« (Hobbs v 
Shacklock in Smyth, 1998: 5), ki rezultira v zvenečih teorijah in zanimivih 
korelacijah med spremenljivkami, manjka pa mu zveze z realnostjo 
preučevanega pojava. Shacklock in Smyth (1998: 5) citirata Pearsonsa: 
»Objavljena poročila o terenskem delu so dosledno očiščena 'privatnih' dogajanj 
med raziskovalcem in raziskovanim.« 

Roman in Apple govorita o »pojavu manjkajočega raziskovalca« (v Shacklock 
in Smyth, 1998: 7), filozof Nagel uporablja besedno zvezo »pogled od nikoder«. 
Obe sintagmi opozarjata na zanikanje raziskovalčeve subjektivnosti v njegovem 
prizadevanju za zbiranjem objektivnih in neodvisnih empiričnih podatkov. 
Postmoderna skepsa o vsemogočnosti kvantitativne metodologije (oz. empirične 
pozivistične znanosti) je pomembno vplivala na razvoj kvalitativnih 
(interpretativnih, induktivnih) raziskovalnih metod, katerih skupni imenovalec 
je upoštevanje delne ali polne udeležbe raziskovalca. V zadnjih desetletjih so 
tako dobili pomembno vlogo pristopi, kot so študij primera, etnografska 
metoda, akcijsko raziskovanje, hermenevtično in fenomenološko raziskovanje 
ipd. Za vse navedene smeri je značilno, da nimajo posploševalne moči, ki bi bila 
primerljiva z rezultati pozitivistične znanosti, so pa bolj prizemljene, upoštevajo 
interakcijo akterjev in raziskovalčevo nujno subjektivnost.  

Nekateri od naštetih pristopov bolj poudarjajo raziskovalčevo osebno 
doživljanje kot pomemben vidik raziskovalnega procesa. Sem sodita, npr. 
Shacklock in Smyth, ki se zavzemata za t. i. kritično raziskovanje, ki naj bi 
vključilo v znanstveno delo na področju pedagoškega in sociološkega 
raziskovanja pošteno raziskovalčevo poročilo o svojih epistemoloških in 
socialnih miselnih predpostavkah. Druge postmoderne raziskovalne smeri se 
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osredotočajo na krožno povezanost med raziskovalcem in (socialnim) 
sistemom, ki je predmet raziskovanja.  

Opazovalčeva vpletenost je spremenila status: ni več nekaj, kar je nujno treba 
izkoreniniti iz znanosti ampak postaja bistveni del raziskave in celo sam 
predmet raziskovanja. Vedno bolj aktualno je vprašanje, ali znanje o svetu 
pridobivamo ali ga konstruiramo. Ali lahko socialne sisteme obravnavamo, ne 
da bi kot njihov del videli tudi sebe – raziskovalca (oz. opazovalca)? Na tak 
način se je metodologija približala spoznavni teoriji oz. epistemologiji.1 V 
postmoderni pedagogiki tak pogled odseva konstruktivistični paradigma.  
 
 
1.3 Pomen zavedanja različnih možnosti in zmožnosti refleksije 
 
Še enkrat naj poudarim, da našteti metodološko-epistemološki premiki niso (ali 
vsaj ne bi smeli) izrinili kvantitativnega raziskovanja, objektivistično 
naravnanih raziskav in poskusov splošno veljavnega teoretskega modeliranja. 
Glavna pridobitev postmoderne je vznik zavesti o različnih epistemoloških 
stališčih, ki lahko mirno sobivajo in se celo dopolnjujejo. Zelo pomembna je 
postala sposobnost raziskovalčeve refleksije – sposobnosti, da kritično presodi 
svoj položaj v odnosu do raziskovalnega sistema in v odnosu do publike, ki ji je 
raziskava namenjena. Še posebej pa je pomembno zavedanje motiva 
raziskovalčevega početja.  Šele ko si raziskovalec odgovori na vprašanji »Zakaj 
raziskujem?« (torej: kakšni so moji motivi in osebna zgodovina) in »Kaj 
pričakujem od raziskave?« se lahko odloči za uporabljeno metodo. 

Predpostavke na katerih gradi pozitivistična znanstvena metoda so: 
− ponovljivost, 
− analiza ter idealizacija; poskus redukcije sistema na odnos med neodvisno in 

(če je le mogoče eno) odvisno spremenljivko, 
− uporaba linearne vzročnosti kot osnovnega razlagalnega principa,  
− nevpletenost raziskovalca v raziskovani sistem. 
 
Zadnja premisa je neposredno povezana z odnosom do sveta in spoznavanja 
(epistemoškim stališčem), na katerem temelji aktualna znanstvena paradigma: 
neodvisni in nevpleteni opazovalec odkriva zakone objektivnega »zunanjega 
sveta«. Postomoderno obilje alternativnih pogledov je pokazalo, da so zgornje 
predpostavke eden od možnih približkov oz. idealizacij. Naloga kritičnega in 
refleksirajočega raziskovalca je ugotoviti, ali si takšno idealizacijo lahko 
privošči oz. ali bo z njo lahko dosegel zastavljene cilje. Če je cilj raziskave npr. 

                                                 
1 S pojmom »epistemologija« mislim na raziskovanje odnosa jaz – svet in na raziskovanje 
spoznavanja ter spoznavnih procesov v najširšem smislu. »Epistemologija« se običajno 
sloveni kot »spoznavna teorija«, postmodernem oz. konstruktivističnemu pogledu na to 
področje pa bi bolj ustrezalo: »spoznavna teorija in praksa«. 
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pregled trendov neke socialne spremenljivke na nivoju države, je smiselna 
predpostavka (približek) objektivnega raziskovalca in statistični pristop. 

Mnoge raziskovalne naloge, s katerimi se soočamo na področju pedagoškega 
raziskovanja, pa se izmikajo navedenim predpostavkam. Mnogokrat se pokaže, 
da sploh ne moremo doseči smiselnih in uporabnih rezultatov, če ne 
upoštevamo naslednjih smernic: 
− neponovljivost dogodka. Še posebej za živa bitja je prav neokusno govoriti o 

ponovljivosti in napovedljivosti ter o vhodnih in izhodnih vrednostih; 
− nujno »negovanje kompleksnosti« (upoštevanje ireduktibilnosti 

preučevanega fenomena, poskus celovitega pogleda na sistem kakršen je tu 
in zdaj). Obstaja razred pojavov, ki ohranjajo svoje bistvene lastnosti le, 
dokler so celote; 

− linearna kavzalnost kot razlagalni princip ne zadošča; 
− in predvsem upoštevanje udeleženosti raziskovalca in medsebojnega so-

vplivanja med njim in opazovanim sistemom. 
 
V striktnem pomenu pojem »metoda« pomeni postopek oz »načrtno ravnanje«, 
kar je v nasprotju z že omenjeno neponovljivostjo nekaterih pojavov. Načrtno 
ravnanje, algoritmi, postopki ipd. so problematični tudi zaradi sovplivanja med 
opazovalcem (raziskovalcem) in opazovanim pojavom (sistemom) – vsaka 
slika, ki si jo opazovalec zgradi o pojavu, vpliva na prav ta pojav in ga 
spreminja. Postopek je mogoč, če imamo opravka s ponovljivim (trivialnim) 
pojavom. V takem primeru si lahko omislimo zaporedje korakov, katerega 
dosledna izvedba nam bo zagotovila vpogled v delovanje sistema/pojava. 
Povsem drugače je, če nas sistem vedno znova preseneča z nepredvidljivim 
vedenjem. Delovanja takih sistemov ne moremo (popolno) opisati z 
algoritmom, ne moremo si privoščiti predpostavke objektivnega opazovalca, 
(ravno zato pa) lahko pa sodelujemo z njimi, jim sledimo, se jim pustimo 
nagovoriti in se na vse te načine učimo od njih in o njih. 

Ravno to so lastnosti postmodernih metodoloških pristopov, ki omogočajo 
približevanje  raziskovanja vsakdanji praksi in so zaradi tega še posebej 
dragoceni za pedagogiko. Od vseh pristopov je akcijsko raziskovanje verjetno 
najdragocenejša pridobitev za pedagoško stroko.  
 
1.3.1 Akcijsko raziskovanje 
 

Akcijsko raziskovanje nameravam uporabiti kot primer povezovanja med 
delovanjem in raziskovanjem. Raziskovanje in delovanje oz. teorija in praksa 
sta v tem pristopu neločljivo povezana s stalnim medsebojnim nadgrajevanjem 
in usmerjanjem. Za akcijsko raziskovanje je značilna tridelna spiralna struktura: 
1) načrtovanje (ki vključuje poizvedovanje), 2) delovanje ter 3) refleksija in 
vrednotenje rezultatov delovanja. Točka 3 vodi naprej v novo načrtovanje 
naslednjih potez (točka 1) in tako zapira spiralo. Takšna – krožna – struktura je 
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značilna za vse pristope, ki vključujejo dialog raziskovalca in opazovanega 
sistema. Menim, da lahko model uporabimo kot načrt izobraževanja pedagoških 
strokovnjakov. V primeru izobraževanja ima tridelna spirala naslednjo obliko 1) 
seznanjanje s teoretskim modelom in poizvedovanje o primeru iz prakse, 2) 
praktično delo (povezano z obravnavano teorijo) ter 3) refleksija, kritičen 
pregled in prostor za formiranje lastnega stališča o obravnavani temi. Tako bi 
lahko vzgojili »učitelja-raziskovalca« (Marentič Požarnik, 2001) in do neke 
mere odpravili umetno razliko med teorijo in prakso v pedagogiki. 

Verjetno so že mimo časi polemik, ali je akcijsko raziskovanje sploh znanost ali 
ne. Takšne dileme so izvirale iz nerazumevanja izvornega namena pedagoškega 
raziskovanja – torej pomoči praksi. Zanimiv je pregled nekaterih definicij 
akcijskega raziskovanja iz različnih obdobij:2

− Stephen Corey (1953): »Akcijsko raziskovanje je proces, v katerem 
poskušajo akterji znanstveno raziskovati svoje probleme z namenom, da bi 
usmerjali, korigirali in vrednotili svoje odločitve in dejanja.«  

− Carl Glickman (1992): »Akcijsko raziskovanje v pedagogiki je študij, ki ga 
izvajajo kolegi v šoli, da bi njegove rezultate uporabili za izboljšanje 
poučevanja.« 

− Emily Calhoun (1994): »Akcijsko raziskovanje je lepo zveneča beseda za 
raziskovanje dogajanja v naši šoli in odločanje, kako naj jo naredimo 
boljšo.« 

 
Navedeni citati kažejo, kako se skozi čas stroka vse bolj zaveda svojega 
poslanstva in kako  postaja vse bolj sprejemljivo in znanstveno legitimno 
razmišljanje o preprostih, vsakodnevnih problemih.  
 
1.3.2 Teorije kratkega dosega, zgodbe, študije primera  
 

Pomembna lekcija, ki jo moramo sodobni raziskovalci absorbirati, je 
skromnost: malo verjetna so splošna, za vse veljavna spoznanja. Uspeh je že 
malenkostno izboljšanje konkretne situacije. Zavedanje omenjenih omejitev je 
značilnost postmodernih pogledov na obliko znanstvenega diskurza. 
Izoblikovala se je paradigma t. i. prizemljenih oz. utemeljenih teorij (»grounded 
theories«), teorij kratkega dosega in omejene veljavnosti. Poleg tega sodobna 
pedagogika sprejema tudi pristope, kot so etnografska metoda, študija primera, 
hermenevtično raziskovanje ... Za vse je značilno, da raziskovalca zanimajo 
točno določene specifične zgodbe, poudarek je na opisu konteksta. Tovrstno 
raziskovanje ohranja kompleksnost opazovanega pojava. Ne ponuja teoretskih 
modelov, ki bi jih lahko uporabili na kateremkoli sorodnem primeru, ker se 
zaveda individualnosti akterjev in neponovljivosti njihovih zgodb. Vse to pa še 

                                                 
2 Citati so povzeti po spletni strani »Action research / Florida Atlantic University«, 
www.fau.edu 
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ne pomeni, da takšne raziskave niso koristne – izgubo splošno-teoretske 
veljavnosti nadomestijo s tem, da strokovnjakom ponujajo primere dobre (ali 
slabe) prakse. Lahko bi rekli, da zgodbe žrtvujejo propozicionalno znanje na 
račun dispozicijskega, torej znanja, kako delovati. Strokovnjakom omogočajo 
razvoj veščine dialoga z opazovanim sistemom (pri katerem je teoretsko 
raziskovanje le del procesa). 
 
 
1.4 Etični vidik 
 
S pravkar predstavljenim razmislekom želim pokazati, kako novi trendi v 
raziskovanju navajajo k izobraževanju kadrov, ki znajo povezovati prakso in 
teoretske modele in ki so sposobni videti svojo umeščenost v sistem, ki ga 
raziskujejo (oz. svoj odnos do tega). Zelo pomemben pa je še en vidik h 
kateremu spodbujajo navedene metodološko-epistemološke vsebine – to je 
etična dimenzija. Etični kodeks socialnih delavcev na področju socialne 
pedagogike iz leta 2004 govori: 

»Socialni pedagog izhaja iz človekoljubnosti, ki se kaže v spoštovanju življenja, 
veri v človekovo rast, razvoj oz. možnost spreminjanja, v spoštovanju njegove 
edinstvenosti in osebne svobode ter v zavedanju, da različnost človeštvo bogati. 
Socialni pedagog se zaveda vrednosti in čudovitosti vsega živega ter človekove 
povezanosti in usodne soodvisnosti z vsem živim in neživim okoljem.« (poudarki 
U. K.)  
 
Navedeni tekst poudarja edinstvenost (neponovljivost) in povezanost – 
ugotovitvi, ki ju prinaša tudi kritičen razmislek o epistemologiji raziskovanja. 
Eno je pogled »od zgoraj«, kjer si lahko privoščimo približek objektivnosti in 
delujemo s pozicije neudeleženega opazovalca. Tak pogled je, kot rečeno 
izjemno uspešen pri primerih, kjer nas ne zanimajo posamezne zgodbe, ampak 
statistična povprečja in makro-dinamika. Ko pa obravnavamo pojave in/ali 
procese, kjer imamo opravka s posamezniki, je zgornji pogled ne le strokovno, 
temveč tudi etično sporen. Strokovno preživeti (čeprav v praksi še zelo živi) so, 
npr. poskusi obravnave pedagoškega procesa kot nečesa trivialnega – torej 
ponovljivega, nečesa, kar je možno spraviti v algoritem in kot tako tudi 
raziskovati. Tak pogled postavlja otroke in učitelje v vlogo predvidljivih strojev 
brez lastne volje, ki se bodo pod ponovljenimi pogoji vsakič odzvali enako. S 
tem jim odvzame individualnost, prikrajša jih za svobodno voljo. 

Von Foerster (1991: 9) piše: »Čar sistemov, ki jih lahko analiziramo, ki so 
predvidljivi in zato zanesljivi, je neznanski... Pripravi nas do tega, da plačujemo 
za garancijo trivialnosti naših ur, avtomobilov, letal ... Nevarnost se prične, ko 
razširimo zahtevo po trivialnosti na soljudi, na naše otroke, na družine in na 
večje socialne sisteme. To je takrat, ko jim zmanjšamo število izbir, namesto da 
bi ga povečali.«  
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Ohranjanje zavesti o nepredvidljivosti, individualnosti in kompleksnosti 
vsakega posameznika (prav tako kot vsake skupine) je torej ne le metodološka, 
temveč tudi etična obveza raziskovalcev. Isto velja za ohranjanje zavesti o 
povezanosti oz. prepletenosti vseh akterjev. Vsak pouk metodologije, ki tega 
vidika ne upošteva je nepopoln. Študentke se morajo soočiti z 
nepredvidljivostjo in kompleksnostjo situacij, v katerih se bodo v svojem 
profesionalnem življenju znašle, ter z negotovostjo, ki jo to prinaša. Rešitev ni v 
nasilni trivializaciji, temveč v veščini odzivanja na konkretno edukacijsko 
situacijo. Takšno veščino lahko pomagajo graditi zgodbe, primeri dobre prakse, 
učenje dialoga in vzpodbujanje raziskovanja samega sebe.  
 
 
2 Kako lahko zgoraj navedena spoznanja uporabimo pri sestavi 
študijskih programov?  
 
Zavedati se moramo, da (še posebej dodiplomski) študij pedagoških vsebin ni 
namenjen urjenju študentk za znanstveno-raziskovalno delo, temveč meri na 
usposabljanje za konkretno pedagoško prakso. Zaradi tega morajo biti 
metodološke vsebine po količini in zahtevnosti podrejene osnovni študijski 
smeri. Kljub temu pa ne gre za zanemarljivo področje – delno ali povsem sodijo 
na področje metodologije kar tri od petih predvidenih meril študijskih izidov in 
usposobljenosti, ki jih predvideva Evropski okvir visokošolskih kvalifikacij 
(»Framework for Qualifications of the European Higher Education Area«3). Od 
študentk, ki uspešno zaključijo prvi cikel, se pričakuje, da: 
− znajo uporabiti znanje [...] in argumentirano razpravljati in reševati probleme 

v določenem študijskem področju, 
− so sposobne zbrati in interpretirati ustrezne podatke [...], 
− znajo sporočati informacije, ideje, probleme in rešitve [...]. 
 
Dodiplomska stopnja izobrazbe torej ne zahteva poglobljenih metodoloških 
znanj. Pričakujejo pa se obvladanje upravljanja s podatki in obvladanje veščin 
argumentacije ter poročanja. Če parafraziram B. Marentič Požarnik – mora 
izobraževanje pedagoških kadrov vzgajati učitelje raziskovalce oz. kompetentne 
strokovne delavce, ki v svojem delu združujejo profesionalno veščino s stalno 
teoretsko refleksijo. Kot sem pokazal v uvodnem delu, je prav to združevanje 
teorije in prakse tudi smer razvoja metodološke paradigme.  

Verjetno je omenjeno združevanje eden največjih zalogajev, kar se tiče 
kurikularne prenove. Aktualno stanje je skorajda nasprotno želenemu: študentke 
na Pedagoški fakulteti vidijo metodologijo kot nekakšno nujno zlo, kot nekaj 
kar je »treba preživeti, da lahko diplomiraš«. Takšen odnos še posebej velja za 

                                                 
3 http://www.pef.uni-lj.si/strani/bologna/framework-qualif-eur-higher-educ-area.pdf 
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statistiko in z njo povezane vsebine. Tudi na podiplomskem študiju se ta odnos 
ne spremeni bistveno. 

Menim, da bi se dalo stanje izboljšati tako, da bi uvodni metodološki modul 
vzgajal radovednost in strast do opazovanja (raziskovanja). Pri uvodnih 
predavanjih bi se moral navezati na opazovanje in dialog – dve osnovni človeški 
aktivnosti. Študentkam bi bilo treba pojasniti, da v znanosti ne gre za nič 
drugega – le bolj sistematično ter urejeno ju izvajamo. S primeri bi bilo treba 
pokazati, kako naš stik z opazovanim pojavom izgubi, če se ne zavedamo 
postopka (procesa) opazovanja.  

Pričakujem, da bi tak izkustveni uvod v metodologijo lahko dal dovolj zagona, 
da bi lahko prebrodili težave, ki jih prinaša uk statistično-matematičnih metod. 
Slednji je vsekakor nujen sestavni del metodološkega predmetnika. 
 
 
2.1 Nujnost logično-argumentacijskih in matematičnih vsebin 
 
Poudarjanje kvalitativnih pristopov v uvodnem delu članka ne sme biti napačno 
razumljeno: zavzemam se za enakovredno zastopanost kvalitativnih in 
kvantitativnih metodoloških orodij v predmetniku. Menim, da je poznavanje 
slednjih neobhodno potrebno in mora biti obravnavano pred kvalitativnimi. Za 
to navajam več argumentov: 
− osnovni je seveda nesporna razširjenost in uporabnost kvantitativnih metod; 
− razumevanje osnovnih statističnih prijemov sodi v splošno izobrazbo; 
− statistična izobrazba je nujna za izvajanje nekaterih vsakdanjih nalog, ki 

bodočo učiteljico, vzgojiteljico, specialno pedagoginjo itn. čakajo na 
delovnem mestu (vodenje evidenc, spremljanje trendov, računanje 
porazdelitev itn.); 

− zelo zanimiva in pomembna pa je tudi ugotovitev, do katere so prišli mnogi 
predavatelji kvalitativnih in fenomenoloških metod: slušatelji brez »trde« 
podlage (torej brez predznanja matematičnih vsebin in statističnih metod) se 
slabše znajdejo v kvalitativnih »vodah«. Situacijo bi lahko primerjali z 
učenjem slikarstva: da bi lahko postali uspešen abstraktni slikar, moramo 
najprej obvladati realistično figuraliko. Seveda so izjeme, vendar redke. 
Študentke brez  predznanja pozitivističnih metod se praviloma hitro 
navdušijo nad kvalitativnimi pristopi, kaj kmalu pa se pokaže, da jim manjka 
veščina logične argumentacije in sistematičnega poročanja.  

 
Uk statistike privaja na točno določen način razmišljanja, podobno kot učenje 
računalniškega programiranja. Študentka tako dobi občutek za algoritem, 
postopek, metodo, ki je neprecenljivega pomena pri veščini opisovanja, 
predstavljanja konceptov drugemu itn. 
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3 Še nekaj smernic 
 
Namesto zaključka naj nanizam nekaj priporočil oz. smernic za sestavo 
študijskih programov. Večina jih sledi iz že navedenih opažanj in teoretskih 
konceptov, zato jih ne bom ponovno utemeljeval.  
 
 

3.1 Splošna priporočila 
 

Sem sodijo priporočila, ki gledajo na metodološke vsebine v širšem smislu in se 
nanašajo na pričakovane študijske izide in kompetence: 
− razumevanje medsebojne povezanosti akterjev in vključenosti opazovalca v 

opazovani pojav. (Razmislek o vključenosti je dober nastavek za etiko 
udeleženosti, ki temelji na zavedanju medsebojnega sovplivanja.); 

− vzgajanje občutljivosti za kontekst. (Študentke naj pridobijo zavedanje 
vpliva socialnega, kulturnega in drugih kontekstov na situacijo. Naloga tega 
dela je tudi vzbuditi zanimanje za zgodbe in osebne zgodovine 
udeležencev.);  

− vadba veščine poslušanja oz. širše: veščine opazovanja. (Verjetno 
najpomembnejše »orodje« pri delu z ljudmi, pa naj gre za raziskovalno delo 
ali za vsakdanjo pedagoško prakso. Pomembno je urjenje veščine 
opazovanja z več zornih kotov, pa tudi urjenje v jasnosti, smiselnosti in 
logični konsistenci poročanja o opazovanju.). 

 
Zadnja točka se navezuje tudi na urjenje veščine ocenjevanja konkretne 
edukacijske situacije in opazovalčeve/raziskovalčeve/učiteljeve vloge v njej. Ta 
del je že povezan z naslednjim sklopom smernic. 
 
 

3.2 Konkretnejši predlogi za sestavo učnega načrta 
 

Pomembno je navezovanje na prakso in stalno omogočanje prehajanja skozi vse 
tri stopnje spirale: teorija – praksa – refleksija. Stalno spraševanje »Kje sem?«, 
»Kam hočem?« in »Kakšne vire imam?« naj ne bo le del predavanj o akcijskem 
raziskovanju, ampak način poučevanja metodoloških vsebin.   
Kot rečeno se zavzemam za močno prisotnost kvantitativnih oz. statističnih 
metodoloških orodij v učnem načrtu. Zelo pomembno je, da študentke dojamejo 
vsaj osnovne koncepte in da dobijo občutek za stroge algoritmične postopke, ki 
ne dopuščajo poljubnih interpretacij. Manj pomembno pa je npr. predstavljanje 
zapletenih statističnih vsebin kot so recimo (multi)faktorska analiza. Ta del 
pouka mora biti povezan s spoznavanjem računalniških programov za 
obdelovanje podatkov in statistiko. 
Od kvalitativnih pristopov dajem prednost prej omenjenemu učenju opazovanja 
kot metodološkega orodja (z in brez udeležbe, odkritega in prikritega). Veščina 
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opazovanja vključuje tudi sposobnost refleksije in sposobnost poročanja o 
raziskavi. Od tod se da izpeljati koncepte hermenevtičnega raziskovanja, študija 
primera in seveda akcijskega raziskovanja. 
Študentke morajo spoznati, da se raziskovalna metodologija (še posebej na 
pedagoškem področju) stalno spreminja in nadgrajuje.  
 
 
4 Zaključek 
 
Za konec naj še enkrat poudarim, da je glavni cilj poučevanja na dodiplomskem 
nivoju  priprava na konkretno pedagoško delo. Spremembe v kurikularni 
zasnovi, ki jih predlagam, bi morale omogočiti študentkam, da vidijo 
metodologijo kot vezni člen med teorijo in prakso in ne kot neživljenjski 
konstrukt, ki nima nobene zveze s strokovnim vsakdanom. 
Sodobni metodološki pristopi v pedagogiki se nagibajo od kvantitativnih metod 
h kvalitativnemu raziskovanju, vse bolj se uveljavljajo tudi hermenevtični 
pristopi, predvsem pa se kaže pomembnost združevalnih pristopov (akcijsko 
raziskovanje). Neuspešno, predvsem pa etično nesprejemljivo je obravnavanje 
interakcij med učenci in učitelji kot trivialnih (ponovljivih, statistično 
opisljivih). Zaradi tega je treba študentke pripraviti na to, da bodo sposobne 
vsako edukacijsko situacijo v kateri se bodo znašle, predvsem pa vsako 
človeško bitje, ki ga bodo na svoji profesionalni poti srečale, videti kot novo, 
enkratno.  
Navedeno ne pomeni, da bi bilo treba iz študija metodologije izgnati 
kvantitativne pristope. Nasprotno. Kvalitativne in akcijske metode so 
nadgradnja kvantitativnih metod in ne njihov nadomestek. Študentke lahko 
obvladajo kvalitativne in akcijske pristope edino, če prej trdno osvojijo 
analitično-logično-matematična znanja, ki tvorijo osnovo kvantitativnih metod. 
Poleg tega, da so matematično-analitične (in informacijske) spretnosti osnova za 
mnogo vsakdanjih nalog, ki čakajo pedagoga, te pomenijo nujen temelj za 
razumevanje sodobnih kvalitativnih in fenomenoloških metod.  
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