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Predgovor 
 
 

Tako kot večina slovenskih visokošolskih ustanov se tudi Pedagoška fakulteta 
Univerze v Ljubljani zadnja leta temeljito sooča z zahtevami prenove študijskih 
programov in študija v celoti. Prenove ne razumemo le kot formalnost, ki naj 
poskrbi za zunanjo prilagojenost dosedanjih programov smernicam bolonjskega 
procesa, temveč kot priložnost za temeljitejšo refleksijo izobraževanja učiteljev 
kot posebnega področja visokošolskega študija. Pri tem posebno pozornost 
posvečamo spremljanju razvojnih trendov v drugih evropskih izobraževalnih 
sistemih. 

V zadnjih dveh letih je bila za naše strokovno in razvojno delu še posebej 
pomembna podpora Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo. Pedagoška fakulteta UL je v študijskem letu 
2005–2006 izvajala razvojni projekt Posodobitev študijskih programov na PeF 
UL (ESS_VS_05–23), v študijskem letu 2006–2007 pa še njegovo drugo fazo. 
Med številnimi aktivnostmi tako prve kot druge faze je bila načrtovana tudi 
izdaja zbornikov. Bogato gradivo, ki smo ga skupaj s partnerji iz tujine zbrali v 
prvi fazi, smo v letu 2006 izdali v dveh zvezkih. Rezultat nadaljnjega dela v 
zadnjem letu je dokumentiran v tem zvezku. Ker nadaljuje lani začeto delo, smo 
ohranili isti naslov in mu pripisali rimsko številko II. 

Tudi letošnjo monografijo smo razdelili na tri dele. Prvi del je usmerjen k 
problematiki prenove v širšem evropskem kontekstu ter prinaša pretežno 
prispevke naših kolegov iz nekaterih drugih evropskih držav, ki so se udeležili 
majskega posvetovanja v okviru projekta. Otmar Gassner s Pedagoške fakultete 
v Feldkirchu (Avstrija) je eden izmed koordinatorjev Evropske mreže za 
politike izobraževanja učiteljev (ENTEP) ter nedvomno zelo kompetenten avtor 
na tem področju. Julia González z Univerze Deusto (Španija) in Robert 
Waagenar z Univerze v Groningenu (Nizozemska) sta nosilni imeni široko 
znanega evropskega projekta Tuning (Tuning Educational Structures in 
Europe), njun prispevek o metodologiji projekta Tuning bo gotovo zanimiv za 
najširše področje visokega šolstva in ne samo za področje izobraževanja 
učiteljev. Hanelle Niemi, prorektorica Univerze v Helsinkih in mednarodno 
priznana strokovnjakinja na področju ved o izobraževanju, prispeva izzivalno 
razmišljanje o aktivnem učenju kot spremembi kulturne paradigme, 
podkrepljeno s poglobljeno analizo in argumenti. Inger Erixon Arreman in Per-
Olof Erixon z Univerze Umeå (Švedska) zaključujeta ta sklop monografije z 
zanimivo študijo primera o nastanku in razvoju švedske nacionalne doktorske 
šole na področju izobraževalnega dela, ki jo usmerita k analizi nujne 
povezanosti izobraževanja učiteljev z raziskovalnim delom. 
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V drugem delu so zbrani prispevki sodelavk in sodelavcev Pedagoške fakultete 
UL. Glede na relativno široko paleto dejavnosti fakultete in različna strokovna 
področja, na katerih so naše sodelavke in sodelavci aktivni, zajema to poglavje 
vrsto specifičnih tem, s katerimi se srečujemo v prenovi izobraževanja učiteljev. 
Tu so najprej zbrani članki, ki obravnavajo problematiko praktičnega 
pedagoškega usposabljanja ter stalnega strokovnega izobraževanja, ki jima 
pripisujemo v izobraževanju učiteljev še prav posebej pomembno vlogo. Sledijo 
prispevki z različnih študijskih usmeritev (npr. računalništvo, logopedija, 
supervizija, umetnostna terapija, specialna in inkluzivna edukacija itn.) oz. 
prispevki, usmerjeni k problematiki študijske prenove na drugi stopnji. 
 
V tretjem delu so zbrani nekateri prispevki, ki so nastali znotraj razvojnega 
projekta Posodobitev študijskih programov na PeF UL II (ESS_VS-06/I.PEF2; 
2006–2007). Ti prispevki ponujajo izhodišča za konkretne dejavnosti pri 
notranji prenovi študija, npr. pri uveljavljanju enakih možnosti (tu se posredno 
navezujejo z zadnjimi članki iz druge dela monografije) oz. načel informacijske 
družbe v visokošolskem študiju, pa tudi pri bolj »vsakodnevnih« temah, kot so 
prilagojeno izvajanje novih programov na izrednem študiju, prehodi med 
programi ter opredeljevanje generičnih in predmetno specifičnih kompetenc v 
programih druge in tretje stopnje. Ta izhodišča so plod skupnih razprav, v 
končna besedila pa so jih oblikovale posamezne avtorice in avtorji. Tudi teh 
besedil ne gre razumeti kot dokončna, pač pa kot pomoč pri razvojnem delu ter 
kot osnova za nadaljnje razprave. 

Prispevki v monografiji so v slovenščini (prispevki tujih avtorjev so bili 
prevedeni), vsi imajo naslov, povzetek in ključne besede v slovenskem in 
angleškem jeziku. Vsak od njih je klasificiran bodisi kot izvirni znanstveni 
prispevek, kot pregledni ali strokovni prispevek. Kriteriji so bili sprejeti na 
uredniškem odboru in sta jih potrdili recenzentki. Na koncu monografije so na 
kratko predstavljene avtorice in avtorji, ki nastopajo v tej monografiji, dodano 
je tudi stvarno in imensko kazalo. 

 
 
Ljubljana, julij 2007 
 
 

Tatjana Devjak in Pavel Zgaga  
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Prenova izobraževanja učiteljev  
v vetrovih evropskih reform visokega šolstva 

 
 

Pavel Zgaga 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

 
 
 
Povzetek 
Zorni kot tega prispevka je, da je treba izobraževanje učiteljev obravnavati kot 
integralni del visokega šolstva in raziskovanja, pa tudi da so visokošolski in 
raziskovalni sistemi v evropskih državah na poti v skupni evropski visokošolski in 
raziskovalni prostor. Prispevek analizira ključne razvojne dosežke v bolonjskem 
procesu in jih poskuša reflektirati z ozirom na posebno področje izobraževanja učiteljev. 
Obravnavana je zlasti naslednja bolonjska problematika: evropska razsežnost, 
zaposljivost, študijske strukture, mobilnost in zagotavljanje kakovosti. Splošen 
zaključek je, da ima področje izobraževanja učiteljev specifične probleme in v nekaterih 
pogledih zaostaja za mnogimi drugimi visokošolskimi področji. To je dejstvo, ki ga je 
treba obravnavati kot impulz ustanovam za izobraževanje učiteljev, da izboljšajo svoje 
akademsko pozicioniranje in tudi prispevajo k evropskim politikam izobraževanja 
učiteljev.   
 
Ključne besede 
bolonjski proces; evropski visokošolski in raziskovalni prostor; izobraževanje učiteljev; 
uresničevanje reform; interpretacija; politike izobraževanja učiteljev v Evropi 
 
Abstract 
The view taken by this paper is that teacher education should be considered an integral 
part of higher education and research and that higher education and research systems 
in European countries are on the way towards a common European Higher Education 
and Research Area. It analyses key developments in the Bologna Process and tries to 
reflect on them in the special area of teacher education. The following main Bologna 
issues are analysed: the European dimension, employability, learning structures, 
mobility and quality assurance. The general conclusion is that the area of teacher 
education encounters special problems and that in certain aspects it lags behind many 
other higher education areas. This is a fact which should be considered as an incentive 
for teacher education institutions to improve their academic positioning and contribute 
to the European teacher education policy.   
 
Key words 
Bologna Process; European Higher Education and Research Area; teacher education; 
reform implementation; interpretation; teacher education policy in Europe 
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1 Uvod in kontekst 
 
Izhodišče tega članka tvorita dve trditvi; prva je vrednostna in druga dejstvena. 
Prvič: izobraževanje učiteljev je treba obravnavati kot integralni del visokega 
šolstva in raziskovanja. Drugič: visokošolski in raziskovalni sistemi v evropskih 
državah so na poti v skupni evropski visokošolski in raziskovalni prostor 
(European Higher Education and Research Area: EHEA + ERA).1 Glavni 
predmet obravnave je izobraževanje učiteljev,2 saj se ta pojem nahaja že v 
samem naslovu, toda lotili se ga bomo kasneje. Najprej se bomo vprašali, katero 
točko je bolonjski proces dosegel do danes. Kateri so tisti glavni vetrovi, ki 
prepihavajo današnje evropsko visoko šolstvo kot celoto in torej dominirajo tudi 
nad študijskim področjem izobraževanja učiteljev? 
 
V zadnjih letih je bilo veliko povedanega o splošnih ciljih in potezah 
bolonjskega procesa in vsega tega na tem mestu ne gre ponavljati. Evropske 
države in visokošolske ustanove so zdaj že sredi “drugega polčasa” te “igre”: 
EHEA kot tudi ERA naj bi bili do leta 2010 vzpostavljeni. A ostaja še veliko 
vprašanj, na katera bo treba odgovoriti na vladnih in še zlasti na ravneh 
visokošolskih ustanov. Že poročilo Trends 4 iz leta 2005 je ugotavljalo, da so 
»nekatere ustanove priložnost, ki jo predstavlja bolonjski proces, izkoristile zelo 
proaktivno, tako da so poskusile optimizirati svoj položaj z novim ogrodjem za 
strukturne spremembe, medtem ko so se druge vzdržale revizije svojih 
študijskih procesov tako dolgo, dokler se temu nikakor ni bilo več mogoče 
izogniti« (Reichert, Tauch, 2005, 41). 
 
Ne glede na to, ali sledimo proaktivnim ali pa skeptičnim obravnavam, lahko 
vedno naletimo na ugotovitve, ki so lahko tako ohrabrujoče kot zaskrbljujoče. 
Številne razprave v Evropi ne potekajo le na splošni ravni in ne obravnavajo le 
visokega šolstva in raziskovanja nasploh, ampak tudi na ravneh posameznih 
študijskih področij, kakršno je ne nazadnje izobraževanje učiteljev. Tako je npr. 
projekt Tuning identificiral »nenavadno anomalijo, ko gre za izobraževanje 

                                                 
1 Spomniti se je treba naslednjega odstavka iz Berlinskega komunikeja (2003): »Ministri 
se zavedajo potrebe po pospeševanju tesnejših vezi med EHEA in ERA v Evropi znanja 
ter pomembnosti raziskovanja kot integralnega dela visokega šolstva po vsej Evropi, 
zato menijo, da je nujno treba preseči dosedanjo usmeritev na dva glavna visokošolska 
cikla ter vključiti doktorsko raven kot tretji cikel v Bolonjskem procesu. Poudarjajo 
pomen raziskovanja in raziskovalnega usposabljanja ter pospeševanja 
interdisciplinarnosti pri ohranjanju in izboljševanju kakovosti visokega šolstva in pri 
povečevanju konkurenčnosti evropskega visokega šolstva nasploh.«  
2 Nekateri bi tudi rekli “izobraževanje in usposabljanje učiteljev”. Ob tem se ne odpirajo 
le tehnična, pač pa resna terminološka in epistemološka vprašanja, ki jih v mejah tega 
prispevka ne bo mogoče temeljiteje obravnavati; posredno se bomo k njim še vrnili.  
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učiteljev v kontekstu implementacije diplomskih stopenj po prvem in drugem 
ciklu. […] Čeprav so študenti lahko zbrali skupaj 240 do 320 kreditnih točk 
ECTS, da bi pridobili začetno učiteljsko kvalifikacijo, v številnih državah več 
kakor 300 tako zbranih kreditnih točk ne zadostuje za diplomo druge stopnje, 
čeprav lahko podiplomske sestavine v glavnem ustrezajo deskriptorjem druge 
stopnje.« (González, Wagenaar, 2005, 77; Zgaga, 2006a, 208). Na drugi strani 
smo lahko znotraj mreže ENTEP3 zasledili pripombo, da navkljub temu, da 
»evropski učitelji delajo v evropskem kontekstu, še vedno zelo malo vemo o 
njihovi ‘evropskosti’ ali z drugimi besedami o tem, kaj pomeni biti učitelj glede 
pojmovanja evropske strokovnosti« (Schratz, 2005, 1; Zgaga, 2006a, 200).  
 
Kot Michael Schratz razločno pripominja v tem svojem diskusijskem prispevku 
za mrežo ENTEP, namen spraševanja po tem, »kaj je evropski učitelj«, nikakor 
»ni ustvariti ‘standardiziran učiteljski model’« (prav tam). Te pripombe ni 
mogoče omejiti samo na področje izobraževanja učiteljev, saj gre pri tem za 
enega temeljnih načel bolonjskega procesa, pa tudi za načelo, ki je v temelju 
sleherne “evropeizacijske agende” današnjega časa. Niti bolonjski niti lizbonski 
proces (Izobraževanje in usposabljanje 2010)4 ne predpostavljata, da bi bilo 
mogoče doseči napredek v izobraževanju z orodji nekakšne transnacionalne 
zakonodajne harmonizacije. Nasprotno, pogosto se odkrito poudarja, da je 
“Bologna” prostovoljna akcija evropskih držav in visokošolskih ustanov ter da 
niti t. i. evropska razsežnost niti bolonjski proces ne moreta biti argument v prid 
standardizacije in/ali implementacije “en(otn)ega evropskega modela” 
izobraževanja nasploh, pa tudi ne izobraževanja učiteljev posebej. 
 
 

                                                 
3 Gl. http://www.pa-feldkirch.ac.at/entep/. – Prim. tudi prispevek O. Gassnerja v tem 
zborniku. 
4 Projekt “Izobraževanje in usposabljanje 2010” je utemeljen na metodologiji odprte 
metode koordinacije (Open Method of Coordination – OMS): »Nova odprta metoda 
koordinacije se bo uporabljala kot orodje za razvoj koherentne in vseobsežne strategije 
v izobraževanju in usposabljanju ob upoštevanju členov 149 in 150 Pogodbe. Lizbonski 
sklepi so opredelili odprto metodo koordinacije kot sredstvo za širitev dobre prakse in 
doseganja večje konvergence v smeri glavnih ciljev EU ter nakazali, da naj bi bil to 
povsem decentraliziran pristop, v katerem se uporabljajo različne oblike partnerstva in 
je namenjen pomoči državam članicam pri razvijanju njihovih lastnih politik. Odprta 
metoda koordinacije si bo pomagala z orodji, kakršna so indikatorji in izhodišča za 
primerjavo, pa tudi primerjave dobrih praks, periodični pregledi, evalvacije in kolegialni 
pregledi ipd., organizirani kot vzajemni procesi učenja.« (Council …, 2002, par. 4.1) 



12 

 

2 Diverzifikacija ravni odgovornosti za visoko šolstvo  
 
Evropeizacija in bolonjski proces torej (zaenkrat?)5 ne računata na zakonodajni 
prenos obstoječih odgovornosti za izobraževalne sisteme na kako posebno 
transnacionalno telo. Kljub temu ni mogoče spregledati vrste neposrednih ali 
posrednih visokošolskih zadev, ki so v evropskih nacionalnih državah 
zakonodajno urejene različno ali celo nasprotno, ali pa so relevantne za 
delovanje visokega šolstva, pa (ponekod) niso zakonodajno urejene. Javna 
odgovornost za izobraževanje, ki je med drugim tudi ena izmed glavnih osnov 
za pravno reguliranje sistemov, je prevladujoča značilna lastnost evropskih 
držav, ki se bo vsem siceršnjim trenutnim “privatizacijskim” sirenam gotovo 
ohranila vsaj do dogledne prihodnosti. Ne gre namreč spregledati, da je 
politična realnost v Evropi še vedno globoko odvisna od suverenih nacionalnih 
držav. Danes je sicer res že več kot polovica bolonjskih držav organiziranih kot 
“Skupnost držav članic” (zdaj EU 27), vendar tudi v tem primeru obstoji visok 
konsenz le o tem, da »Skupnost prispeva k razvoju kakovostnega izobraževanja 
z opogumljanjem sodelovanja med državami članicami«, pri tem pa »v celoti 
spoštuje odgovornost držav članic za vsebino poučevanja in organizacijo 
izobraževalnih sistemov ter njihove kulturne in jezikovne raznolikosti«, 
»izključujoč harmonizacijo zakonov in predpisov v državah članicah« (The 
Maastricht Treaty, 1992, čl. 126).6  
 
Glede teh vprašanj je bolonjski proces s svojimi današnjimi 46 članicami še 
precej bolj zapleten kot lizbonski proces (oz. njegov primerjalni segment – 
program Izobraževanje in usposabljanje 2010). Kljub temu pa danes niti 
največji bolonjski skeptiki ne morejo več zanikati, da so dosežki bolonjskega 
procesa priznani in da odmevajo po vsej Evropi in tudi širše.7 T. i. »povsem 
                                                 
5 Nekoliko kasneje bomo omenili predlog za vzpostavitev “evropskega registra” agencij 
za kakovost. Ta predlog odpira na tem področju nekaj novih vprašanj. 
6 Na tej točki, ki je bila politično dosežena že v letih 1991–1992, se do danes ni pojavila 
nobena omembe vredna sprememba. Tudi ko beremo v zadnjih letih tako zelo sporno 
Draft European Constitution, lahko najdemo v tem pogledu v njej skoraj dobesedne 
formulacije iz Maastrichta (ali kasneje iz Amsterdama, čl. 149), npr.: »Unija prispeva k 
razvoju kakovostnega izobraževanja z opogumljanjem sodelovanja med državami 
članicami in če je potrebno, s podpiranjem in dopolnjevanjem njihove dejavnosti. V 
celoti spoštuje odgovornost držav članic za vsebino poučevanja in organizacijo 
izobraževalnih sistemov ter njihove kulturne in jezikovne raznolikosti.« Itn. – Draft 
Treaty..., 2003, Art. III–182, 174–175. 
7 Ti odmevi sploh niso omejeni izključno na Evropo. Tako je npr. avstralska ministrica 
za izobraževanje Julie Bishop aprila 2006 spodbudila nacionalno razpravo na to temo: 
»Gre za pomemben proces, ki mu pripada velika pozornost, ne le znotraj Evrope, pač pa 
tudi iz mnogih drugih držav. […] Bolonjski proces prinaša vrsto priložnosti in izzivov, 
in to je tudi priložnost za Avstralijo, da svoja izobraževalna ogrodja bolje poveže z 
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decentraliziran pristop, v katerem se uporabljajo različne oblike partnerstva in je 
namenjen pomoči državam članicam pri razvijanju njihovih lastnih politik« se je 
doslej očitno izkazal kot uspešen, še zlasti ko gre za »širitev dobre prakse in 
doseganje večje konvergence«. Bolonjske članice so dokazale, da lahko zbližajo 
in poenotijo svoje izobraževalne sisteme brez transnacionalne »harmonizacije 
zakonov in predpisov«. Vendar pa ti dosežki prinašajo vedno nove in nove 
izzive. 
 
Po eni strani je seveda res, da ne obstoji transnacionalna harmonizacija “od 
zgoraj”. Vendar vsaj prostovoljna harmonizacija visokošolskih sistemov 
nedvomno obstoji. Še več, videti je več kot potrebna: »V novi Evropi družbe 
znanja bodo morali biti državljani in državljanke sposobni, da se skupaj učijo in 
delajo po vsej Evropi ter da v celoti izkoristijo svoje kvalifikacije, kjerkoli že 
bodo.« (Council…, 2002, 42) S postopnim razvojem evropske združljivosti 
nacionalnih visokošolskih sistemov (z drugimi besedami: v procesu 
približevanja nastajajočemu EHEA) se del nacionalne odgovornosti za 
izobraževalne sisteme postopoma premika, če hočemo ali ne, na evropsko, 
transnacionalno raven. Tako je vsaj od bergenskega srečanja leta 2005 mogoče 
npr. slediti predlogom, da se oblikuje »evropski register agencij za zagotavljanje 
kakovosti« in se ustanovi »evropski odbor za register«, ki bi nastopal »kot 
vratar za vključitev agencij v register« (ENQA, 2005, 5). Nedavno londonsko 
srečanje ministrov je dalo tem prizadevanjem prvi pritrdilni politični pečat.8 
Bilo je tudi nekaj razprav o »EHEA po letu 2010«, ki vodijo k ne zgolj 
retoričnemu spraševanju, npr.: »Je evropski visokošolski prostor lahko 
vzpostavljen kot trajna struktura brez formalnega oz. formalno zavezujočega 
dogovora sodelujočih držav?«9 Tudi na to vprašanje smo na londonskem 
srečanju dobili bistveno jasnejši odgovor kot kdajkoli poprej.10 

                                                                                                                        
mednarodnimi standardi in izhodišči za primerjavo. Izziv je v tem, kako to doseči in 
ohraniti avstralski visokošolski sektor tak, da bo ustrezal domačim in mednarodnim 
pričakovanjem glede kakovosti.« –  Prim. Zgaga, 2006c, 75. 
8 Npr.: »Zahvaljujemo se skupini E4, da je odgovorila na našo prošnjo, da nadalje 
razvije praktična vprašanja vzpostavljanja registra evropskih agencij za zagotavljanje 
kakovosti v visokem šolstvu. Namen registra je, da omogoči vsem udeleženim 
partnerjem in splošni javnosti odprt dostop do objektivne informacije o zaupanja 
vrednih agencijah za zagotavljanje kakovosti, ki delujejo skladno z ESS. Register bo 
zato okrepil zaupanje v visoko šolstvo v EVP in v širšem svetu ter olajšal vzajemno 
priznavanje odločitev o zagotavljanju kakovosti in akreditacijah. Pozdravljamo 
vzpostavitev registra, ki ga je dosegla skupina E4 z delom v partnerstvu in temelji na 
njihovem predlogu operativnega modela.« - London Communiqué, 2007, tč. 2.14. 
9 Iz internega “bolonjskega” dokumenta (27. april 2005) v avtorjevem arhivu. 
10 »Leto 2010 bomo jemali kot priložnost za reformuliranje vizije, ki nas je motivirala, 
ko smo leta 1999 sprožili bolonjski proces ter navedli argumente za EHEA, podprt z 
vrednotami in vizijami, ki presegajo tematiko struktur in orodij. Zavezujemo se, da 
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Nobenega dvoma ni, da so nacionalne oblasti še vedno najodgovornejši 
dejavniki pri uresničevanju skupaj dogovorjenih načel o EHEA, videti pa je, da 
je njihova nekdanja ekskluzivna oblast glede upravljanja visokošolskih sistemov 
zdaj vendarle precej relativizirana. Ne le da se je vzpostavila transnacionalna 
raven (vladna in nevladna), ampak so si tudi univerze in druge visokošolske 
ustanove ter študenti izborili pomembno vlogo pri uresničevanju bolonjskih 
ciljev.11 Postopno uresničevanje skupaj dogovorjenih načel visokošolskih 
politik je prišlo do točke, na kateri je glas univerz in visokošolskih ustanov – pa 
tudi posameznih disciplin oz. študijskih področij (npr. Tuning ali pa številne 
tematske mreže Erasmus) – postal odločilni dejavnik za uspeh celotnega 
projekta. Nekatere discipline in/ali študijska področja so že globoko vključena v 
takšno “zavzemanje položajev”.12 Izobraževanje učiteljev bi moralo prav tako 
zavzeti trden položaj v tem procesu. 
 
Nacionalne oblasti (praviloma vlade) ostajajo ključni dejavniki, kar zadeva 
upravljanje sistema (politike, zakonodaja, financiranje). Obstajajo različne 
oblike njihovega mednarodnega povezovanja, sodelovanja in koordiniranja; 
bolonjski proces je eden od njih. Na drugi strani igrajo na tem področju vse 
pomembnejšo vlogo akademske organizacije, npr. nacionalne rektorske 
konference, na evropski ravni pa še zlasti Evropsko univerzitetno združenje 
(EUA) na eni ter Nacionalne študentske unije v Evropi (ESIB) na drugi strani. 
Kot je res, da so odločitve, sprejete na “makroravni”, nadvse pomembne in 
daljnosežne, je tudi res, da bo nova visokošolska realnost odvisna predvsem od 
dejavnosti visokošolskih ustanov. Na institucionalni, še bolj pa na 

                                                                                                                        
naredimo iz leta 2010 priložnost za ponovno postavitev naših visokošolskih sistemov v 
smer, ki gleda preko trenutnih zadev in dela te sisteme sposobne za spoprijem z izzivi, 
ki bodo določali našo prihodnost.« - London Communiqué, 2007, tč. 4.2. 
11 »Podčrtujemo osrednjo vlogo visokošolskih zavodov, njihovega osebja in študentov 
kot partnerjev v bolonjskem procesu. Zdaj, ko so nujne zakonodajne reforme v glavnem 
opravljene, postaja njihova vloga v izvrševanju procesa vse pomembnejša; 
opogumljamo jih, da nadaljujejo in okrepijo svoja prizadevanja za vzpostavitev EHEA.« 
- Bergen Communiqué, 2005. – Da lahko potujejo evropske deklaracije in dejanskost v 
posameznih nacionalnih okoljih daleč vsaksebi, dokazuje tudi zgodba o tem, kako so si 
morali slovenski visokošolski zavodi to vlogo spomladi in poleti 2007 znova in z veliko 
vztrajanja izboriti v polemičnih razpravah o nekem skrajno problematičnem osnutku 
predloga novega zakona o visokem šolstvu in raziskovanju, ki ni ignoriral le 
bolonjskega načela partnerstva, pač pa tudi veliko bolj tradicionalne vrednote kot je npr. 
avtonomija univerze. 
12 Na eni strani imamo primere t. i. “reguliranih poklicev” (na evropski ravni, z 
evropskimi direktivami), na drugi strani pa na nekaterih strokovnih področjih obstojijo 
tudi nevladne evropske povezave (agencije, organizacije ipd.), npr. Euroing. 
Izobraževanje učiteljev je nacionalno regulirani poklic (stroke, “profesije”) in na tem 
področju doslej še ni bilo nobene evropske oz. transnacionalne povezave.  
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medinstitucionalni ravni se zadnja leta pojavljajo mnogi primeri dobre prakse, 
ki največkrat temeljijo v kakem od številnih evropskih razvojnih projektov z 
razločno podporo študijski prenovi, “evropeizaciji” ter internacionalizaciji 
visokošolskih ustanov in njihove študijske oz. raziskovalne ponudbe (npr. 
Socrates-Erasmus).  
 
Do kod je napredoval bolonjski proces? In koliko je v ta napredek vključeno 
področje izobraževanja učiteljev?  
 
 
3 Nastajajoči EHEA: kje smo danes? 
 
Preden se osredotočimo na izobraževanje učiteljev, je potrebna nekoliko širša 
slika položaja. Do katere točke je torej segel bolonjski proces? Kje se zdaj 
nahajamo in kakšne nadaljnje korake lahko pričakujemo? Vzporedno z 
letošnjim majskim vrhom evropskih ministrov v Londonu se je pojavila vrsta 
študij in analiz, ki bodo še nekaj časa pomemben vir za razčiščevanje takšnih in 
podobnih vprašanj. Med njimi so še posebej zanimivi rezultati t. i. raziskave 
Trends.13  
 
Prve raziskave so se bolj usmerjale k vprašanjem približevanja nacionalnih 
sistemov kot takih, zadnja raziskava (2007) pa se je že močno osredotočila na 
institucionalno raven. Nekatere ugotovitve nakazujejo, da izjemno hiter razvoj 
zadnjih let v ustanove prinaša tudi določeno mero zmedenosti: »Mnoge 
ustanove ne vedo, ali v njihovi deželi obstoji NQF [National Qualifications 
Framework; nacionalno ogrodje kvalifikacij] (tam, kjer ga ni, mnogi menijo, da 
je, ali pa, da ga ni tam, kjer dejansko je...).«14 Vendar rezultati zadnje raziskave 
tudi potrjujejo, da so bile dosežene znatne spremembe v razumevanju reforme 
na ravni samih ustanov. Pri oblikovanju novih študijskih programov ustanove 
med drugim npr. pripisujejo zaposljivosti diplomantov večjo težo kot pred 
štirimi leti.15  
 

                                                 
13 Raziskave Trends si sledijo na dve leti že od začetka bolonjskega procesa, izvajajo pa 
jih raziskovalne skupine v okviru EUA. Doslej je izšlo pet poročil (1999-2007). 
14 Navedeno po predstavitvi preliminarnih rezultatov na bolonjskem seminarju Doctoral 
Programmes in Europe, University of Nice Sophia Antipolis, Nice, 7.–9. december 
2006. 
15 Raziskava Trends 5 (Crossier, Purser, Smit, 2007) je še posebej zanimiva, ker vsebuje 
primerjave z rezultati raziskave Trends 3 (Reichert, Tauch, 2003). V tem primeru danes 
kar dve tretjini (67 %) v anketi sodelujočih ustanov obravnava zaposljivost kot »zelo 
pomembno«, medtem ko je tako oceno leta 2003 zaposljivosti pripisovalo le 56 % 
ustanov (Crossier, Purser, Smit, 2007, 35). 



16 

 

Zgodnja leta bolonjskega procesa so bila predvsem leta razvoja izhodišč in 
načel. Šele po Berlinu (2003) in še zlasti po Bergenu (2005) se je pričel hiter 
obrat v smeri njihove implementacije in interpretacije. Vse več dokazov je, da 
koraki, ki so bili storjeni na nacionalni ravni, niso bili vedno vzporedni in 
hkratni ali vsaj ne enako razumljeni. O tem je prvič naravnost spregovorilo 
poročilo Trends 4 (2005). V njem zasledimo zanimivo opažanje o “konfliktnih 
interpretacijah”: “Ustvarjanje sistema zlahka berljivih in primerljivih stopenj je 
osrednji in za mnoge celo bistveni cilj bolonjskega procesa. Toda od leta 1999 
so izkušnje uvajanja dveh oz. treh ciklov v evropske nacionalne visokošolske 
sisteme pokazale, da obstoji […] obsežen prostor za različne in včasih 
konfliktne interpretacije o trajanju in usmeritvi programov. Še zlasti 
zaposljivost triletnih Bachelor diplomantov ostaja problem v mnogih deželah. 
[…] Obstojijo različni načini in hitrosti uvajanja novih sistemov.” (Reichert, 
Tauch, 2005, 11) K temu se bomo še povrnili. 
 
Drugo pomembno opažanje se tiče razlik pri uresničevanju bolonjskih ciljev, ki 
jih je mogoče opaziti med različnimi disciplinami in/ali študijskimi področji: 
»Številne ustanove so potrdile, da se hitrost reform (in motivacija zanje) po 
različnih disciplinah in fakultetah zaznava zelo različno. Na nekaterih univerzah 
je videti, kot da je v humanističnih disciplinah najmanj problemov s ponudbo 
stopenj po prvem in po drugem ciklu, na drugih pa se jim dozdeva skoraj 
nemogoče, da bi na Bachelor ravni sploh lahko naredili kaj smiselnega. Isto 
velja za regulirane poklice; na tem področju igrajo strokovna telesa pomembno 
vlogo pri pomoči ali pri oviranju uvajanja nove strukture stopenj.« (prav tam, 
12) 
 
V tem kontekstu poročilo Trends 4 neposredno omenja tudi izobraževanje 
učiteljev ter načne neko pomembno vprašanje: »A položaj je opazno drugačen 
kot dve ali tri leta nazaj, ko iz dvocikličnega sistema v mnogih državah ni bila 
izključena samo medicina, ampak tudi izobraževanje učiteljev, inženirstvo, 
arhitektura, pravo, teologija, likovna umetnost, psihologija in še nekatere druge 
discipline. Danes je videti, da se v večini držav ta omejitev – če sploh – pojavlja 
le pri medicini (in z njo povezanih poljih). […] Usposabljanje učiteljev in 
nekatere druge discipline še vedno prinašajo probleme, v nekaterih nacionalnih 
kontekstih bolj kot v drugih, in pri tem nacionalni sistemi eksperimentirajo s 
celo vrsto rešitev.« (prav tam) To je drugo vprašanje, h kateremu se bomo tudi 
še vrnili. 
 
Prehod od splošnih načel k “hudičevim” detajlom je vedno težek in to se kaže 
tudi znotraj bolonjskega procesa. Soočene s pritiski po njihovem hitrem 
uresničevanju se posamezne ustanove, discipline, študijska področja ali 
strokovne usmeritve pogosto znajdejo v težkih položajih. Doslej so se kot 
ključne teme postavljala predvsem vprašanja o zgradbi študijskih programov na 
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prvem in drugem ciklu, predvsem ko gre za razmerje do tradicij akademskih 
strok (“profesij”), pa tudi v razmerju do novih bolonjskih načel fleksibilnosti in 
zaposljivosti.  
 
V tej smeri poročilo Trends 4 ugotavlja, da se »[r]azprave o trajanju in namenu 
programov na ravni Bachelor nadaljujejo. Napačna predstava, da bolonjski 
proces v vsakem primeru ‘predpisuje’ strukturo 3 + 2, je še vedno široko 
prisotna. 3 + 2 je sicer res prevladujoči model v evropskem visokošolskem 
prostoru, tudi v državah, kjer lahko visokošolske ustanove za stopnjo Bachelor 
izbirajo med tremi in štirimi leti […]. Na mnogih univerzah profesorji in v 
manjši meri dekani ter včasih vodstvo ustanove še vedno izražajo globoke 
dvome o možnosti, da bi po vsega treh letih ponudili stopnjo, ki bi bila 
akademsko veljavna in relevantna za trg dela: videti je, da je ‘zaposljivost’ tem 
kritikom pogosto sinonim za nižanje akademskih standardov. Rezerviranost 
glede veljavnosti triletnih Bachelor stopenj je posebej močna v inženirstvu, 
fizikalnih znanostih in likovni umetnosti” (prav tam, 13). Poročilo Trends 4 v 
tej skupini ne navaja izobraževanja učiteljev. Kljub temu pa že tu ni težko 
začutiti, da je zaposljivost s stopnjo Bachelor tudi na področju izobraževanje 
učiteljev lahko zelo vroče vprašanje.  
 
Nelagodje v razmerju do zgradbe novih dvocikličnih (“bolonjskih”) študijskih 
programov in še zlasti do zaposljivosti pa ni zgolj zadeva posameznih 
visokošolskih ustanov. Težave pri reformiranju starih programov in pri 
njihovem preoblikovanju v nove so močno odvisne od sistemskih spodbud oz. 
sistemskih ovir. Poročilo Trends 4 ugotavlja: »Zelo pomembna ovira za boljši 
sprejem stopenj Bachelor je neuspeh mnogih vlad, da bi s prilagajanjem 
razredov v javnih službah in s pozitivnim prikazovanjem kariernih in plačnih 
obetov Bachelor diplomantov postavile jasen primer vrednosti teh diplomantov 
pri zaposlovanju v javnih službah.«16 (prav tam, 14) 
 
S to temo zelo kritično nadaljuje tudi zadnje poročilo Trends 5. Poročilo 
poudarja, da so bile v minulih letih na nacionalnih ravneh opravljene potrebne 
zakonodajne reforme, zdaj pa se težišče dela seli na visokošolske ustanove. Ni 
več vprašanje, ali naj bi bile bolonjske reforme izpeljane, ampak se kot problem 
vse bolj zastavljajo pogoji, v katerih uresničevanje dogovorjenih načel poteka. 
Pri tem ni mogoče preslišati pripombe, da se na nekaterih evropskih 
visokošolskih ustanovah uresničevanje študijskega sistema s tremi cikli jemlje 

                                                 
16 V zvezi s tem ne gre spregledati, da so ministri že v Bergenskem komunikeju 
pripomnili, da »obstoji potreba po širšem dialogu vlad, visokošolskih zavodov in 
socialnih partnerjev, da bi povečali zaposljivost diplomantov z Bachelor 
kvalifikacijami, vključno na primernih delovnih mestih v javnih službah.« - Bergen 
Communiqué, 2005. 
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»kot cilj zase in ne kot sredstvo za dosego drugih namenov«. Tudi »na študenta 
osredotočeni študij kot vodilno načelo kurikularne reforme je bil med obiski [na 
terenu] omenjen presenetljivo redko«. (Crossier, Purser, Smit, 2007, 21) 
 
Prav tako ostajajo problematične različne interpretacije “Bologne”, na katere je 
opozorilo že prejšnje poročilo: »Medtem ko je raznolikost v mišljenju in kulturi 
velika odlika evropskega visokega šolstva, je raznolikost v razumevanju in 
uresničevanju struktur blizu tega, da se izkaže za oviro na poti do učinkovitega 
evropskega visokošolskega prostora« (prav tam, 23). Enega izmed glavnih 
problemov sedanje faze uresničevanja bolonjskih načel pa poročilo vidi v 
nekakšni “akademski konservativnosti” (tega izraza poročilo sicer neposredno 
ne uporablja), ki se kaže v takšnem uvajanju sprememb, da se v njih ohranjajo 
elementi prejšnjega sistema.  
 
V tej točki je poročilo v svoji kritični osti zelo jasno: »Namesto da bi razmišljali 
v kategorijah novih izobraževalnih paradigem ter premislili kurikule na podlagi 
učnih rezultatov, je prvi refleks v tem, da se naredi rez v starem dolgem ciklu 
ter tako nemudoma ustvari dva cikla, kjer je poprej obstajal en sam. Z 
minimalnim naporom je zahtevna naloga tako dozdevno izpolnjena. Toda 
takšen pristop ima neizogibno malo pozitivnih posledic in pogosto ima čisto 
neproduktiven vpliv.« Ena izmed razsežnosti takšnega vpliva, ki v Sloveniji 
nikakor ne more biti neznana, je v tem, »da se kot posledica reform trajanje 
študija za mnoge študente lahko dejansko poveča in ne skrajša« (prav tam, 24). 
Ne le da te probleme poznamo tudi pri nas, ampak so še posebej prisotni tudi v 
razpravah o ureditvi izobraževanja učiteljev v prihodnje. 
 
Poročila Trends ponujajo temeljit, a vendar dokaj splošen pogled na aktualno 
stanje v evropskem visokem šolstvu; le poredko se v njih srečamo s primeri, ki 
podrobneje posegajo na področje posameznih študijskih področij, kajti njihova 
tema so sistemske spremembe v visokem šolstvu nasploh. Nekatere od teh 
splošnih ugotovitev je mogoče bolj ali manj neposredno prenesti na posamezne 
discipline in/ali študijska področja, za res konkretno sliko določenega področja 
pa to največkrat ni dovolj. Z našega zornega kota je zelo pomembno, da ta fokus 
izostrimo z ozirom na posebne značilnosti področja izobraževanja učiteljev.  
 
 
4 Kje smo torej z izobraževanjem učiteljev? 
 
V nadaljevanju bomo torej poskušali preveriti, v kakšnem položaju je študijsko 
področje izobraževanje učiteljev, ko ga postavimo v razmerje z bolonjskim 
procesom in nastajajočim EHEA. To bomo storili tako, da bomo fokus 
obravnave izostrili na nekaterih ključnih bolonjskih kategorijah, kot so študijske 
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strukture, mobilnost, kakovost ipd. Preden se tega lotimo, je potrebno 
odgovoriti še na par bolj splošnih vprašanj. 
 
Najprej: ko rečemo izobraževanje učiteljev – kaj s tem pojmom mislimo? Znano 
je, da je izobraževanje učiteljev na univerzah relativno mlado študijsko 
področje; njegova univerzitetna vključenost in značaj v glavnem ne segata kam 
dlje nazaj kot v osemdeseta leta prejšnjega stoletja. Pred tem (in v nekaterih 
redkih primerih še danes) je bilo izobraževanje učiteljev organizirano izven 
univerz ter običajno ni bilo koncipirano kot izobraževanje učiteljev, ampak kot 
njihovo usposabljanje. Od osemdesetih let dalje so se argumenti v prid 
izobraževanja učiteljev (ne da bi pri tem iz tega koncepta izključili strokovno 
usposabljanje) pomnožili, kljub temu pa se še danes pojem usposabljanje 
pogosto uporablja namesto pojma izobraževanje in ne vzporedno z njim.17 Je ta 
terminološka polemika sploh pomembna? 
 
Seveda je. Če bi učiteljska stroka (kot “profesija”) potrebovala le nekaj 
usposabljanja, pa čeprav na ravni visokega usposabljanja, ne bi bilo nobene 
potrebe po kakem samostojnem študijskem področju. Zadostovalo bi, da bi 
visokošolsko izobraževanje potekalo v predmetni disciplini – npr. v matematiki, 
jezikih, umetnosti ipd., ki bi jim nato “na vrh” dodali še nekaj učiteljskega 
usposabljanja. Takšno “smetano” bi lahko dodajali tudi izven visokega šolstva, 
npr. v posebnih tečajih ob delu, ki bi jih organiziralo Ministrstvo za šolstvo ali 
kak drug pooblaščen javni zavod. Če bi bilo tako, snov poučevanja na eni strani 
ter izobraževanje kot tako na drugi strani ne bi bila “predmet” visokega šolstva 
in raziskovanja, pa tudi nobene potrebe ne bi bilo, da bi učiteljem omogočili 
nadaljevati njihove posebne študijske trajektorije na področju izobraževanja 
učiteljev (in ne na kakem čistem “predmetnem” področju) v drugem in tretjem 
ciklu (magistrski in doktorski študij). 
 
Od osemdesetih let je bilo veliko utemeljenih kritik na račun takšnega 
anahronističnega konceptualnega zapostavljanja področja izobraževanja 
učiteljev. Z današnjega gledišča je slika videti veliko pozitivnejša. Videti je, da 
je bilo izobraževanje učiteljev kot “univerzitetni študij” sprejeto tudi v širokih 
krogih izven striktno razumljenih krogov “učiteljev učiteljev”, toda ob tem so se 
dogajali vzponi in padci, številna vprašanja ostajajo odprta in nas še vedno 
begajo. V obliki hipoteze bi lahko rekli, da je bolonjski proces pred hiter razvoj, 
                                                 
17 Še najpogosteje najdemo sistematično razlikovanje med konceptoma “izobraževanje 
učiteljev” ter “usposabljanje učiteljev” pri teoretikih in sploh piscih, ki neposredno 
“pripadajo” temu področju. Pri avtorjih, ki jim to področje ni osnovni predmet 
raziskovanja oz. strokovnega dela, še vedno pogosteje naletimo na “usposabljanje” 
(tako npr. tudi v prej omenjenem poročilu Trends 4). Konceptualno razlikovanje in 
težave v zvezi z njim po svoje pričajo o tem, da se popolna integracija tega področja v 
univerzitetno okolje še ni povsem dokončala. 
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ki se je dogajal na področju izobraževanja učiteljev od začetka osemdesetih let 
prejšnjega stoletja dalje, postavil povsem nov in zelo resen izziv. V čem so 
dosežene prednosti področja izobraževanja učiteljev, ki bi lahko pospeševale 
nadaljnji razvoj, in v čem so njegove slabosti, ki bi lahko celo ogrozile v zadnjih 
desetletjih že doseženo razvojno stopnjo?  
 
Nekatere od tem, ki se tu ponujajo v obravnavo, bomo zdaj obravnavali ob 
ključnih konceptih iz bolonjske, deloma pa tudi iz lizbonske agende. 
 
 
4.1 Evropska razsežnost 
 
Zadnjih petindvajset let spremljamo povsod po svetu zelo hitre in zelo globoke 
spremembe v izobraževanju in izobraževalnih sistemih. Tako kot je 
osnovnošolska izobrazba postala splošni nacionalni cilj v prvi polovici 
dvajsetega stoletja, postaja srednješolska izobrazba na začetku tega stoletja 
splošen evropski cilj.18 Pri tem ne gre prezreti, da se je udeleženost “tekočih” 
generacij v terciarnem izobraževanju dvignila s kakega odstotka v začetku 
prejšnjega stoletja na današnjo polovico, ponekod tudi na dve tretjini kohorte in 
več. O terciarni izobrazbi populacije kot splošnem političnem cilju sicer še ni 
govora, da pa je t. i. množično visoko šolstvo od sedemdesetih let prejšnjega 
stoletja dalje temeljito premaknilo dosedanje razumevanje te ravni izobrazbe, je 
že dolgo povsem jasno.  
 
Ti procesi so v marsičem povezani z rastočo internacionalizacijo nacionalnih 
sistemov visokega šolstva, pa tudi z globaliziranjem nacionalnih ekonomij. 
Kljub razločnim mednarodnim trendom in celo določeni stopnji mednarodne 
“standardizacije”, kar smo omenili že zgoraj, so spremembe v izobraževanju in 
v izobraževalnih sistemih še vedno prevladujoče nacionalno usmerjene oz. 
utemeljene. Celo v najbolj globaliziranih ekonomijah ostajajo kurikula 
nacionalno utemeljena. Videti je, da je “teža” nacionalnega konteksta in 
nacionalne kulture v razmerju do procesov internacionalizacije in globalizacije 
specifična determinanta s specifičnim “presežkom”. 
 
 
 

                                                 
18 »Navkljub opaznemu napredku v nekaterih državah, je 77 % tistih, ki so stari od 18 
do 24 let in dokončajo srednješolsko izobraževanje, še vedno precej daleč od merila EU 
[EU benchmark], ki znaša 85 %.« (European Commission, 2005, 6)  Takšno merilo ima 
danes globok vpliv na nacionalne sisteme predterciarnega izobraževanja nasploh ter 
posebej na izobraževanje učiteljev. Na tem mestu lahko tudi omenimo, da je po tem 
kriteriju slovenski izobraževalni sistem prav v vrhu EU. 
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Pri opazovanju sodobnih19 izobraževalnih sistemov nasploh lahko te “presežke” 
hitro identificiramo, posebni sistemi izobraževanja učiteljev pa so lahko še 
posebej dobri indikatorji nacionalnih razlik in podobnosti. Tradicionalne 
pedagoške akademije oz. kolegiji za usposabljanje učiteljev so bili iz določene 
optike veliko bolj podobni policijskim in vojaškim akademijam kot 
univerzitetnim ustanovam. Videti je, da je bilo izobraževanje in usposabljanje 
učiteljev dojeto nekako tako, kot da bi bilo “del nacionalne suverenosti”.20  
 
Ko proučujemo evropske sisteme, lahko rečemo, da je s spremembami v zadnjih 
dveh desetletjih ta poteza pričela toniti v zgodovino, izobraževanje učiteljev se 
srečuje z novimi in novimi izzivi, ki jih prinašajo vetrovi sodobnih reform 
izobraževalnih sistemov. Učitelja še vedno dojemamo kot učitelja znotraj 
nacionalnega konteksta (npr. jezik poučevanja, tradicija, zgodovina, identiteta, 
nacionalno državljanstvo itn.), hkrati pa postaja vse bolj nujno, da ga jasno 
umestimo v evropski kontekst (npr. mobilnost, znanje jezikov, zgodovine, 
multikulturalizem, multiple identitete in državljanstvo) (Schratz, 2005). Ta izziv 
pogosto razumemo kot dilemo, to pa zavira hitrejši razvoj evropeizacije in 
internacionalizacije izobraževanja učiteljev in učiteljske stroke (“profesije”). 
Glede na druga študijska področja in stroke (npr. medicina, tehnika, 
naravoslovje, poslovne vede itn.) izobraževanje učiteljev zaostaja oz. lahko 
zaostane.  
 
 
4.2 Zaposljivost, disciplinarnost in profesionalizacija 
 
Zaposljivost je relativno nova skrb oblikovalcev študijskih programov, na katere 
pritiskajo zahteve bolonjskih reform. V političnih dokumentih je pojem sicer že 
dolgo prisoten, npr.: EHEA naj bi bil »glavna pot, ki vodi k uveljavitvi 
mobilnosti in zaposljivosti državljanov ter k vsesplošnemu razvoju celine« 
(Bologna Declaration, 1999); potrebno bi bilo sprejeti primerne ukrepe, »tako 
da bi študenti lahko dosegli svoje polne možnosti glede evropske identitete, 
                                                 
19 Izobraževalni sistemi postanejo resnično “nacionalni” izobraževalni sistemi šele z 19. 
stoletjem, ko se izobraževanje prvič zelo neposredno konfrontira z ekonomskimi 
zahtevami (med drugim prav z zahtevo po profesionalnem usposabljanju) in z 
novorojeno moderno nacionalno državo, ki je razumela zaščito in pospeševanje 
ekonomskega razvoja v kontekstu nacionalnega trga kot najpomembnejše vprašanje na 
svojem političnem seznamu. Klasični koncepti izobraževanja se takšni opredelitvi 
izmikajo, kar še posebej dobro ponazarjajo konteksti (zgodnje) zgodovine univerz ali 
reformacijski in protireformacijski spopadi.  
20 Današnje mirovne in podobne mednarodne misije vse bolj pospešujejo 
“nadnacionalno” usposobljenost oz. usposabljanje policistov in vojakov, kar za učitelje 
ne bi ravno mogli trditi. Prej uporabljena primerjava ”akademij” torej ni povsem 
umestna. 
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državljanstva in zaposljivosti« (Berlin Communiqué, 2003) ipd. Ko pa 
prevajamo splošne strateške smernice v konkretna polja, se vedno znova 
pojavijo zelo konkretne težave. 
 
Nejasna opredelitev disciplinarnega polja izobraževanja učiteljev prinaša nekaj 
nadaljnjih konceptualnih problemov. Skoraj v vseh akademskih okoljih so se 
vodile in se vedno znova “pogrevajo” dokaj zahtevne razprave o “epistemološki 
podlagi” izobraževanja učiteljev. Ali pripada “predmetni disciplini”? Če da, 
potem specifično disciplinarno polje učiteljskega izobraževanja ne obstoji; 
nasprotno, obstojijo lahko le fragmentirana disciplinarna polja (npr. jezik, 
matematika ipd.). Študenti dosežejo svojo visokošolsko izobrazbo v posebnem 
disciplinarnem polju in imajo – po/nad/izven tega – še nekaj posebnega 
usposabljanja (npr. kako držati kredo in pridne otroke). Če ne (tj. če teh 
heterogenih “epistemoloških podlag” ne sprejmemo kot razumni odgovor), se 
zastavlja novo vprašanje: ali potemtakem izobraževanje učiteljev pripada 
“pedagogiki”21 kot področju “brez predmeta”? Jasno: ta opcija ni nič boljša od 
prejšnje. Žal sta skozi desetletja obe temeljito vplivali na konceptualizacije 
izobraževanja učiteljev v večini evropskih držav. Njune vzajemne opozicije 
ostajajo do danes neke vrste “okovi tradicije”, ko gre za moderniziranje 
epistemoloških podlag izobraževanja učiteljev.  
 
Odkar je bilo privzeto v univerzitetno življenje, je področje izobraževanja 
učiteljev ujetnik konflikta med “predmetom” in “pedagogiko”, nekakšnega 
“spora fakultet” torej, če parafraziramo znameniti spis Immanuela Kanta. Po 
drugi strani je v sodobnem akademskem življenju vse več znamenj, da ta vrsta 
opozicije neizogibno pripada preteklosti, kajti »učenjaki in znanstveniki s 
področja ene discipline lahko z lahkoto oplemenitijo kolege iz druge. […] 
Problemi vse bolj in bolj presegajo kompetentnost posamezne discipline ali 
oddelka« (Hirsch, 2002, 2). Tega ne srečamo le v visoko spoštovanih poljih, kot 
je npr. medicina; kot podlago bi lahko to načelo povsem upravičeno jemali tudi 
v izobraževanju učiteljev. Resnično strateško vprašanje ni v tem, »kdo bo 
prevzel prostore in študente (ter denar) s področja izobraževanja učiteljev«, 
temveč vprašanje o tem, kako utemeljiti in zgraditi študij in raziskovanje na 
nov, interdisciplinaren način.22 Ta poziv je vzporeden nekaterim osrednjim 
                                                 
21 Če se zavedamo konceptualnih in epistemoloških razlik, ki izstopajo iz razmerij med 
angleškim pojmom “education” in nemškim “Pädagogik”, postane to vprašanje še bolj 
zapleteno. 
22 »Če naj bi odgovorili na družbene in znanstvene izzive, morajo postati raziskovalci in 
študenti sposobni, da se angažirajo v interdisciplinarnih nalogah. […] Na kratko: kot 
postajajo izzivi, s katerimi se srečuje družba, vse bolj kompleksni, multidimenzionalni 
in mnogostranski, tako mora izobraževanje spodbujati horizontalno, tematsko 
razmišljanje in preučevanje. Poudarek na interdisciplinarnih kurikulih in  
interdisciplinarnem raziskovanju je tako upravičen.« (Hirsch, 2002, 2–3) 
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bolonjskim idejam, še zlasti tistim o fleksibilnosti in interdisciplinarni naravi 
študijskih programov v visokem šolstvu. In seveda tudi obratno: ohranjanje 
spopadov in skrivanje za peščenimi okopi “predmetov” in “pedagogike” ne bo 
dalo prav nobenega produktivnega odgovora na sodobne izzive, ki jih je deležna 
tudi konceptualizacija izobraževanja učiteljev. To bi lahko le izničilo 
priložnosti, ki so se v zadnjih letih ponudile. 
 
Toda problem je – vsaj v nekaterih nacionalnih kontekstih – pravzaprav še težji. 
Ne le da bi bilo potrebno dograditi “epistemološko podlago” izobraževanja 
učiteljev, ampak bi bilo treba vzpostaviti in jasno priznati učiteljsko stroko, 
profesijo.23 Po eni strani v vseh jezikih naletimo na generično razumevanje 
učitelja kot usposobljene in kvalificirane osebe, ki ji je zaupano delo z gojenci, 
učenci, dijaki in študenti. Toda ali takrat, ko rečemo “učitelj v prvem razredu 
devetletke”, še vedno mislimo taistega generičnega učitelja, ki se nahaja tudi v 
ozadju “gimnazijskega učitelja”, ali pa “učitelja v poklicni šoli”? Če je odgovor 
da, potem pojem “učitelj” uporabljamo na zelo abstraktni in morda celo 
dvoumni ravni; nekako tako kot če npr. rečemo, da so “učitelji stebri družbe 
znanja”.  
 
Na drugi, temni, a resnični ravni obstojijo temeljne razlike med učitelji v 
obstoječih nacionalnih sistemih: razlike v plačah, v strokovnih pristojnostih in 
odgovornostih, v družbenih položajih in njihovem priznavanju, ne nazadnje, v 
njihovih izobrazbenih stopnjah in v vrstah ustanov, na katerih se izobražujejo in 
usposabljajo. Ugled učiteljev je po navadi višji, če delajo v splošnem 
izobraževanju in na višjih ravneh tega izobraževanja; nižje ravni in poklicno 
izobraževanje nekako “ne štejejo” prav veliko. Ne le v širšem javnem mnenju, 
ampak tudi znotraj akademskih krogov je dokaj pogosto laično razumevanje, da 
bi lahko “učitelju za mlajše otroke” pripadalo manj (visokošolskega) 
izobraževanja kot “učitelju bolj odraslih otrok”.  
 
Učitelji v evropskih državah so po pravilu nacionalno reguliran poklic 
(“stroka”); nacionalna regulacija pa lahko bodisi enostavno absorbira predsodke 
“popularne kulture” (še zlasti, če jo podpre tudi kako akademsko ime) ali 
izpopolni posamezna določila in poskuša nadgraditi učiteljsko stroko. 
Visokošolske ustanove, ki izobražujejo učitelje, bi lahko zelo veliko prispevale 
k uresničevanju druge od teh opcij. Reforme učiteljskega izobraževanja v 
Evropi bi se morale temeljito lotiti tega vprašanja, če ne želimo zgrešiti obeh 
današnjih agend, tako lizbonske kot bolonjske. Znotraj te perspektive je danes 
videti najbolj vroča tema prav struktura študijskih programov za izobraževanje 

                                                 
23 Izraz se v slovenščini kar nekako “upira”; jemati ga je treba v kontekstu ameriškega 
“a medical doctor by profession”, ki ni zgolj jezikovni, pač pa socialni in ekonomski 
fenomen. 
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učiteljev ter razporeditev izobraževanja učiteljev na prvi, drugi in tretji 
bolonjski cikel.  
 
 
4.3 Strukturna razsežnost bolonjskega procesa in izobraževanje učiteljev 
 
V Ogrodju za kvalifikacije v evropskem visokošolskem prostoru, ki so ga na 
predlog Skupine za spremljanje bolonjskega procesa (BFUG) sprejeli evropski 
ministri na konferenci v Bergenu (2005), se je dolgo trajajoča razprava o 
trajanju ciklov končala s stališčem, da »kvalifikacije prvega cikla« obsegajo 
»180 do 240 kreditnih točk ECTS«, »kvalifikacije drugega cikla« pa »90 do 120 
kreditnih točk ECTS«, pri čemer je »minimalna zahteva, da znašajo 60 kreditnih 
točk ECTS na ravni drugega cikla« (Bologna Working Group, 2005, 9, 102). 
Dokument je povsem jasen v tem, da se problema ne sme reducirati na 
abstraktno trajanje študijskih programov, ampak so pri tem pomembni 
deskriptorji učnih izidov (rezultatov), vključno s kompetencami, kreditnimi 
točki in delovnimi obveznostmi, v obzir pa je treba vzeti tudi profil oz. 
usmeritev študija. Kljub vsem tem opozorilom, ki jih v novejši strokovni 
literaturi ne manjka, je bilo v popularnem bolonjskem žargonu, kot ga na 
visokošolskih ustanovah danes veliko in pogosto precej nekritično uporabljajo, 
glavno vprašanje formulirano v obliki nekakšne aritmetične dileme: »3 + 2 ali 4 
+ 1«? 
 
To je v resnici zelo poenostavljen pristop; ob vsem, kar so razgrnile strokovne 
razprave zadnjih nekaj let, včasih lahko že meji na banalnosti. Res pa je tudi, da 
je Bologna prinesla povsem konkreten glavobol mnogim, ki se ukvarjajo s tem, 
kako organizirati dvociklični sistem in pri tem uravnavati trajanje programov 
oz. leta študija. Gre za pragmatično vprašanje, ki ga delno pogojujejo problemi 
vodenja visokošolskih ustanov, deloma pa tradicija in prejšnji modeli študija. 
Kot smo že videli, je poročilo Trends 4 obravnavalo tudi to vprašanje in 
opozorilo, da je »napačna predstava, da bolonjski proces v vsakem primeru 
‘predpisuje’ strukturo 3 + 2, še vedno široko prisotna«. Kako se ustanove o tem 
problemu odločajo v praksi? 
 
Na Centru za študije edukacijskih politik (CEPS) Pedagoške fakultete Univerze 
v Ljubljani smo v zadnjih letih opravili dve raziskavi s podobnim ciljem: študijo 
trendov v učnih strukturah na ustanovah za izobraževanje učiteljev v 33 
bolonjskih državah (Zgaga, 2003) ter študijo o možnostih izobraževanja 
učiteljev v 12 bolonjskih državah srednje oz. jugovzhodne Evrope (Zgaga, 
2006b). Na podlagi odgovorov na vprašanje, kateri model dvociklične strukture 
stopenj načrtuje posamezna ustanova za prihodnost, smo med mnogimi drugimi 
temami prišli do zanimive slike. Vzorca sta bila sicer različna, kljub temu pa so 
nekateri splošni trendi hitro opazni.  
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Po rezultatih raziskave iz leta 2003 je več kot polovica ustanov (58,9 %) že 
pričela z bolonjsko kurikularno reformo: dve petini (39,3 %) med njimi na vseh 
in še ena petina (19,6 %) samo na nekaterih oddelkih; četrtina med njimi (28,6 
%) je takrat odgovorila, da to načrtuje v bližnji prihodnosti. Samo 12,5 % 
ustanov leta 2003 ni videlo potrebe po spremembah (Zgaga, 2003, 192). Leta 
2006 je že več kot dve tretjini ustanov (68,7 %) poročalo o frontalni kurikularni 
reformi, povezani z bolonjskim procesom; petina (20,9 %) od teh je poročala, 
da reforma poteka vsaj na nekaterih oddelkih oz. študijskih programih. 
Preostanek anketiranih (10,4 %) je odgovoril, da se bodo dela lotili v bližnji 
prihodnosti (Zgaga, 2006b, 14). Porast aktivnosti na področju kurikularnih 
reform na ustanovah za izobraževanje učiteljev je v primerjavi z rezultati iz leta 
2003 očitna. 
  
Študiji sta prinesli dokaj presenetljivo sliko o trendih v organizaciji 
dvocikličnega sistema. Po raziskavi iz leta 2003 so bile ustanove povsem 
razdeljene na dva bloka, ko gre za “dilemo 3 + 2 ali 4 + 1”: obstajali sta dve 
razločni in povsem enako veliki večini, obe v velikosti blizu polovice 
respondentov: 42,8 % vs. 42,8 % (Zgaga, 2003, 194). Še bolj zanimivo pa je, da 
se skoraj enaka slika spet ponovi tudi v raziskavi iz leta 2006: 32,3 % ustanov 
se je odločila za oblikovanje štiriletnih programov na prvem ciklu (Bachelor), 
sledi pa jim enoletni program na drugem ciklu (Master), medtem ko se je 30,6 
% ustanov odločilo za triletne programe na prvem ciklu in dveletne na drugem. 
Skoraj petina (17,7 %) ustanov je tokrat ostala neodločena, 14,5 % vprašanih 
ustanov pa je odgovorila, da načrtujejo samo študij na prvem ciklu24 (Zgaga, 
2006b, 15). Lahko bi zaključili, da imajo ustanove za izobraževanje učiteljev 
očitno kar nekaj problemov v zvezi z novo dvociklično študijsko strukturo. 
 
Zakaj naj bi bil to poseben problem prav v izobraževanju učiteljev? Najprej 
povejmo, da to ni problem samo v izobraževanju učiteljev. Drugič, kolikor gre 
pri tem za poseben problem, je to povezano z vsemi glavnimi značilnostmi 
izobraževanja učiteljev. Študijski programi na tem področju so bolj kompleksni 
kot na večini drugih področij v visokem šolstvu, zato se bomo v nadaljevanju 
usmerili k nekoliko podrobnejši analizi nekaterih elementov te kompleksnosti. 
 
4.3.1 Interdisciplinarni in pluridisciplinarni značaj izobraževanja učiteljev 
Kot smo že pokazali, morajo študijski programi s tega področja na najboljši 
možen način povezati “predmet” in “pedagogiko”. Problem je zlasti v tem, da ni 
“enega predmeta”, ampak lahko skoraj vsa glavna disciplinarna polja v visokem 
šolstvu tekmujejo v tem, da bi bila priznana kot “predmeti”, relevantni v polju 

                                                 
24 Opozoriti velja, da je bila raziskava iz leta 2006 regionalna (in ne širše evropska kot 
tista iz leta 2003) ter da v vzorcu ni bilo ustanov iz držav, ki bi jih lahko uvrstili med 
“bolonjske lokomotive”. 
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izobraževanja učiteljev. Podobno je tudi s “pedagogiko”: tudi to je samo po sebi 
kompleksno področje in celo v najbolj tradicionalnih evropskih kontinentalnih 
okoljih ni več omejeno na ekskluzivno “Pädagogik” paradigmo. Rezultat te 
napetosti so pogosti “spopadi med fakultetami”: bolj kruti in bolj pragmatični 
kot v Kantovem času. Ta akademska “politika” včasih odločilno vpliva na to, 
kako bodo rešene posamezne dileme, ki bi jih v normalnih okoliščinah morali 
obravnavati kot izključno strokovna vprašanja. 
 
Potekajoča evropska razprava o skupnih načelih za kompetence in kvalifikacije 
učiteljev daje nekaj dobrih priložnosti, da bi presegli staro in neproduktivno 
opozicijo (ki konec koncev ne temelji na deklarirani “student-centred” 
paradigmi, ampak na stari “teacher-centred” pameti). Pred dvema letoma je 
Evropska komisija sicer spodbudila temeljito razpravo o teh vprašanjih, vendar 
je iz današnjega zornega kota videti, da nove zamisli, ki so bile potrjene v zelo 
širokem procesu posvetovanja,25 še vedno ostajajo t. i. non-paper. Na evropski 
ravni še vedno ni nobenega uradnega dokumenta ali stališča o teh pomembnih 
vprašanjih, med drugim verjetno tudi zato, ker se pri tem nacionalna stališča še 
vedno preveč razlikujejo. 
 
4.3.2 Začetno in stalno strokovno izobraževanje učiteljev  
je še eno tradicionalno in standardno razlikovanje znotraj konceptualizacij 
izobraževanja učiteljev. Z bolonjskima dvema cikloma je to razlikovanje prišlo 
pod novo svetlobo. Tradicionalno je bilo začetno izobraževanje učiteljev 
razumljeno kot dodiplomski študij in stalno strokovno izobraževanje kot 
usposabljanje na delovnem mestu. Zdaj se na tem mestu zastavlja “čudno” 
vprašanje: je drugi cikel na področju izobraževanja učiteljev začetno ali stalno 
strokovno izobraževanje?  
 
Odgovor je (bo?) v veliki meri odvisen od nacionalne regulacije. Tradicionalno 
je “prva” diploma povsem zadostovala kot licenca za poučevanje oz. delo v 
vzgoji in izobraževanju. Finska je bila v Evropi prva država, ki se je odločila – 
še prej, kot je sploh prišlo do Bologne! – za dvig začetnega učiteljske 
kvalifikacije na raven drugega cikla (Master). Danes poskuša še nekaj držav 
slediti temu zgledu, vendar napovedane spremembe v novih okoliščinah 
spremljajo tudi strahovi, da to ne bi nujno prispevalo k dejanski višji kakovosti 
učiteljskih kvalifikacij. Na eni strani je strah, da bodo kvalifikacije za delo na 
predšolski in osnovnošolski ravni navezane le na stopnje po prvem ciklu (kar bi 
v določenih primerih, ko bi prišlo do odločitve o triletnem prvem ciklu, lahko 

                                                 
25 Gl. European Testing Conference on Common European Principles for the 
competences and qualifications of teachers, Bruselj, 20.–21. junij 2005; prispevki in 
predlog strateškega dokumenta so dostopni na 
http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/testingconf_en.html (15/06/2007).  
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pomenilo, da bi bili študijski programi leto dni krajši od dosedanjih). To pa ne 
bi povzročilo le zniževanja dosedanjih kvalifikacij, ampak tudi (ponovno) 
ločevanje kvalifikacij učiteljev za osnovno in za srednjo šolo ter, konsekventno, 
cepitev teh dveh ravni izobraževanja vsaksebi. Na drugi strani se pri nas in še v 
kakem srednjeevropskem okolju nova stopnja po drugem ciklu (Master) 
izenačuje s predbolonjsko (“prvo”) diplomo, tako da bodo nove generacije 
morale študirati pet let, da bi dosegle kvalifikacijo, ki je bila (praviloma) za 
prejšnje generacije dosežena po štirih letih študija. Ključno in odločilno za 
prihodnost evropskih sistemov izobraževanja učiteljev torej je, kakšne nove 
nacionalne regulacije tega področja bodo sprejete do leta 2010.26 
 
4.3.3 Vzporednost oz. zaporednost  
študija je še ena od tipičnih značilnosti modelov izobraževanja učiteljev po 
vsem svetu; te značilnosti velika večina drugih visokošolskih področij sploh ne 
pozna. Videti je, da Bologna te posebnosti ni ogrozila; nasprotno, med 
bolonjska načela sodi tudi poudarjanje fleksibilnih učnih poti učenja in 
omogočanje različnih študijskih priložnosti. Lahko bi torej rekli, da bi s to 
tradicionalno posebnostjo področje izobraževanja učiteljev lahko v prihodnje 
ponujalo primer še kakemu drugemu področju. A se tudi tukaj odpirajo nekatera 
nova vprašanja in nove dileme. Npr.: študent/- ka doseže stopnjo po prvem ciklu 
(Bachelor) na študijskem področju “čiste”, tj. “nepedagoške” kemije, in zatem 
bi rad/-a nadaljeval/-a s študijem za pridobitev stopnje po drugem ciklu 
(Master) na študijskem področju izobraževanja učiteljev. Skladno z bolonjskim 
ogrodjem kvalifikacij (2005) bi moral biti v tem primeru študijski program s 
področja izobraževanja učiteljev utemeljen na deskriptorjih, značilnih za drugi 
cikel (npr. raziskovalno osnovan študij). To pomeni, da ga ne bi smeli razumeti 
po zgledovanju na tradicionalno “pedagoško-andragoško izobraževanje” ali 
splošneje kot “usposabljanje učiteljev” (v evropskih tradicijah je to včasih tudi 
neuniverzitetno izobraževanje, ki ne daje formalne stopnje oziroma diplome), s 
katerim se pridobi pedagoško usposobljenost za poučevanje kemije.27 
 

                                                 
26 V času, ko je ta članek nastajal, je potekala vroča razprava o predlogu sprememb 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Ob vseh problematičnih 
in tudi skrajno spornih točkah je treba omeniti, da predlog vsebuje tudi novo zakonsko 
določbo o drugem ciklu kot splošni kvalifikaciji za delo v vzgoji in izobraževanju, ki jo 
gre odkrito pozdraviti. Z njeno uveljavitvijo bi bil dosežen pomemben korak v smeri 
novih rešitev, seveda pa bi ostali odprti še mnogi detajli, predvsem vprašanje 
kvalifikacij po prvem ciklu. Tudi to vprašanje je mogoče smiselno rešiti, a za to bo 
potrebna druga priložnost. 
27 Seveda s tem nočemo trditi, da ta tradicionalna pot doseganja pedagoške kvalifikacije 
ni več smiselna. Poudarek je na tem, da se z bolonjskimi spremembami spremenijo vse 
dosedanje relacije in sta prenova in trezen razmislek potrebna na vseh področjih. 
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Na tej točki se ponuja vsaj še eno vprašanje. Kaj naj bi bil namen oziroma cilj 
drugega cikla na področju izobraževanja učiteljev? Trditev, da je bil prejšnji 
(“predbolonjski”) dodiplomski program tako naložen z obveznostmi, da ga je 
bilo treba podaljšati na pet let, bi bila lahko v luči bolonjskih razprav le 
tragikomična. Naj bi torej predvsem dajal novo licenco za poučevanje? Ali ne bi 
bilo lažje, če bi npr. omogočili kandidatom z diplomo iz kemije po prvem ciklu, 
da se vključijo v tečaj usposabljanja? Toda če bi bilo to tako, potem temeljna 
oz. začetna učiteljska kvalifikacija ne bi bila diploma po drugem ciklu (Master). 
Naj bi bila tedaj “druga diploma” predvsem raziskovalna stopnja, tj. pridobitev 
raziskovalne kvalifikacije po doseženi strokovni? Če bi bilo temu tako, bi bil 
prehod iz “čistega predmeta” (recimo kemije) na prvem ciklu v drugi cikel na 
področju izobraževanja učiteljev precej otežen. Ne gre prezreti, da se na 
nekaterih študijskih področjih v drugih državah prav s sklicevanjem na sedanje 
reforme vzpostavlja razlikovanje med krajšimi (npr. 60 kreditnih točk ECTS), t. 
i. “eksekutivnimi” (“profesionalnimi”) stopnjami ter daljšimi (npr. 120 kreditnih 
točk ECTS) “raziskovalnimi” stopnjami. To razlikovanje je videti zanimivo iz 
akademske in zaposlitvene perspektive. Vendar: je področje izobraževanja 
učiteljev – pri nas in po Evropi – pripravljeno na takšen izziv?  
 
Lahko bi nadaljevali z nizanjem podobnih vprašanj; eno in zelo pomembno med 
njimi je prihodnost doktorskega študija nasploh in v izobraževanju učiteljev 
posebej. Znotraj meja tega članka to ni bilo mogoče.28  
 
 
4.4 Mobilnost  
 
Mobilnost je ključna, po mnenju nekaterih pa celo osrednja “bolonjska” 
kategorija, zato je pomembno vprašati, koliko so študentke in študenti na 
področju izobraževanja učiteljev (sploh) mobilni. Danes imamo na razpolago 
več statističnih virov, ki nam lahko pomagajo oblikovati jasnejšo sliko, čeprav 
držijo kritike, da bi bilo na področju statističnega spremljanja visokošolskih 
procesov v Evropi potrebno še marsikaj postoriti.29 Pri branju razpoložljivih 
statističnih podatkov o mobilnosti je v našem primeru pomembno najprej 
ugotoviti, kakšna je porazdelitev evropskih študentov in diplomantov po 
študijskih področjih, da bi lahko od tod sklepali o moči ali šibkosti njihovih 
deležev v mobilnosti. Na začetku tega desetletja (2000/01) je bilo v EU 15 v 
povprečju 8,4 % študentov, ki jih statistika razvrsti na študijsko področje 

                                                 
28 Nekaj več o tem v Zgaga, P., "Bolonjska arhitektura" doktorskega študija? Vestnik 
UL, 2007, l. 38, št. 3–4, 3–7. 
29 To dokazuje tudi ugotovitev evropskih ministrov maja letos: »Ugotavljamo potrebo 
po izboljšanju razpoložljivih podatkov o mobilnosti in socialni razsežnosti v vseh 
državah, ki sodelujejo v bolonjskem procesu.« - London Communique, 2007, tč. 3.4. 
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izobraževanja (education) in v katerem je v največji meri zajeto izobraževanje 
učiteljev (Education across Europe 2003, Slika F, 8a); z razširitvenim procesom 
v EU 25 se je ta delež še povečal.30 Na drugi strani je bil delež na novo 
diplomiranih učiteljev v razmerju do celotnega števila novih diplomantov v EU 
15 nekoliko višji od siceršnjega deleža študentov teh smeri: 10,0 % 
(najverjetneje je delež osipa v izobraževanju učiteljev nižji od povprečja, za 
razlago pa so možni tudi strukturni razlogi). V večini novih članic EU je bil ta 
delež pričakovano višji, zlasti npr. na Madžarskem (21 %) in v Latviji (20 %), 
na dnu seznama pa sta spet Slovenija (11,0 %) in Estonija (9 %). Povprečni 
delež študentov s področja izobraževanja v današnji EU 27 je torej nekaj čez 10 
%. 
 
In kolikšen je tedaj delež mobilnih študentov s področja izobraževanja? Po 
dokaj svežih podatkih za leto 2003 (OECD, 2005, Tabela C3, 5) je manjši od 
povprečnega deleža študentov tega področja, kot smo ga pravkar ugotovili. 
Znotraj držav EU 15 je sploh najvišji delež tujih študentov na področju 
izobraževanja31 zabeležen na Švedskem (7,3 %), ki ji sledita Nizozemska (5,7 
%) in Avstrija (5,3 %). Maksimalni delež pripada študiju na področju družbenih 
ved, vendar ta delež pri omenjeni trojki precej variira: Švedska (27,6 %), 
Nizozemska (45,7 %) in Avstrija (35,6 %). Minimalni delež gre v dveh primerih 
študiju na področju kmetijstva (Švedska in Nizozemska s po 0,9 %), v Avstriji 
pa na področju uslug (1,3 %). Med novimi EU 10 državami je najvišji delež 
tujih študentov izobraževanja zabeležen na Madžarskem (9,6 %; pri tem ne gre 
prezreti madžarskih manjšin v sosednjih državah) in Poljskem (9,0 %). Podatki 
kažejo, da je delež mobilnih študentov na področju izobraževanja 
proporcionalno nižji kot na večini drugih študijskih področjih in/ali disciplinah.  
 
Nedavna ACA študija o študentski mobilnosti v evropskem visokem šolstvu 
(Kelo, Teichler, Waechter, 2006) daje še dodatno podlago za takšen zaključek. 
V programu Socrates-Erasmus (prav tam, 166, Tabela 10.4) je zabeležen le 
skromen delež (3,9 %) študentov s področja, ki ga ta raziskava imenuje 
»education + teacher training« in ki datira v že oddaljenem študijskem letu 
1998/99. Toda ta delež je do študijskega leta 2002/2003 še upadel in znaša 3,4 
%. Izmed skupno šestnajstih študijskih področij najdemo le še tri druga 
področja, na katerih je bil v istem obdobju tudi zabeležen upad: jeziki in 
filologija (padec z 18,4 % na še vedno visokih 16,3 %); pravo (padec z 8,1 % na 

                                                 
30 V novih državah članicah je ta delež že dalj časa po pravilu višji od 10 %, npr. v 
Latviji 18 % in na Slovaškem 17 %, na dnu tega seznama sta Slovenija z 11 % in 
Estonija z 10 %, kar je v obeh primerih blizu sedanjemu povprečju EU. 
31 Pri tem obstoji vrsta metodoloških težav: kategorija “izobraževanje” (“education”) 
praviloma zajema predvsem izobraževanje učiteljev, v nekaterih primerih pa so 
vključene tudi druge kategorije. 
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7,1 %) in naravoslovne znanosti (padec z 4,4 na 3,9). Slika je še veliko slabša v 
programu Tempus: le 0,5 % mobilnih študentov je bilo zajetih na področju 
“izobraževanje in usposabljanje učiteljev” (prav tam, 172, Tabela 10.11). 
Položaj izobraževanja učiteljev v dveh glavnih mobilnostnih programih EU – 
Erasmus in Tempus – je torej presenetljivo šibek in se očitno še poslabšuje!  
 
Da bi opravili dodatno preverjanje, smo uporabili še rezultate iz raziskave 
Erasmus Student Network iz leta 2005, ki pa so spet precej podobni: »Najbolj 
popularni glavni predmeti med respondenti so bili: poslovne študije oz. vede o 
managementu (20 %), inženirstvo oz. tehnologija (19 %), jeziki in filološke 
študije (11 %) in družbene vede (8 %).« Izobraževanje in izobraževanje 
učiteljev je prav na repu razpredelnice (2,2 %) in mu sledijo le še kmetijske 
vede (1,2 %) ter geografija in geologija (1.0 %). (Krzaklewska idr., 2006, 10, 
Slika 5). 
 
Le še kratek komentar je morda potreben k tej sami po sebi zgovorni statistiki: v 
evropski študentski mobilnosti nasploh je izobraževanje učiteljev zapostavljeno 
študijsko področje. To je dejstvo. In to dejstvo ne opogumlja, ko razpravljamo o 
možni okrepitvi t. i. evropske dimenzije v izobraževanju učiteljev. Prav zato je 
povečanje deleža mobilnih študentov s področja izobraževanja učiteljev toliko 
večji imperativ ne le, da bi zadržali to področje bližje drugim študijskim 
področjem, ampak tudi, da bi promovirali evropsko mobilnost v izobraževanju 
nasploh (in ne le v visokem šolstvu), kar je še ena posebnost ali nemara 
prednost področja izobraževanja učiteljev. Učitelji, ki imajo priložnost, da 
doživijo mobilnost že kot študenti, bodo veliko bolje pripravljeni na svoje delo 
z učenci, dijaki in študenti, ki ga dejansko že zdaj vsi skupaj in vse bolj 
opravljajo v kontekstu evropskega in mednarodnega sodelovanja.32 
 
 

                                                 
32 Problem je toliko bolj pereč, naloga pa še toliko bolj nujna, ker je mobilnost sedaj 
aktivnih učiteljev v Evropi izjemno nizka. Po ugotovitvah še sveže raziskave, ki jo je 
opravila britanska GHK za Evropsko komisijo, »je delež učiteljev, ki prihajajo iz druge 
EU 25 države, v razponu od 0,45% v Franciji do 3,77% v Belgiji. […] (Neponderirano) 
povprečje za države, za katere so podatki razpoložljivi, je 0,7%; v mnogih državah je 
številka zelo nizka. Najvišji delež učiteljev – državljanov tretjih držav ima Velika 
Britanija (2,6%), za mnoge države pa so značilne številke, ki so tako nizke, da z 
raziskovalno metodo niso zaznane.« (GHK, 2006: 96). Tako so v tem poročilu (Tabela 
6.1) tudi za Slovenijo (kot še za mnoge druge države) navedene le ničle. Izven kroga 
EU 25 je (sploh!) najboljši rezultat dosegla Norveška: 5,6% učiteljev iz držav EU 25 oz. 
1,9% iz tretjih držav. 
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4.5 Kakovost  
 
Kakovost je še ena izmed ključnih bolonjskih kategorij in ob njej bi na tem 
mestu, pravzaprav že blizu zaključka, lahko začeli še eno dolgo razpravo. 
Vendar se bomo omejili predvsem na kratko pripombo, da doslej v Evropi 
praktično še nismo zaznali “transnacionalne” organizacije, zveze ali mreže na 
področju zagotavljanja kakovosti v (začetnem) izobraževanju učiteljev. Z nekaj 
truda bi sicer lahko našli nekatere primere dobre prakse, a le v redkih 
nacionalnih okoljih (npr. Campos, 2004). Tudi ENTEP se je na nedavnem 
seminarju v Helsinkih (september 2006) soočil s temi vprašanji.33 
  
Ne glede na to je tudi ob tej izjemno pomembni problematiki mogoče reči, da 
na evropski in mednarodni ravni izobraževanje učiteljev zaostaja za drugimi 
študijskimi področji, še zlasti takšnimi, kot so npr. medicina, inženirstvo, 
ekonomija in poslovne vede ipd. Danes imamo opraviti že skoraj s pravim 
trendom ustanavljanja specializiranih transnacionalnih agencij za kakovost na 
posameznih “prominentnih” študijskih področjih. O tem pa ni mogoče ničesar 
slišati, ko gre za področje izobraževanja učiteljev. Še posebej pomembno je, da 
se energija, ki je skrita za tem trendom, praviloma napaja iz mobilnosti, 
internacionalizacije ter visokošolske tekmovalnosti za “privlačnost” 
(“attractiveness”) ponudbe posameznih ustanov oziroma nacionalnih sistemov.  
 
Videti je, da ostaja izobraževanje učiteljev še vedno vse preveč “nacionalno” 
ograjeno in vse premalo “internacionalizirano”. Evropeizacija in 
internacionalizacija izobraževanja učiteljev bi lahko prinesla pozitivne 
spodbude, predvsem v smeri njegovega nadaljnjega akademskega 
pozicioniranja in krepitve interdisciplinarnega polja študija in raziskovanja. Še 
prav poseben pomen ima ta proces za kakovost ustanov in njihove dejavnosti. 
  
 
5 Sklep: politike izobraževanja učiteljev za Evropo 
 
Prišli smo do sklepne točke. Mnoge današnje fakultete oz. oddelki za 
izobraževanje učiteljev so znotraj svojih univerz dosegli izboljšano “akademsko 
kritično maso” in se pozicionirali v prava akademska okolja. V svojih študijskih 
in raziskovalnih procesih obravnavajo tipična in svojemu področju lastna 
vprašanja, kot so npr. poučevanje, učenje, ocenjevanje, edukacijski fenomeni 
nasploh ter razumevanje in sposobnost za posredovanje “predmetov 
poučevanja” posebej. Te ustanove so doslej že v mnogih primerih igrale 
konstruktivne vloge tudi v nacionalnih izobraževalnih reformah in lahko bi oz. 
                                                 
33 Gl. http://www.pa-feldkirch.ac.at/entep/.  
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bi celo morale igrati podobno vlogo tudi v oblikovanju politik na področju 
izobraževanja učiteljev, vključno s prepotrebnim raziskovalnim, razvojnim in 
pedagoškim delom na tem področju.34  
 
Pretežno se še vedno razume, da so politike izobraževanja učiteljev nekakšna 
ekskluzivna odgovornost nacionalnih ministrstev za šolstvo, ki pa se s tem 
“nepopularnim”področjem pogosto kaj dosti ne ukvarjajo. Prav mreža ENTEP, 
v kateri prav vsa nacionalna ministrstva še vedno niso zastopana, je v novejšem 
času pokazala, da lahko predstavniki ministrstev opravljajo svoje delo precej 
bolje, če sodelujejo s predstavniki ustanov za izobraževanje učiteljev ter z 
drugimi strokovnjaki s tega področja. Po zgledu bolonjskega načela 
partnerskega sodelovanja pri oblikovanju načel za spreminjanje izobraževalnih 
sistemov kakor tudi pri uresničevanju teh načel bi bilo gotovo koristno, da bi s 
takšno prakso nadaljevali in jo okrepili. Po drugi strani: mar sedanje obdobje – 
ne navkljub, pač pa prav zaradi vseh analiziranih problematičnih vidikov – ne 
ponuja zadostnega impulza ustanovam s tega področja, da bi dale svoj prispevek 
k potekajočim bolonjskim reformam? Nedavni predlog švedske Univerze 
Umeå, da se oblikuje mreža Teacher Education Policy for Europe, govori takšni 
tezi v prid. 
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Povzetek 
Od leta 2000 je Evropska mreža o politikah izobraževanja učiteljev (ENTEP) 
raziskovala številna ključna vprašanja o izobraževanju učiteljev iz t. i. vidika razvoja 
politik [policy]. Ta članek ugotavlja in pretresa trende ter vprašanja v izobraževanju 
učiteljev v Evropi. En sklop trendov se osredotoča na bolonjski proces in oblikovanje 
evropskega visokošolskega prostora; drugi pa na vprašanja kakovosti, s katerimi je 
povezano splošno prizadevanje v Evropi, da bi izboljšali kakovost izobraževanja na 
vseh ravneh. 
 
Ključne besede 
bolonjski proces, karierne spodbude, ECTS, ENTEP, evropski visokošolski prostor, 
evropski učitelj, mobilnost, na raziskovanju utemeljeno izobraževanje učiteljev, 
sistemska sprememba, kompetence učiteljev, evalvacija učiteljev, usposabljanje 
usposabljalcev  
 
 
Abstract 
The European Network on Teacher Education Policies (ENTEP) has looked at a 
number of key issues of teacher education from a policy point of view since 2000. The 
present paper identifies and discusses trends and issues in teacher education in Europe. 
One group of trends focuses on the Bologna Process and the restructuring of the 
European Higher Education Area; the other concentrates on quality issues since there 
is a general effort in Europe to improve the quality of education at all levels. 
 
Key words 
Bologna process, career incentives, ECTS, ENTEP, European Higher Education Area, 
European teacher, mobility, research-based teacher education, system change, teacher 
competences, teacher evaluation, training the trainers 



36 

 

Trendi ENTEPA? 
 
Identificirati trende v izobraževanju učiteljev v Evropi je ambiciozen projekt, ki 
ga je težko izpeljati v okviru kratkega prispevka, zato se je treba disciplinirano 
omejiti. Izhodišče naloge bo delo opravljeno v Evropski mreži o politikah 
izobraževanja učiteljev (the European Network on Teacher Education Policies, 
v nadaljevanju ENTEP), in sicer kot ga je videl koordinator mreže. Po eni strani 
je to pregled dela v ENTEP od 2000 do 2007, po drugi strani pa gre za jasno 
osredotočenje na trende v izobraževanju učiteljev (in s tem povezanimi 
politikami). 
 
Izobraževanje potrebuje vizijo, zato naj trije odstavki iz vizije ENTEP služijo 
kot izhodišče pričujoče razprave. 

 
Smo v letu 2007. Evropa ima svetovno vodilno vlogo v izobraževanju. 
Učiteljski poklic je privlačen in visoko cenjen tudi med mladimi. Različne 
smeri izobraževanja so prilagojene potrebam šol, študentom in drugim 
učečim. Med njimi se odvija konstruktiven dialog. Šole, učitelji, učenci in 
druge interesne skupine povečujejo vrednost kvaliteti življenja in 
življenjskim možnostim bodočih državljanov. Učitelji in starši prevzamejo 
vloge voditeljev in sodelavcev pri ustvarjanju šol in razredov kot 
izobraževalnih organizacij, v katerih se učenci izobražujejo po najvišjih 
standardih. Učencem pomagajo, da postanejo družbeno prilagodljivi, 
dobro vzgojeni in izobraženi državljani Evrope, ki cenijo učenje vse 
življenje. […] Vsi učitelji so »strokovnjaki učenja«. Mnogi ostanejo tesno 
povezani z visokošolskimi institucijami in večkrat sodelujejo pri 
raziskovalni dejavnosti. Vsi rutinsko upoštevajo svoje izkušnje, 
posodabljajo svoje znanje, spretnosti in kompetence. Pripadajo jim 
študijski dopusti, namenjeni poglabljanju raziskovalnega dela ali 
osebnostnemu razvoju. So strokovnjaki v poučevanju in v ustvarjanju 
visoko učinkovitih okolij za učenje v svojih razredih in šolah. Mnogi so 
strokovnjaki na svojih področjih, svoje znanje posredujejo učencem v 
lastnih in drugih šolah. […] Pomagajo učencem naučiti se, kako se učiti 
in kako razvijati kritične miselne sposobnosti. […] Učitelje se pri gradnji 
njihovega strokovnega znanja in pri maksimizaciji njihovega časa ves čas 
podpira. Omogoči se jim odlično začetno in stalno strokovno 
izpopolnjevanje v vzgoji in izobraževanju (vodeno s pomočjo rednega in 
učinkovitega pregleda ter z oceno njihovega dela), redne priložnosti za 
študijske obiske doma in v tujini, raziskovalne štipendije in študijske 
dopuste. S pomočjo ICT, ki ga znatno uporabljajo, imajo takojšen dostop 
do obsežne zbirke tematskih gradiv in podpornih sistemov […] (ENTEP, 
Holley, 2001). 
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To so odlomki iz vizije ENTEP, napisane 2001. Kar se je leta 2007 zdelo zelo 
oddaljeno, je zdaj sedanjost, izobrazbena realnost pa ostaja izrazito drugačna od 
tiste, opisane v viziji. Tako na prehodu leta ostaja vizija še vedno nedotaknjena.  
 
Nekatere ključne besede iz vizije skupaj s cilji ENTEP in nekaterimi poudarki iz 
dela, opravljenega v ENTEP, bodo služili kot vodilo pri poskusu identifikacije 
trendov in glavnih vprašanj v zvezi z izobraževanjem učiteljev iz evropske 
perspektive. 
 
Za razjasnitev globljega pomena izbrane perspektive je pomembno predstaviti 
ENTEP v nekaj glavnih točkah.  
 
 
Kaj je ENTEP? 
 
ENTEP je mreža predstavnikov evropskih ministrov za izobraževanje. Moralo 
bi jih biti 27, dejansko pa zdaj delujejo v mreži predstavniki okrog 20 držav. 
  
ENTEP razvija svoje dejavnosti na področju politik izobraževanja učiteljev, ni 
pa niti odločujoča niti strokovna skupina. To je posvetovalna ali referenčna 
skupina, ki deluje kot glasniški odbor Evropske komisije in posameznih držav 
članic.  
 
Predstavlja se kot mešana skupina iz različnih okolij. Člani so univerzitetni 
profesorji in raziskovalci, člani izvršnih organov s področja šolstva ter visoki 
državni uradniki. Heterogenost skupine prispeva k različnosti pogledov na 
perspektivo in cilje.  
 
Začetki mreže segajo v julij 1999, ko je portugalski minister za izobraževanje 
predlagal svojim kolegom iz držav članic Evropske unije, da skupaj ustanovijo 
mrežo, katere glavni namen bo razvoj politične dimenzije izobraževanja 
učiteljev v Evropi in ki bo vključevala vse ključne akterje. Evropska mreža o 
politikah izobraževanja učiteljev je bila formalno lansirana maja 2000 na 
mednarodni konferenci v Loulu (Algarve), ko je EU predsedovala Portugalska. 
 
 
Cilji mreže 
 
ENTEP želi spodbujati sodelovanje med državami članicami Evropske unije 
glede politik izobraževanja učiteljev, predvsem politik začetnega izobraževanja 
in usposabljanja ter strokovnega izpopolnjevanja:  
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− da z analizo, primerjavo politik in izmenjavo dobrih izkušenj razvije 
možnosti vzajemnega učenja;  

− da pospeši razprave in analize nacionalnih in evropskih pobud za 
izobraževanja učiteljev; 

− da prispeva k dvigu kakovosti izobraževanja učiteljev in s tem sčasoma 
dvigne kakovost izobraževanja in usposabljanja v Evropski uniji na 
načine, ki se odzivajo na izziv vseživljenjskega učenja v družbi znanja; 
razvijanju evropske razsežnosti izobraževanja in drugih elementov, ki 
bi v izobraževalnih programih za učitelje lahko bili skupni; izboljšanju 
javne podobe učiteljskega poklica; okrepitvi vzajemnega zaupanja v 
učiteljske kvalifikacije, ki jih dodeljujejo države članice; spodbujanju 
mobilnosti učiteljev v Evropski uniji. 
(http://193.170.42.61/entep/ENTEP_GENERA_FRAMEWORK.doc) 

 
 
Kaj so bistvena vprašanja in trendi  
v izobraževanju učiteljev v Evropi? 
 
Na splošno lahko razlikujemo med dvema sklopoma trendov. Prvi se nanaša na 
restrukturiranje evropskega visokošolskega prostora do leta 2010, drugi pa se 
osredotoča na ukrepe in pobude za splošen dvig kvalitete izobraževanja, zlasti 
za dvig kvalitete izobraževanja učiteljev.  
 
 
Ozadje 
 

Obstajajo številni razlogi, zakaj je evropsko šolstvo stopilo na tako pot v teh 
včasih nevarnih in nevihtnih vodah. S ciljem postati »najbolj konkurenčno 
gospodarstvo« in ustvariti »družbo, zasnovano na znanju«, je bila smer 1999 
jasno določena. Seveda je povezava med cvetočim gospodarstvom in dobrim 
izobraževanjem vseh bodočih državljanov očitna.  
 
Predvsem moramo razviti evropsko identiteto, ki bo presegala našo nacionalno 
identiteto, začutiti moramo, da smo sicer Avstrijci, Romuni ali Slovenci, ampak 
da smo hkrati tudi Evropejci. Naši tekmeci niso znotraj Evrope, ampak so to 
velike države v svetu. 
 
V zadnjih letih sem dvakrat obiskal Kitajsko, prvič 1999 in drugič za veliko noč 
2007. Hitrost sprememb v kitajski družbi je na vseh ravneh neverjetna in 
prepričala me je, da moramo opustiti kakršenkoli spomin na samozadovoljnost, 
ki je mogoče še ostala v nas, in pri delu stremeti k skupnemu cilju, tj. močni 
Evropi. Postali smo del globalne vasi, zato moramo biti prisotni na glavnem 
trgu in ne v zakotnih stranskih ulicah.  
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To torej pomeni, da mora biti izobraževanje naslednje generacije glavna 
prioriteta in da je kvaliteta izobraževanja pri tem ključni dejavnik uspeha. Da je 
vloga izobraževanja učiteljev pri tem stremljenju h kvaliteti zelo pomembna, 
kaže tudi raziskava OECD Teachers Matter iz leta 2005: 
 

»Učiteljske politike [policy] je v državnih programih na prioritetnih 
mestih. Zaradi daljnosežnih trenutnih gospodarskih in družbenih 
sprememb je visokokakovostno šolanje postalo pomembnejše kot kdajkoli 
prej. Zahteve za šole in učitelje postajajo vedno bolj kompleksne. […] 
Države skušajo izboljšati svoje šole in se bolje odzivati na večja družbena 
in gospodarska pričakovanja. Šolanje zagotavlja temelje za učenje skozi 
vse življenje, za lasten in narodni razvoj. Pri prizadevanjih za izboljšanje 
šol so najpomembnejši in ključni vir učitelji v šolah. Izboljšanje 
učinkovitosti in skrb za enake pogoje šolanja temelji v veliki meri na 
zagotavljanju primernih, kompetentnih ljudi, ki želijo delati kot učitelji, 
na zagotavljanju visoke kvalitete njihovega poučevanja in na dostopu tega 
visokokvalitetnega poučevanja vsem.« (OECD, 2005, 13) 

 
Brez dvoma obstaja potreba po najboljših možnih šolah in najboljših možnih 
učiteljih, za kar je potreben sistem izobraževanja učiteljev, pa tudi politike 
izobraževanja učiteljev. 
 
 
Prvi sklop trendov: Bologna 
 
Zakaj Bologna? Potrebe 
 

Področje visokega šolstva v Evropi je v izgradnji. Za zajamčen uspeh te nujno 
potrebne iniciative bo potreben nenehen trud vseh sodelujočih držav.  
 
Za zastavljene cilje potrebujemo: 

− primerljivost sistemov, spričeval in kvalifikacij, 
− skupne raziskovalne projekte in stopenjske programe, 
− novo evropsko identiteto na področju izobraževanja. 

 
 
Začetek 
 

Pomebna začetna spodbuda so bile velike razlike med različnimi državami 
članicami. V sedemdestih in osemdesetih letih so se učitelji v Evropi 
izobraževali na univerzah, pedagoških akademijah, visokošolskih strokovnih in 
srednješolskih institucijah. Pomembna je bila tudi dolžina študija. V Italiji traja 
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tercialna izobrazba usposabljanja za srednješolskega učitelja povprečno 8 let, v 
Avstraliji in Angliji 4 leta (OECD, 2005, 15). 
 
 
Osnove Bologne 
 

Kot vemo je Sorbonski deklaraciji junija 1999 sledila Bolonjska, ki je sprožila 
pravi plaz. Temeljno vprašanje, ki je takrat prevladovalo v evropski diskusiji in 
je prisotno še danes, je vprašanje Bolonjskega procesa. Osrednja ideja procesa 
je dokaj enostavna: če želimo, da se Evropa tesneje poveže, če želimo, da se 
poveča mobilnost v učiteljskem poklicu, moramo ustvariti novo zaupanje. To pa 
ne vzklije samo, ampak ga je treba pospeševati z več ustreznimi ukrepi. 
Dogovorjeno je bilo, da je potrebno zbližati nacionalne sisteme izobraževanja 
učiteljev, prav tako pa je potrebno imeti »lahko berljive in primerljive« 
diplome. 
 
Bolonjski proces je razvil idealno strukturo programov na visokošolskih 
zavodih. Obstajale naj bi tri stopnje visokega izobraževanja, in sicer triletni, 
dvoletni in tri- do štiriletni, v tem zaporedju. Ta splošna struktura naj bi naredila 
študijske programe primerljive glede na trajanje. Delovna obremenitev 
študentov naj bi bila primerljiva prek ECTS, tj. sistema evropskih kreditnih 
točk, ki bi delno nadomestile nacionalne kreditne točke. Priloga diplome naj bi 
sporočala vsebino predmeta, prilagajanje študijskih programov pa naj bi 
povezovalo različne discipline programa in se odražalo v večji fleksibilnosti.  
 
“Projekt usklajevanja” (The Tuning project) je bil na tem področju več kot 
uspešen, poleg delovne obremenitve študentov je uvedel tudi komponento učnih 
rezultatov, ki skupaj določajo ECTS na bolj kompleksen in učinkovit način (cf. 
Wagener v tem zvezku). Prvi poskus primerjave nacionalnih sistemov 
izobraževanja učiteljev je ENTEP izvedel v publikaciji, ki je 2000 sledila prvi 
konferenci v Loulu na Portugalskem (Campos, 2000). Nekaj podobnega je 
napravil Pavel Zgaga, upoštevajoč dvanajst držav Jugovzhodne Evrope (Zgaga, 
2006). Iz teh opisnih študij je razvidno, do kakšne mere je izobraževanje 
učiteljev nacionalna domena. Prav zato je proces zbliževanja odločilen, različne 
interpretacije v luči nacionalnega konteksta pa lahko pripeljejo do nove 
raznolikosti. Proces je v teku in mora biti skrbno nadzorovan. Trenutno ENTEP 
pripravlja prispevek o zbliževanju in pojavljajoči se raznolikosti. 
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Mobilnost 
 
V multikulturni in večjezični Evropi je za učitelje koristno, da neposredno 
spoznajo izkušnje drugih evropskih kultur in držav, drugih šolskih sistemov in 
sistemov izobraževanja učiteljev. Mobilnost je del tiste evropske razsežnosti, ki 
je bila proučevana in o kateri se je razpravljalo v raziskavi ENTEP iz 2005 »Kaj 
je evropski učitelj«. V njej med drugim piše:  

 
»Evropski učitelj doživlja prednosti Evropske unije tudi prek lažje 
mobilnosti. Ta mobilnost vključuje študij v tujini, učenje jezikov in 
seznanjanje s kulturami drugih držav v EU. Lahko poišče zaposlitev v 
drugih državah in izkoristi programe izmenjave, ki jih ponuja EU. To 
prispeva v ustvarjanju Evrope različnih jezikov in kultur ter krepi 
kulturno raznolikost kot vizijo skupnega življenja v prihodnosti.« 
(ENTEP, Schratz, 2005, 5) 

 
Septembra 2006 je konferenca ENTEP v Helsinkih poudarila mobilnost kot 
pomembno kvaliteto v izobraževanju učiteljev. Tudi skupno vmesno poročilo iz 
leta 2004 poudarja pomen mobilnosti:  

 
»Mobilnost za namene učenja in poučevanja bi se morala povečati na 
vseh ravneh, predvsem pa kot del programov, ki jih ima skupnost na 
področju izobraževanja in usposabljanja. Posebno pozornost bi bilo 
potrebno kot del poklicnega razvoja nameniti mobilnosti učiteljev in 
mentorjev usposabljanj.« (Evropska Komisija, 2004, 29) 

 
Zavedamo se, da so številni koristni prispevki programov EU, ki podpirajo 
mobilnost študentov in učiteljev, prispevali k naraščajočemu razumevanju in 
ustvarjanju resnične evropske identitete. Pomemben nadaljnji korak bo 
vključitev mobilnosti učiteljev v aktivnosti nadaljnjega poklicnega razvoja, ki 
bodo morale postati ustrezno prepoznane kot pomemben faktor v 
izpopolnjevanju znanja in veščin učiteljev. Takšna oblika mobilnosti predvideva 
bolj odprto menjavo učiteljev na evropskem izobraževalnem trgu dela in pomoč 
pri reševanju problema pomanjkanja učiteljev v katerikoli državi.  
 
 
Spremembe sistema – ali se začenjamo učiti drug od drugega? 
 
Trend, ki se dozdevno vzpostavlja, je, da so se evropske države in institucije 
vedno bolj pripravljene učiti druga od druge. David Hargreaves si je izbral 
učinkovit naslov za svoj ključni nagovor v Loulu 2000: Kako oblikovati in 
implementirati revolucijo v izobraževanju in usposabljanju učiteljev: nekaj 
angleških izkušenj (Hargreaves, 2000, 75–88). 
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Konferenca ENTEP 2002 v Feldkirchu se je osredotočila na Strategije 
sprememb v izobraževanju učiteljev, saj je bila Avstrija takrat ravno sredi 
sistemskih sprememb. Nagovori Nizozemske, Anglije, Irske in Portugalske so 
predstavili izkušnje, iz katerih se je moč učiti, ter modele, ki jih je vredno 
upoštevati pri poskusu oblikovanja nove avstrijske pedagoške univerze.  
 
Čeprav so se nekatere države, na primer Irska, zavzemale za ohranitev 
izobraževanja učiteljev na pedagoških šolah s tesnimi povezavami z univerzami 
v državi (Cremin, 2002), je glavni trend oblikoval Portugalec Joao Formosinho. 
Njegova ključna beseda je bila »pouniverzitetnenje«. Na Portugalskem so 
izobraževanje učiteljev premaknili na univerze, in sicer skupaj z vsemi 
negotovostmi ter potencialnim konfliktom med državnim interesom v politikah 
izobraževanja učiteljev in avtonomijo univerze, ki je vključena (Formosinho, 
2002). 
 
Premik v nasprotno smer je bil značilen za reforme v Angliji, kjer so 
izobraževanje učiteljev iz univerzitetnih premaknili na »v večini višješolske 
programe usposabljanja učiteljev« (Jacques, 2002, 63). 
 
Zdi se, da so si modeli nasprotujoči in težko primerljivi. Dozdeva se, da zunanje 
strukture očitno ne bodo enake in da bo izobraževanje učiteljev v različnih 
evropskih državah ostalo različno organizirano. Kljub temu se bodo v 
prihajajočih letih razvijali skupni temelji in tako obstajajo dobri razlogi za 
zaupanje v sposobnosti drug drugega. Evropski visokošolski prostor je postal 
realnost in čeprav je še vedno v svoji začetni fazi, so bile že vzpostavljene 
močne povezave z velikim številom visokošolskih institucij v Južni Ameriki (cf. 
Wagenaar v tem zvezku).  
 
 
Drugi sklop trendov: kvaliteta 
 
Kvaliteta izobraževanja in usposabljanja je neposredno povezana s kvaliteto 
izobraževanja učiteljev. Tako mišljenje je široko priznano in predstavljeno v 
številnih vodilnih publikacijah.  
 

Vloga učiteljev je ključna za pomoč pri učenju mladostnikov in odraslih 
učencev. Učitelji so ključni dejavniki načina razvoja izobraževalnih 
sistemov in izvajanja reform, ki lahko do leta 2010 oblikuje Evropsko 
unijo v najuspešnejše in na znanju temelječe gospodarstvo na svetu 
(Common European Principles, 2005, 1). 
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Skupno vmesno poročilo iz leta 2004: 
 

»Uspeh izvedenih reform je neposredno odvisen od motivacije in 
kvalitete učiteljskega kadra in kadra za usposabljanje. Države članice 
morajo zato sprejeti merila, ki bodo pripomogla k večji privlačnosti 
učiteljskega poklica ter poklica mentorja usposabljanj. To vključuje 
ukrepe, kot so privlačni delovni pogoji ter primerna poklicna struktura in 
razvoj; ti bodo v poklic privabili in nato pomagali obdržati največje 
talente (European Commission, 2004, 24). 

 
Ko je Paulo Santiago 2005 v Bruslju predstavil raziskavo »Učitelji so 
pomembni«, je rekel: »Učitelji so najvplivnejši vir v šolah – v svojem delu se 
med seboj zelo razlikujejo, dvig njihove kvalitete je politika, ki bo po vsej 
verjetnosti izboljšala tudi delovanje učencev.« (Gassner, 2005, 7) 
 
Smer je tako precej jasna, manj strinjanja pa je prav gotovo glede ukrepov, ki 
jih je potrebno sprejeti. Nekateri koncepti so profesionalizacija, selekcija, 
uvajanje v delo, doživljensko učenje, kompetence, standardi, na raziskovanju 
temelječe izobraževanje, na dokazih temelječa praksa, usposabljanje mentorjev 
usposabljanj, poklicne spodbude, šolsko vodstvo, zagotavljanje kvalitete, 
skupna evropska načela.  
 
Veliko teh vprašanj je ENTEP v zadnjih letih že raziskal na številnih 
konferencah. Nekatere so povezane z zviševanjem kvalitete v šolah, druge z 
zviševanjem kvalitete izobraževanja učiteljev. Izbrana vprašanja so na kratko 
obravnavana v nadaljevanju.  
 
 
Raziskovalna usmeritev 
 
Vloga dodiplomskih in podiplomskih študijev ter raziskovanja v reformnih 
politikah Evropske unije na področju izobraževanja učiteljev (The Role of 
Graduate and Postgraduate Studies and Research in Teacher Education Reform 
Policies in the European Union) je naslov knjige, ki je bila izdana po konferenci 
ENTEP v Umei na Švedskem 2001. Naslov poudarja pomembnost trditve, da 
mora biti izobraževanje učiteljev del vseh treh stopenj visokošolskega 
izobraževanja. To izhaja iz prepričanja, da je izobraževanje učiteljev samostojna 
disciplina, ki mora imeti zagotovljeno mesto v visokošolskem prostoru. Nanj 
naj se ne gleda kot na vprašanje usposabljanja, kar pomeni, da sem mu 
posledično odreja mesto na prvi stopnji. Naslednja izpostavljena postavka v 
naslovu publikacije je velika pomembnost raziskovanja v izobraževanju 
učiteljev. Zdi se, da je to še posebej močna tradicija v skandinavskih deželah, 
vendar pa se je kot osrednja komponenta vseh programov izobraževanja 
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učiteljev začela prepoznavati tudi drugod po Evropi. Raziskovanje mora biti 
vključeno na vseh ravneh: sooblikovati mora programe izobraževanja učiteljev 
in učne vsebine, aktivno mora vključevati učiteljski kader, doseči pa mora tudi 
učence. Biti mora področje doktorskih disertacij in stalen vir novega znanja v 
vseživljenjskem učenju učitelja. 
 
To ključno funkcijo raziskovanja so potrdila nedavno ustanovljena nova 
evropska mreža za politike izobraževanja učiteljev v Evropi (Teacher Education 
Policy in Europe – TEPE) in skupna evropska načela. Eno izmed priporočil, ki 
se nanaša na kvaliteto izobraževanja učiteljev, pravi, da je treba spodbujati 
prispevek raziskav in na dokazih temelječe prakse za razvoj novega znanja o 
izobraževanju in usposabljanju (Common European Principles, 2005, 4). 
 
 
Usposabljanje mentorjev usposabljanja 
 
V veliko primerih se mentorje in izobraževalce učiteljev imenuje na funkcijo 
brez predhodnega usposabljanja zanjo. Določen položaj na univerzi včasih že 
pomeni mesto mentorja in/ali izobraževalca učiteljev. Na konferenci ENTEP v 
Talinu 2003 se je razpravljalo o temi »Usposabljanje mentorjev usposabljanja«. 
Ugotovljeno je bilo, da je na tem področju po vsej Evropi potrebno še ogromno 
storiti. 
 
 
Kvaliteta prek vseživljenjskega učenja 
 

»Učiteljski poklic […] je treba videti kot poklicno kontinuiteto 
vseživljenskega učenja, ki vsebuje začetno izobraževanje učiteljev, 
uvajanje v delo in trajni strokovni razvoj, saj se od učiteljev ne more 
pričakovati, da bodo primerno usposobljeni že takoj po zaključku 
začetnega izobraževanja.« (Common European Principles, 2005, 4) 

 
Skrb za kvaliteto je stalen proces, ki spremlja celotno poklicno pot učitelja. 
Izobraževanje učitelja se ne konča v začetni fazi, pa tudi ne s potrditvijo statusa 
kvalificiranega učitelja (po usposabljanju). Kar pa se tiče učiteljeve 
odgovornosti, se njeno oz. njegovo izobraževanje ne konča pred upokojitvijo. 
Kljub temu je ena izmed glavnih nalog začetnega izobraževanja omogočiti 
učiteljem poglobljeno preučitev lastnega poučevanja, ugotovitev lastne učne 
potrebe in načrtovanje lastnega poklicnega razvoja, pri čemer imajo dostop do 
najnovejših raziskav.  
 
Kako smiselno in učinkovito prestrukturirati nadaljnji strokovni razvoj (CPD) 
kot sestavni del izobraževanja učiteljev, bo v prihodnosti glavni izziv. ENTEP 
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je v 2002 izdala prva nacionalna poročila in povzetek (Gassner, 2002), trenutno 
pa končuje prispevek o nadaljnjem strokovnem razvoju in s tem povezanimi 
vprašanji in priporočili (ENTEP, Kerger in Uzerli, 2007). 
 
 
Poklicne spodbude – ohranjanje uspešnih učiteljev 
 
Da je nagrada za dobro poučevanje zgolj poučevanje samo, je glavna pritožba 
učiteljev, saj praktično ni napredovanja, ki je v kateremkoli poslovnem 
kontekstu najbolj naravna stvar. Učitelj z ambicijami se lahko umakne zgolj v 
administracijo in postane vodja šole, ali pa zapusti stroko. Eno od meril 
uspešnosti, ki bi lahko prispevalo k večji atraktivnosti poklica in ohranjanju 
uspešnih učiteljev na njihovih delovnih mestih, je uveljavljanje primernih 
poklicnih struktur. Predvsem v Veliki Britaniji je prišlo do zanimivega razvoja 
dogodkov, ki se dotikajo problema izkušenih učiteljev, ki opuščajo delo v 
razredu in prehajajo v management. Ustvarili so dve shemi, ki bi lahko Evropi 
služili za vzor, in sicer »Učitelj naprednih sposobnosti« (Advanced Skills 
Teacher) in »Odlični učitelj« (Excellent Teacher). Shemi ustvarjata novo 
kategorijo učitelja in uporabljata potencial ter strokovno znanje izkušenih 
učiteljev.  
 
Učitelji naprednih sposobnosti so učitelji, ki so prek zunanjega ocenjevanja 
dobili priznanje za odlično prakso v razredu, zato dobijo dodatno plačilo in več 
manj obvezne stalne prisotnosti v razredu, da lahko izmenjavajo svoje spretnosti 
in izkušnje z drugimi učitelji znotraj svoje in iz drugih šol (Department for 
Education and Skills, 2005). 

 
Program je bil dobro sprejet, povečal je medšolsko sodelovanje in kvaliteto 
skupnih aktivnosti.  
 
Ta odlična shema poučevanja se je začela izvajati septembra 2006 in je bila od 
začetka predvidena kot »višek učiteljeve vloge v razredu in kot razpoznavni del 
poklicne strukture poučevanja«. Pomembno je prepoznati, kako je ta poklicna 
možnost tesno povezana z komponentami visoke kvalitete. 
 

Mesto »odličnega učitelja« bo podeljeno učiteljem z zglednim preteklim 
izvajanjem stalno visokokvalitetnega poučevanja. Poleg svojih običajnih 
dolžnosti v razredu bodo imeli »odlični učitelji« posebno vlogo. Pomagali 
bodo drugim učiteljem pri izboljševanju njihove učinkovitosti, imeli pa 
bodo tudi velik vpliv na izboljšanje znanja učencev celotne šole. Za 
razliko od »učiteljev z naprednimi sposobnostmi« ne bodo imeli 
terenskega dela – se pravi, ne bodo imeli nobene formalne vloge na 
drugih šolah (Excellent Teacher Scheme, 2006). 
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Anglija je našla načine odpiranja poklicnih poti učiteljem, ki bodo vidno 
pomagale obdržati učitelje v učiteljskih vodah in povečale zadovoljstvo na 
delovnem mestu Pričakuje se lahko, da bodo ti učitelji svoje delo opravljali 
bolje in dalj časa, s tem pa bodo povrnjeni tudi začetni vložki.  
 
Številne države, posebej Avstralija, Anglija in Wales, Irska, Quebec in ZDA si 
že prizadevajo razbiti »nerazgibane« poklicne poti učiteljev (OECD, 2005, 
167). Nacionalni odbor za strokovna merila poučevanja (the National Board for 
Professional Teaching Standards, NBPTS – http://www.nbpts.org/) v ZDA nudi 
učiteljem, ki dosegajo stroge standarde delovanja, posebna potrdila 
Nacionalnega odbora. To nima posebne vrednosti, saj je primerno zgolj za 
posamezne učitelje z izjemnimi poklicnimi uspehi znotraj nacionalnih sistemov.  
 
 
Druga vprašanja kvalitete 
 
Po Paulu Santiagu so merila za izboljšanje kakovosti vključena v poučevanje in 
obvezna obdobja uvajanja ter v biografske skice učiteljev, ki vključujejo izkaze 
o delovni kompetenci in standarde delovanja (Gassner, 2005, 7). 
 
Znano je, da strogi izbirni postopki, ki jih izvajajo na Irskem in Finskem, vodijo 
v boljšo kvaliteto učiteljskih kandidatov. Na žalost je selekcija pri vpisu v 
nekaterih državah dokaj nepriljubljena in tako politično težko izvedljiva.  
 
Drugo močno orodje za doseganje visoke (višje) kvalitete poučevanja je premik 
od vseživljenskih kvalifikacij k obnovljivim licencam za poučevanje. »Učitelji 
si bodo varnost zaposlitve zagotovili z nadaljevanjem dobrega dela, ne pa z 
regulacijo.« (Gassner, 2005, 7) 
 
Drugi vzvodi dvigovanja kakovosti v šolah so učinkovitejše usposabljanje vodij 
šol in preudarna raba ocenjevanja učiteljev. Medtem ko je bilo vodenje šol tema 
konference ENTEP maja 2007 v Vilniusu in ima npr. pomembno mesto tudi v 
načrtih Škotske, Latvije in Avstrije, so se na izobraževanje učiteljev osredotočili 
na konferenci ENTEP leta 2006 na Cipru. Učitelji sami, predvsem pa učiteljski 
sindikati pogosto niso naklonjeni ocenjevanju njihovega dela. Kljub temu lahko 
ocenjevanje učiteljev služi tudi za priznanje učiteljevega dela in za ugotavljanje 
razvojnih potreb, lahko pa nudi tudi osnovo za nagrajevanje učiteljev za zgledno 
delovanje. 
  
Enako velja za kompetence in standarde v izobraževanju učiteljev, saj se lahko 
zdijo grozeči in kot seznam stvari, ki jih učitelj MORA biti zmožen narediti. Na 
Nizozemskem so bili sindikati tisti, ki so v tesnem sodelovanju z učitelji razvili 
serijo učiteljskih kompetenc in s tem javno pokazali, kaj učitelj LAHKO naredi.  
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Zaključek 
 
Pričakujemo lahko, da bodo veliki napori širom Evrope, da bi spremenili in 
izboljšali sistem izobraževanja, predvsem pa sistem izobraževanja učiteljev, 
poplačani. Zaključil bi s citiranjem izjave raziskovalcev OECD v poročilu o 
irskem izobraževalnem sistemu iz leta 1991. 
 
Če zamenjamo besede »irski« z »evropski«, imamo pred sabo novo vizijo: 
 

»Večina Ircev v sistemu izobraževanja in zunaj njega so ponosni na svoje 
prepričanje, da imajo eno najbolje izobraženih mladih generacij na svetu. 
Vsi govorijo o odlični kvaliteti učiteljskega kadra in spoštovanega 
položaja učiteljev v družbi.« (Cremin 2002, 76) 
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Povzetek 
Projekt Tuning (Tuning Educational Structures in Europe) združuje preko sto evropskih 
univerz in je usmerjen k oblikovanju konkretnih predlogov za uresničevanje 
bolonjskega procesa na ravni visokošolskih institucij ter posameznih predmetnih 
področij. Tuningov način dela vključuje metodologijo za (pre)oblikovanje, razvoj, 
uvajanje in evalvacijo študijskih programov za vsakega od treh bolonjskih ciklov. 
Članek predstavlja nekatere ključne vidike oz. dosedanje rezultate projekta: glavne 
korake pri oblikovanju novih programov, razumevanje kreditnega sistema ECTS, 
pomen konceptov učni rezultati in kompetence ter s tem v zvezi koncept na študenta 
osredotočenega študijskega programa, v razmerju do vseh treh bolonjskih ciklov pa še 
koncept deskriptorjev stopenj v ciklu.  
 
Ključne besede 
Tuning, (pre)oblikovanje študijskih programov, ECTS, učni rezultati, kompetence, 
deskriptorji stopenj v ciklu 
 
Abstract 
The tuning project (Tuning Educational Structures in Europe) links over 100 European 
universities and aims at formulating concrete approaches to implementing the Bologna 
Process at the level of higher education institutions and subject areas. The tuning 
approach consists of a methodology to (re-)design, develop, implement and evaluate 
study programmes for each Bologna cycle. The article present some of the key aspects 
and project results achieved so far: the main steps in designing new study programmes, 
understanding the ECTS credit system, the importance of concept learning outcomes 
and competences as well as a student-centred study programme; lastly, with regard to 
the three Bologna cycles cycle-level descriptors are also elaborated. 
 
Key words 
Tuning, (re)designing study programmes; ECTS, learning outcomes, competences, 
cycle-level descriptors 
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Moto projekta Tuning: 
Usklajevanje izobraževalnih struktur in programov  

na osnovi raznolikosti in avtonomije 
 
 
 
Projekt Tuning (Tuning Educational Structures in Europe)1 združuje preko sto 
evropskih univerz in je usmerjen k oblikovanju konkretnih predlogov za 
uresničevanje bolonjskega procesa na ravni visokošolskih institucij ter 
posameznih predmetnih področij. Tuningov način dela vključuje metodologijo 
za (pre)oblikovanje, razvoj, uvajanje in evalvacijo študijskih programov za 
vsakega od treh bolonjskih ciklov. Projekt se je v zadnjem času iz Evrope 
razširil tudi na druge kontinente (Latinska Amerika, srednja Azija). 
 
V okviru projekta Tuning je bila za boljše razumevanje učnih načrtov in 
možnosti njihove primerjave oblikovana posebna metodologija. Za 
organiziranje razprav je bilo v okviru predmetnih področij izbranih pet ključnih 
sklopov pristopa: 

1) splošne kompetence ali prenosljive veščine, 
2) predmetno-specifične kompetence, 
3) vloga ECTS kot sistema zbiranja (kreditnih točk), 
4) pristopi k učenju, poučevanju in ocenjevanju, 
5) vloga izboljšanja kakovosti v izobraževalnem procesu (s poudarkom na 

sistemih, ki temeljijo na interni institucionalni kulturi kakovosti). 
 
V prvi fazi projekta Tuning (2001–2002) je bil poudarek na prvih treh sklopih, v 
drugi fazi projekta (2003–04) sta bila na osrednjem mestu četrti in peti sklop. 
Tretja faza se je osredotočila na tretji cikel (doktorat) in na razvoj strategij za 
izvedbo pristopa Tuning v praksi na visokošolskih institucijah nasploh, še 
posebej na predmetnih področjih. 
 
Vsak od sklopov se je razvijal po vnaprej določenem postopku. Začetek so 
predstavljale posodobljene informacije o razmerah na evropski ravni. 
Informacije so bile nato podrobno proučene, o njih so razpravljale skupine 
strokovnjakov na zdaj devetih predmetno povezanih področjih.2 Prav delo teh 
skupin, ocenjeno tudi s strani uglednih evropskih mrež, je omogočilo 
razumevanje, kontekst in zaključke, za katere lahko menimo, da so veljavni na 
                                                 
1 Koordinatorja projekta sta Univerza Deusto (Bilbao, Španija) in Univerza v 
Groningenu (Nizozemska). Spletni strani: http://tuning.unideusto.org/tuningeu in 
www.rug.nl/let/tuningeu.  
2 To so: poslovne vede, kemija, geologija, izobraževalne vede, evropske študije, 
zgodovina, matematika, zdravstvena nega in fizika (zaporedni vrstni red po angleškem 
izvirniku). 
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evropski ravni. Vseh pet sklopov pristopa dovoljuje univerzam usklajevanje 
(»tuning«) učnih načrtov, ne da bi pri tem izgubile avtonomijo, hkrati pa tak 
način spodbuja njihove sposobnosti za inovacije.  
 
 
Model Tuning  
 
Tuning je razvil model, po katerem se ponujeni učni načrt oblikuje, izvede in 
posreduje znotraj ene ali dveh oz. večih institucij. V procesu oblikovanja 
študijskega programa, bodisi lokalnega ali pa (mednarodnega) celostnega 
programa skupne stopnje izobrazbe [joint degree], so po tem modelu 
opredeljeni naslednji glavni koraki: 
 
1) Doseganje osnovnih pogojev: 

a )  za vse študijske programe: 
i. Ali je bila na regionalni/nacionalni/evropski ravni prepoznana 

družbena potreba po programu? Ali je bilo to narejeno na osnovi 
posvetovanj z vsemi zainteresiranimi udeleženci: delodajalci, 
strokovnjaki in strokovnimi telesi? 

ii. Ali je program dovolj zanimiv iz akademskega zornega kota? Ali 
so bile opredeljene skupne referenčne točke? 

iii. Ali je za program dovolj razpoložljivih sredstev znotraj ali (če se 
tako zahteva) tudi zunaj posamezne (partnerske) institucije oz. 
institucij? 

b )  za mednarodne študijske programe, ki jih ponuja več kot ena institucija: 
iv. Ali obstaja obveza povezanih institucij? Na kakšni osnovi: je to 

uradni dogovor ali strateško zavezništvo? 
v. Ali obstaja zadostno zagotovilo, da bo program pravno priznan v 

različnih državah? 
vi. Ali obstaja soglasje glede dolžine programa, oblikovanega na 

osnovi kreditnih točk ECTS, ki temeljijo na delovni obremenitvi 
študentov?  

 
2) Definicija izobrazbenega profila. 

 
3) Opis ciljev programa in učnih rezultatov (na ravni znanja, razumevanja, 

spretnosti in sposobnosti), ki morajo biti doseženi. 
 
4) Opredelitev generičnih in predmetno specifičnih kompetenc, ki morajo biti 

dosežene znotraj programa. 
 

5) Prenos v učni načrt: vsebina (teme, ki jih je potrebno zajeti) in struktura 
(moduli in kreditne točke). 
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6) Prenos v izobraževalne enote in aktivnosti, da bi dosegli določene učne 
rezultate. 
 

7) Odločitve glede pristopa k poučevanju in učenju (vrste metod, tehnik in 
formatov), pa tudi glede metod ocenjevanja (kadar se tako zahteva, tudi 
priprava učnega gradiva). 
 

8) Razvoj sistema vrednotenja, namenjenega trajnemu izboljšanju kakovosti. 
 
Ta proces je prikazan na spodnji skici: 
 

 
 
 
Model temelji na predpostavki, da se programi lahko in morajo izboljšati ne le 
na osnovi povratnih informacij (»feedback«), ampak tudi na osnovi »feed 
forward« informacij, se pravi na osnovi tistih informacij, ki jih lahko 
predvidimo, upoštevajoč razvoj dogodkov v družbi oz. na ustreznem 
akademskem področju. To je v modelu prikazano s postopno dvigajočimi se 
zankami.  
 

definiranje profila 
stopnje 

defininicija učnih rezultatov/kompetenc 
v oblikovanju programa

izbor načinov 
ocenjevanja

izbor metod za 
poučevanje in učenje

 
zgradba 
kurikula: 
vsebina in 
struktura 

evolucija in 
izboljšave 
(na podlagi 
»feed-back« 
in »feed 
forward«) 

krepitev 
kakovosti programa

TUNINGOV DINAMIČNI KROG 
RAZVOJA KAKOVOSTI

Tuning
Educational Structures 
in Europe 

identifikacija 
virov
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ECTS 
 
Ena glavnih inovacij Tuninga je bila povezava med učnimi rezultati, 
kompetencami in kreditnimi točkami ECTS, ki temeljijo na delovni 
obremenitvi. Kot sestavni del prve faze projekta Tuninga je bilo potrebno na 
tem področju razviti nov koncept. Po tem konceptu naj bi se evropski sistem 
prenašanja kreditnih točk spremenil v evropski sistem prenašanja in zbiranja 
kreditnih točk študija, v katerem kreditne točke nimajo več relativne vrednosti, 
ampak absolutno in so povezane z učnimi rezultati. V novem sistemu ECTS je 
dodelitev kreditnih točk odvisna od popolnega doseganja želenih učnih 
rezultatov v študijski enoti oz. modulu. Razmišljanja o inovaciji in njene 
značilnosti so opisane v dokumentu Izobrazbene strukture, učni rezultati, 
delovna obremenitev in izračun kreditnih točk ECTS (Educational Structures, 
Learning Outcomes, Workload and Calculation of the ECTS Credits) in so 
osnova za novi Priročnik za uporabnike ECTS, ki ga je poleti 2004 izdala 
Evropska komisija.3  
 
 
Učni rezultati in kompetence 
 
Uvedba sistema dveh ali treh ciklov pogojuje potrebo po reviziji vseh obstoječih 
študijskih programov, ki ne temeljijo na konceptu ciklov. V praksi to pomeni, 
da morajo biti ti programi preoblikovani, saj naj bi bil v sistemu ciklov vsak 
cikel zaključena enota. Prva dva cikla morata poleg dostopa do naslednjega 
cikla omogočiti tudi dostop do trga dela. Iz tega je razvidno, kako pomembna je 
uporaba koncepta kompetenc kot osnove za učne rezultate.  
 
Da bi bile najpomembnejšim akterjem, tj. akademskemu osebju in študentom, 
natančno določene njihove različne vloge, razlikuje Tuning med učnimi rezultati 
in kompetencami. Akademsko osebje na osnovi prispevka notranjih in zunanjih 
zainteresiranih udeležencev (priporočljivo je, da se v proces vključijo tudi 
predstavniki študentov) določi želene učne rezultate določenega učnega 
procesa. Študent v procesu učenja dobi ali razvije tudi kompetence. Z drugimi 
besedami: 

− učni rezultati so izkaz pričakovanj, kaj naj bi učenec po končanem 
učenju vedel, razumel in/ali bil sposoben predstaviti. Rezultati se lahko 
nanašajo na posamezno učno enoto oz. modul ali pa na obdobje študija, 
npr. na program prvega, drugega ali tretjega cikla visokošolskega 
izobraževanja. Učni rezultati določajo pogoje za dodelitev kreditnih 
točk; 

                                                 
3 Priročnik za uporabnike ECTS: 
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects/doc/guide_en.pdf.  
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− kompetence predstavljajo dinamično kombinacijo znanja, razumevanja, 
spretnosti in sposobnosti, zato je razvoj kompetenc cilj izobraževalnih 
programov; oblikovale se bodo v različnih študijskih enotah in bodo 
ocenjene na različnih stopnjah.  

 
Kompetence lahko razdelimo na predmetno specifične in splošne oz. generične. 
Čeprav Tuning popolnoma priznava pomen poglabljanja in razvoja predmetno 
specifičnega znanja ter spretnosti kot osnove univerzitetnih študijskih 
programov, pa poudarja, da morata biti čas in pozornost posvečena tudi razvoju 
generičnih kompetenc in prenosljivih veščin. Zadnja komponenta postaja vedno 
pomembnejša za uspešno pripravo študentov na njihovo bodočo vlogo v družbi, 
predvsem v smislu zaposljivosti in aktivnega državljanstva.  
 
Tuning loči tri oblike generičnih kompetenc: 

− instrumentalne oz. uporabne kompetence: kognitivne, metodološke, 
tehnološke in jezikovne sposobnosti; 

− interpersonalne oz. medosebnostne kompetence: sposobnosti 
posameznika, kot sta npr. sposobnost obnašanja v družbi in 
sodelovanja; 

− sistemske kompetence: sposobnosti in spretnosti, ki zadevajo celotne 
sisteme (kombinacija razumevanja, dovzetnosti in znanja, ob potrebni 
predhodni pridobitvi uporabnega znanja in medčloveških kompetenc). 

 
Da bi lahko določili najpomembnejše generične kompetence za vsako od 
akademskih področij, je bilo v okviru prve faze projekta Tuning med 
diplomanti, delodajalci in akademskim osebjem organizirano obsežno 
posvetovanje. Čeprav se je nabor najustreznejših generičnih kompetenc 
nekoliko razlikoval glede na predmetno področje, si je bila večina kompetenc ne 
glede na področje, podobnih. Tipične akademske kompetence, kot sta veščina 
analize in sinteze ter veščina učenja in reševanja problemov, so bile 
identificirane kot najpomembnejše na vseh področjih. Druge generične 
kompetence, kot so veščina uporabe znanja v praksi, veščina prilagajanja novim 
situacijam, skrb za kakovost, sposobnost za upravljanje z informacijami, 
veščina avtonomnega delovanja, veščina timskega dela, veščina organizacije in 
načrtovanja, ustno in pisno sporazumevanje v maternem jeziku ter medosebne 
veščine so bile predvsem s strani diplomantov in delodajalcev (ti so nastopili v 
neverjetnem soglasju) določene kot izjemno pomembne za zaposljivost. 
Diplomanti in delodajalci so pri tem tudi ugotovili, da so nekatere omenjene 
kompetence uporabnejše in razvitejše kot druge. Opozorili so na dejstvo, da je 
potrebno več pozornosti nameniti specifičnemu številu generičnih kompetenc, 
da bi bile priprave študentov na bodoče delovno mesto boljše. Rezultati te 
razširjene razprave so bili podani v projektnem poročilu po prvi fazi (González, 
Wagenaar, 2003).  
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Predmetno specifične kompetence so bile kot del projekta Tuning že določene 
za devet prej navedenih študijskih področij, ki sodelujejo v njem, poleg tega pa 
tudi za naraščajoče število tematskih mrež, ki se osredotočajo na druga 
predmetna področja.4 Ti nabori kompetenc so zbrani v ločenih brošurah, ki so 
zasnovane glede na projektne področne skupine, pripravile pa so jih oz. jih 
pripravljajo tematske ali druge predmetno specifične mreže. Zaradi razlik v 
sami strukturi disciplin so se pristopi posameznih skupin med seboj razlikovali, 
kljub temu pa so pri doseganju rezultatov vsi sledili podobnim postopkom. Na 
osnovi razprave, vzajemno doseženega znanja in izdelanega načrta, kako v 
različnih državah poučevati in se učiti v danem predmetnem področju, je bil 
pridobljen vpogled in doseženo soglasje o tem, kaj sestavlja bistvo vsakega 
področja. Dokumente, ki izvirajo iz teh razprav, je potrebno razumeti kot 
delovne dokumente, ki bodo še podrobneje razčlenjeni in spremenjeni. 
  
V projektu Tuning so kompetence opisane kot referenčne točke za izdelavo 
učnih načrtov in za ocenjevanje, ne pa kot obvezne ali prisilne zahteve. Pri 
izdelavi učnih načrtov dovoljujejo fleksibilnost in avtonomijo, hkrati pa nudijo 
skupen jezik za opisovanje ciljev učnih načrtov. 
 
Uporaba učnih rezultatov omogoča mnogo več fleksibilnosti kot tradicionalno 
oblikovani študijski programi, saj kažejo, da vodijo v primerljive rezultate 
različne poti, ki jih je lahko prepoznati kot del drugega študijskega programa ali 
kot osnovo za vpis na študijski program naslednjega cikla izobraževanja. 
Njihova uporaba ne vpliva na avtonomijo drugih institucij in drugih 
izobraževalnih kultur. Tak pristop omogoča raznolikost, ne le v globalnem, 
evropskem, nacionalnem ali institucionalnem okviru, ampak tudi v kontekstu 
posameznega programa. Koncept je povzet v naslednjem diagramu. 
 
 

                                                 
4 Gl. 
http://tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php?option=content&task=view&id=7&Item
id=30.  
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V središču je študent  
 
Uporaba učnih rezultatov in kompetenc je potrebna, če želimo študijske 
programe in študijske enote oz. module osredotočiti na študenta oz. na rezultate 
[output]. Ta pristop zahteva, da vsebino študijskega programa določajo tisto 
temeljno znanje in tiste sposobnosti, ki jih mora študent pridobiti med učnim 
procesom. Učni rezultati in kompetence se v pripravljanju študenta na aktivno 
državljanstvo in zaposljivost osredotočajo na zahteve stroke in tudi širše družbe. 
Danes je veliko študijskih programov še vedno osredotočenih na osebje, kar v 
praksi pomeni, da so programi še vedno usmerjeni na vnos [input]. Pogosto 
odražajo kombinacijo različnih interesnih in strokovnih področij zaposlenega 
osebja, kar posledično vodi v programe s sorazmerno ohlapnimi študijskimi 
enotami, ki včasih niso primerno uravnotežene in zato niso ravno učinkovite. 
Čeprav Tuning v celoti priznava, da je pomembno kar najbolj izrabiti 
razpoložljivo strokovno znanje osebja, ta vidik v programu ne sme prevladovati.  
 
V študijskem programu, ki je osnovan na rezultatih [output], je glavni poudarek 
na diplomskem ali poklicnem profilu, ki ga opredeli akademsko osebje, potrdi 
pa odgovorni organ. Profil naj bi temeljil na ugotovljenih in prepoznanih 
potrebah družbe – v praksi so to potrebe internih zainteresiranih skupin, kot so 
akademski krogi, pa tudi eksternih zainteresiranih skupin, kot so delodajalci 
(organizacije), diplomanti in strokovna združenja. Vsi lahko sodelujejo pri 
odločanju o tem, katere kompetence, tako generične kot predmetno specifične, 
morajo biti poudarjene, pa tudi do kakšne mere. Čeprav je vsak programski 

Učni rezultati 
drugega cikla: 

Učni rezultati: 
različne poti vodijo do 
primerljivih rezultatov Tuning

Educational Structures 
in Europe 

Učni rezultati  
prvega cikla: 

Različne poti: 
(60) 90-120 kreditnih točk ECTS 

Različne poti: 
180-240 kreditnih točk ECTS 

Dopuščanje 
raznolikosti 
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profil edinstven in temelji na sodbah ter odločitvah akademskega osebja, mora 
to isto osebje upoštevati določene značilnosti, ki so odločilne na danem 
predmetnem področju. Z drugimi besedami: pomembno je tisto, kar naredi iz 
programa podjetništva to, kar program podjetništva je. V okviru Tuninga so 
akademske skupine za lastno stroko že določile nize značilnosti, ki jih najdemo 
v t. i. »predlogah« [Templates] ali »povzetkih izidov« [Summaries of 
Outcomes]. Ti znotraj skupnega okvira vključujejo sintetične navedbe, ki 
temeljijo na obširnejših razpravah.  
 
V sistemu ciklov mora imeti vsak cikel lasten niz učnih rezultatov, zasnovan na 
osnovi kompetenc. Da bi si to predstavljali, uporabimo naslednji diagram: 
 

 
 
Kot je bilo ugotovljeno, se učni rezultati oblikujejo na ravni programa in na 
ravni posameznih študijskih enot oz. modulov. Učni rezultati posameznih enot 
prispevajo h končnim učnim rezultatom celotnega študijskega programa. 
Možnosti, kako pridobiti kompetence, so bolj ali manj primerljive. Kompetence 
se namreč razvijejo postopoma, kar pomeni, da se oblikujejo v več študijskih 
enotah oz. modulih na različnih stopnjah programa. V fazi oblikovanja 
študijskega programa je potrebno določiti, v katerih študijskih enotah se mora 
oblikovati posamezna kompetenca. Po prepričanju Tuninga je najbolje, da se 
glede na velikost učne enote oz. modula v učne rezultate posamezne enote 
vključi le šest do osem kompetenc. Čeprav je nekatere kompetence mogoče 
pridobiti implicitno v programu, morajo biti jasno omenjene zgolj tiste, ki jih je 
dejansko moč oceniti. Spodnja shema prikazuje možen pristop k razporejanju 
kompetenc v študijske enote oz. module. 

Učni rezultati in 
kompetence v študijskih 
programih Tuning

Educational Structures 
in Europe 

2. cikel 

1. cikel 

Profil stopnje 

Učni rezultati druge stopnje, opredeljeni kot 
generične in predmetnospecifične kompetence 

Profil stopnje 

Učni rezultati druge stopnje, opredeljeni kot 
generične in predmetnospecifične kompetence 

Enote programa Enote programa 
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Shema kaže, da v projektu Tuning določen študijski program ne pomeni le 
seštevka več ohlapno povezanih študijskih enot, pač pa mora biti obravnavan 
kot samostojna celota. To pa zahteva celovitejši pristop. V študijskem 
programu, ki se osredotoča na študenta in na rezultate, so vse študijske enote 
tako ali drugače med seboj povezane. To velja tako za enote oz. module, ki so 
del primarnega ali osrednjega dela študijskega programa, kot tudi za predmete 
sekundarnega študija in za izbirne predmete. V dobro načrtovanem programu 
morajo sekundarni [minors] in izbirni predmeti okrepiti profil študijskega 
programa.  
 
Če gledamo z očmi projekta Tuning, lahko vidimo določen študijski program 
kot veliko večslojno torto, v kateri so vsi kosi med seboj horizontalno ali 
vertikalno povezani. Povedano bolj strokovno: upoštevajoč učne rezultate, 
dosežene v drugih delih študija, prispevajo učni rezultati posameznih študijskih 
enot oz. modulov h končnim učnim rezultatom in k razvoju določene stopnje 
kompetenc. Koncept si lahko prestavljamo v bolj shematični obliki, kot 
prikazuje spodnji model. 
 

Učni rezultati in 
kompetence v študijskih 
programih Tuning

Educational Structures 
in Europe 

Primer 

Kompetence Enota programa/  
učni rezultat A B C D E F G H I J 

Enota 1  x   x      

Enota 2 x   x   x    

Enota 3  x    x   x  

Enota 4 x  x       x 

x = Ta kompetenca je razvita ter ocenjena in je omenjena v učnih rezultatih k tej 
enoti
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Kar se tiče doseganja učnih rezultatov, izraženih v obliki kompetenc, 
predpostavlja ta model stopnjevanje. V končnem učnem načrtu ima vsaka 
študijska enota svojo vlogo. Model razlikuje tri obdobja s po šestdesetimi 
kreditnimi točkami, ki so nadalje še razpolovljena. To je tradicionalna oblika 
izvedbe programa »od semestra do semestra«. Kljub temu pa ponuja model tudi 
druge možnosti. Študent lahko, na primer, določen del programa študira 
poglobljeno, in sicer tako, da vzame dva vertikalna dela študija (dva kosa torte), 
če to dovoljujejo vpisni pogoji študijske enote. Lahko si predstavljamo, da se bo 
študent nekega jezika najprej usmeril na pridobivanje jezikovnega znanja, 
potem pa se bo osredotočil bodisi na književnost ali lingvistiko, čeprav je uradni 
vrstni red študijskega programa lahko tudi drugačen. Model prikazuje tudi 
možnost vključevanja ločenih delov študija, ki so že bili predelani v nekem 
drugem kontekstu, v drug študijski program in sicer na podlagi predhodnega 
priznanja. V kontekstu vseživljenjskega učenja ter v fleksibilnejših programih je 
to lahko zelo koristno.  
 
Eden izmed glavnih ciljev bolonjskega procesa je večja primerljivost in 
kompatibilnost študijskih programov in obdobij učenja. Z uporabo koncepta 
stopenj, učnih rezultatov, kompetenc in kreditnih točk ECTS je cilj tudi aktivno 
podprt. Nadaljnji korak do njega je osnovanje študijskih programov na enako 
velikih študijskih enotah. Modularizacija izobraževalnih programov bo povečala 
transparentnost in pripomogla k mobilnosti in priznavanju. Možno je tudi, da bo 
pripomogla k večji izvedljivosti programov, saj ponuja rešitve, kako prek 
različnih faz študijskega programa uravnotežiti delovne obremenitve študentov.  
 

enota programa 

60 ECTS 

60 ECTS 

60 ECTS 

PROGRAM PRVEGA CIKLA 

6 sem. 

5 sem. 

4 sem. 

3 sem. 

2 sem. 

1 sem. 
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Stopnje 
 
Uporaba ciklov avtomatično vključuje tudi vpeljavo koncepta stopenj. Ločiti je 
mogoče med stopnjami cikla [levels for a cycle] ter stopnjami znotraj cikla 
[levels within a cycle]. Za vsako od teh se uporabljajo kazalci stopnje, ki se 
imenujejo deskriptorji študijskih stopenj [level descriptors]. Kot del 
bolonjskega procesa je skupina strokovnjakov, t. i. Skupna iniciativa za 
kakovost (Joint Quality Initiative),5 razvila sklope splošnih deskriptorjev za 
vsak cikel, imenovane Dublinski deskriptorji. Kot del poročila »Kvalifikacijski 
okvir za evropski visokošolski prostor«6 so te deskriptorje na bergenski 
konferenci leta 2005 že potrdili tudi evropski ministri za izobraževanje. Pristopi 
projekta Tuning ter Skupne iniciative za kakovost so kompatibilni in se 
dopolnjujejo. 
 
Ker so deskriptorji ciklov v praksi deskriptorji študijskih stopenj, ki določajo 
raven cikla, je Tuning predlagal, da se ti deskriptorji imenujejo deskriptorji 
stopenj v ciklu [cycle level descriptors], da bi jih lahko razlikovali od vmesnih 
deskriptorjev [intermediate descriptors] oz. deskriptorjev vmesnih stopenj 
[sublevel descriptors]. Tuning je na programski stopnji izdelal deskriptorje 
stopenj v ciklu za prvi in drugi cikel, in sicer za vsako od predmetnih področij, 
ki so vključena v projekt. Člani so razpravljali tudi o možnostih oblikovanja 
deskriptorjev vmesnih stopenj, vendar do končnega sklepa še ni prišlo. V prvem 
ciklu univezitetnih študijskih programov bi na primer lahko obstajale naslednje 
vmesne stopnje: osnovna ali temeljna, vmesna ter višja. V programu drugega 
cikla bi lahko ločili med višjo in specializirano. Projekt Tuning še poteka in 
nekatere nove rezultate bo v kratkem prineslo zaključno poročilo po tretji fazi. 
  
 

                                                 
5 Gl. http://www.jointquality.org/. 
6 A framework for qualifications of the European Higher Education Area. Copenhagen: 
Ministry of Science, Technology and Innocvation, February 2005. 
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Povzetek 
Namen tega članka je oceniti, kako lahko izobraževanje učiteljev spodbuja aktivno 
učenje in katere so glavne ovire pri uresničevanju tega cilja. Problem preučujemo z 
vidika študentov pedagoških programov, izobraževalcev učiteljev, učiteljev in učencev 
v šolah. Vse te skupine so ocenile uporabo aktivnega učenja in ovire za aktivno učenje. 
Rezultati jasno kažejo, da so šole in oddelki za pedagoške programe sredi kulturne 
spremembe. Opazimo lahko mnoge kazalnike aktivnega učenja, obstajajo pa tudi 
številne ovire, ki jih je treba premagati. 
 
Ključne besede 
aktivno učenje, šolska kultura, metakognicija, izobraževanje učiteljev, poučevanje 
 
 
Abstract 
In purpose of this article is to evaluate how teacher education may promote active 
learning and what the main obstacles are to achieving this target. The problem is 
investigated from the perspective of student teachers, teacher educators, teachers and 
pupils in schools. All these groups have evaluated how active learning is applied and 
what the obstacles are to active learning. The results clearly indicate that schools and 
teacher education departments are in the midst of a cultural change. Many indicators of 
active learning can be seen, yet there are many obstacles which should be overcome. 
 
Key words 
active learning, school culture, metacognition, teacher education, teaching 
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1 Aktivno učenje v učeči se družbi 
 
Aktivno učenje je eden najpomembnejših ciljev evropskih scenarijev, ki 
vključujejo koncept učeče se družbe. Pomembna značilnost učeče se družbe so 
lastne pobude učencev in njihova odgovornost za lasten napredek. V zadnjem 
času se v Evropi učenju priznava ključna vloga gospodarskega razvoja (npr. 
Lundwall, 2000; Oliver, 1999; Bela knjiga, 1995; Cochinaux & de Woot, 1995, 
52). Učenje ter usposabljanje in spretnosti so najpomembnejša orodja za 
uresničevanje individualnih ali organizacijskih ciljev. Vendar pa doseganje tega 
cilja ni preprosto ali samoumevno. Učitelji in izobraževanje učiteljev veljajo za 
ključni dejavnik pri spodbujanju aktivnega učenja. Delo učiteljev postaja vse 
bolj ključnega pomena. Vsi pedagoški programi bi morali izboljšati kakovost 
učenja, povečati enakost možnosti za različne učence in pomagati v borbi proti 
socialni izključenosti.  
 
Namen tega članka je oceniti, kako lahko izobraževanje učiteljev spodbuja 
aktivno učenje in katere so glavne ovire pri uresničevanju tega cilja. Problem 
preučujemo z vidika študentov pedagoških programov, izobraževalcev učiteljev, 
učiteljev in učencev v šolah. Vse te skupine so ocenile uporabo aktivnega 
učenja in ovire za aktivno učenje. 
 
V številnih razpravah o izobraževanju na nacionalni in mednarodni ravni je bila 
izražena zahteva po aktivnih metodah poučevanja in učenja (Randi & Corno, 
2000; Stern & Huber, 1997). V zadnjem desetletju so novo metaznanje o 
poučevanju in učenju, novi koncepti o učnem okolju in nova spoznanja o 
raznolikosti učencev omogočili več pobud za uvajanje novih praks v šole. 
Vendar pa Monique Boekaerts (1997), raziskovalka samoregulativnega učenja, 
trenutne razmere v šolah in v družbi opisuje takole: »večina učilnic je še vedno 
polna učencev, ki ne samoregulirajo svojega učenja, večina učiteljev pa še ni 
sposobna spremeniti učencev v samoregulativne učence. Učitelji večinoma še 
vedno usmerjajo in vodijo učni proces, kar učencev ne spodbuja k razvijanju 
njihovih kognitivnih ali motivacijskih samoregulacijskih spretnosti. Od učencev 
se navadno pričakuje reproduciranje in uporaba novih informacij, ki jih je 
učitelj predstavil ali dal na razpolago« (Boekaerts, 1997, 162). 
 
Sodobne raziskave učenja ne predstavljajo posamezne enotne teoretske skupine, 
temveč vrsto zelo različnih pristopov, ki poudarjajo aktivnost učenca 
(Boekaerts, Pintrich & Zeidner, 2000; Simons, 1997; Niemi, 1997). V sodobni 
psihologiji učenja imajo številni koncepti, kot so avtentično učenje, 
samousmerjeno učenje, samoregulativno učenje, samostojno učenje, neodvisno 
učenje, učenje kot reševanje problemov in aktivno učenje, isti namen, čeprav 
izhajajo iz nekoliko različnih teoretičnih okvirov. Njihova skupna značilnost je 
aktiven vpliv učenca na učenje in udeležba učenca v učnem procesu. Aktivna 
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vloga se lahko kaže v individualnih strategijah učenja in sodelovalnih 
strategijah učenja (Simons, 1997; Slavin 1997; Niemi 1997): 
 
 
1.1 Individualne strategije učenja 
 
Aktivne strategije učenja poudarjajo konstruktivistične značilnosti procesiranja 
znanja. Te so samostojno poizvedovanje, strukturiranje in prestrukturiranje 
znanja. Pri aktivnem učenju so za procesiranje znanja potrebni tudi usmeritev na 
reševanje problemov, kritični pristop in vrednotenje znanja. Končni cilj 
procesiranja znanja je, da lahko učenec uporabi znanje in ga razširi, z uporabo 
kognitivnih procesov pa ustvarja novo znanje. V skladu z najnovejšimi 
teorijami o učenju je kakovost učenja odvisna tudi od sposobnosti učencev, da 
usmerjajo svojo lastno usmeritev učenja, da razvijejo sposobnosti 
poizvedovanja ter da se naučijo razmišljati o svojih procesih učenja in jih 
nadzirati. Metakognitivne spretnosti so ključne.  
 
Od osemdesetih let prejšnjega stoletja je bilo opravljenih veliko raziskav na 
področju metakognicije (npr. Flavell, 1979; Biggs, 1988; Pintrich, 1995; Winne 
1996; Borkowski, 1996; Pintrich & Ruohotie, 2000). Sestavljali naj bi jih dve 
splošni komponenti: (1) poznavanje človekovih kognitivnih stanj in procesov in 
(2) sposobnost nadziranja in spreminjanja teh stanj (Corkill 1996). Na splošno 
lahko koncept metakognicije opredelimo tako, kot ga je Pekka Ruohotie (1994, 
33): »Pojem metakognicija se pogosto uporablja s pomenom zavestne izbire in 
ocene strategij pri učenju. Metakognicijo lahko razdelimo na znanje in 
spretnosti. Komponenta znanja je posameznikovo razumevanje in njegovi 
sistemi, strategije in procesi ter tudi njegovo razumevanje sebe kot učenca… 
Metakognitivno znanje (nadzor izvrševanja) usmerja izbiro strategije v 
določenih situacijah. Izbira strategije predpostavlja, da bo pravilno 
interpretirana in spretno uporabljena.« Raziskovalci na področju metakognicije 
poudarjajo interaktivnost metakognitivnega znanja in spretnosti.  
 
John Borkowski (1996) uvaja trodimenzionalni koncept metakognicije in se 
sklicuje na Pintricha, Woltersa in Baxterja. Trije medsebojno povezani vidiki 
metakognicije so: (1) metakognitivno znanje; navadno gre za znanje o osebi, 
nalogi ter spremenljivkah strategije in njihovem medsebojnem delovanju; (2) 
metakognitivne presoje in spremljanje; te so odraz dejavnosti in procesov, ki se 
dogajajo, medtem ko učenec opravlja določeno nalogo. To kategorijo 
sestavljajo presoje o učenju, občutki o znanju, celovito spremljanje in presoje o 
samozavesti in (3) samoregulacija, ki predstavlja najvišjo stopnjo 
metakognitivne aktivnosti. Pomeni spreminjanje kognitivnih spretnosti in 
strategij kot odziv na nove ali spreminjajoče se zahteve nalog.  
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1.2 Sodelovalno učenje 
 
Izkazalo se je, da so pri graditvi znanja zelo pomembni socialni elementi. Način 
našega učenja in razumevanja je odvisen od naših prepričanj, stališč, vrednot in 
naše samopodobe o sebi kot učencu. V skladu s socialnozgodovinsko tradicijo 
se človeški um razlikuje od uma vseh drugih vrst zaradi svoje sposobnosti, da 
razvije jezik, orodja in sistem izobraževanja. Znanje predstavlja stvaritev 
socialne skupine, ko se ta loteva svojih dnevnih medsebojnih stikov in praks, 
oboje pa se prilagaja zunanjemu okolju in ga spreminja (Vygotsky, 1978; Cole 
1991). Na učenje se vse bolj gleda kot na nekaj, kar je vgrajeno v socialni 
kontekst in okvir. Teorije o socialnem vidiku so dobile različna imena, socialni 
konstruktivizem, socialno-kulturni vidik, socialnozgodovinska teorija in 
socialno-kulturnozgodovinska psihologija. Čeprav so mnenja teoretikov 
socialnega vidika različna, pa vsi trdijo, da se učenje dogaja s posredovanjem 
socialnih medsebojnih stikov. Znanje ni last posameznika, temveč je skupno 
celi družbi in izhaja iz sodelovanja v socialno-kulturnih aktivnostih (Reynolds 
in drugi 1996, 98).  
 
Za učenje so potrebne tudi socialne spretnosti. To pomeni, da učenci 
potrebujejo spretnosti, ki jim omogočajo socialno interakcijo. Učenje je 
povezano z našo socialno zgodovino in interakcijo z drugimi ljudmi. Teorije o 
aktivnem učenju poudarjajo socialne elemente učenja, npr. pomembnost 
sodelovanja, skupnega reševanja problemov in izmenjave kot orodij za 
doseganje globljih procesov učenja in pogosto tudi za doseganje boljših 
rezultatov. To pomeni sodelovanje in razpravljanje, pogovore in medsebojno 
izmenjavo misli, delo, ki poteka ob odgovornem sodelovanju z drugimi učenci. 
Sodelovanje učencev pospešuje spodbudno okolje in enakopravno partnerstvo 
med učenci, ki temelji na medsebojnem spoštovanju. Evropski scenariji za 
učenje poudarjajo timsko delo in mreženje kot pomembni orodji za zbliževanje 
ljudi.  
 
Spodbujanje aktivnega učenja v učilnicah je nedvomno vplivalo na vlogo 
učiteljev (Grimmett, 1994). Študije primerov iz različnih držav v okviru 
projekta OECD Active Learning Project (Stern & Huber, 1977) so pokazale, da 
so imeli učitelji, ki so želeli svoje učence vzgojiti v aktivne učence, novo 
pedagoško vlogo. Postali so usmerjevalci, ki so prepustili učencem večjo 
odgovornost. Bili so bolj demokratični, z učenci so predvsem razpravljali o 
ciljih, metodah in nadzoru učenja. Bolj kot v preteklosti so spoznavali, da so 
učenci vir za drug drugega. Nove metode poučevanja, ki so vključevale več 
samostojnega učenja, več sodelovalnih programov, več odprtih nalog in 
projektov, so učencem omogočile medsebojno sodelovanje, zelo pogosto pa je 
bil tudi učitelj partner v učni skupini. Mesto učitelja ni bilo več na niti čelu niti 
na sredi učilnice, bil je strokovnjak, ki kroži po učilnici, se uči skupaj z učenci 
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in poskuša svojim učencem pustiti čim več prostora. Učitelj bo mentor. Poleg 
učitelja bodo mentorsko in podporno vlogo imeli tudi drugi partnerji (npr. 
vrstniki, starši, delodajalci) v mrežah in skupnih projektih. Ti scenariji za delo 
učiteljev ustvarjajo nove zahteve za izobraževanje učiteljev.  
 
 
2 Zbiranje podatkov 
 
Prakse in ovire pri aktivnem učenju so bile ocenjene v okviru širšega finskega 
evalvacijskega vrednotenja Učinkovitost izobraževanja učiteljev (Niemi & Tirri, 
1996; Niemi, 1996; Niemi & Kemmis 1999). Uporabljene so bile naslednje 
metode: 

* Anketa, opravljena med usposobljenimi učitelji in izobraževalci učiteljev v 
obliki vprašalnika  
Vprašalnik z Likertovo lestvico in odprtimi vprašanji o načelih aktivnega učenja 
je bil poslan 332 osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem, ki so diplomirali 
leta 1995, z magisterijem pedagoške ali filozofske fakultete univerz v Ouluju, 
Tamperu in Joensuuji, ki ležijo na različnih območjih Finske. Na vprašalnik je 
odgovorilo 61% (N=204) diplomiranih učiteljev: pedagoški oddelek univerze v 
Ouluju (N = 69), Tamperu (N = 96) in podružnice univerze v Joensuuju 
Savonlinna (N= 39).  
 
Isti vprašalnik o aktivnem učenju z nekoliko drugačnimi navodili je bil poslan 
tudi 120 izobraževalcem učiteljev na istih univerzah. Na vprašalnik je 
odgovorilo 53% (N=63) izobraževalcev učiteljev. 
 
Vprašalnik o aktivnem učenju je zajemal glavne lastnosti procesov aktivnega 
učenja (glej Tabelo 1). Te lastnosti so bile ugotovljene v predhodni empirični 
študiji, v kateri so študenti pedagoških programov opisovali, kaj je aktivno 
učenje v izobraževanju učiteljev (Niemi & Kohonen, 1995).  
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Tabela 1 
Izkušnje učiteljev in izobraževalcev učiteljev z aktivnim učenjem v 
izobraževanju učiteljev. 
Razlike srednjih vrednosti, testirane s t-testom.  
 

Postavke v vprašalniku 
Študenti 

pedagoških 
programov 
(N = 204) 

Izobraževalci 
učiteljev 
(N= 63) 

p 

1.  Študentje so skupaj načrtovali vsebine 
svojih študijskih enot. 

2.31 3.21 *** 

2.  Študentje so samostojno načrtovali in 
izvajali učne naloge, za katere so bili 
odgovorni. 

2.80 3.57 *** 

3.  Študentje so morali skoraj vse podatke 
poiskati samostojno iz različnih 
informacijskih virov. 

2.82 2.87 *** 

4.  Študentje so pri iskanju podatkov za 
svoje naloge uporabljali elektronske 
mreže. 

1.53 2.23  

5.  Študentje so pri nalogah reševanja 
problemov delali v skupinah. 

3.26 3.59  

6.  Študentje so samostojno pripravljali npr. 
ocene, osnutke predavanj in 
predstavitve. 

2.95 3.5 *** 

7.  Študentje so morali svoje naloge 
izdelovati samostojno ali v skupinah 
kolegov le na podlagi splošne teme.  

2.26 3.04 *** 

8.  Študentje so prevzeli načrtovanje in 
izvajanje precej velikih projektov. 

2.26 2.95 ** 

9.  Študentje so podatke uporabljali zelo 
kritično.  

2.26 3.20 ** 

10. Študentje so so se skupaj dogovarjali o 
najboljši rešitvi za naloge. 

3.08 3.63 ** 

11. Študentje so eksperimentirali in 
oblikovali nove rešitve za probleme. 

2.69 3.65 *** 

12. Študentje so samoocenjevali svoje 
izdelke.  

3.23 3.78 ** 

13. Študentje so iskali informacije zunaj 
fakultete. 

2.48 3.17 *** 
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Postavke v vprašalniku 
Študenti 

pedagoških 
programov 
(N = 204) 

Izobraževalci 
učiteljev 
(N= 63) 

p 

14. Študentje so imeli po potrebi pomoč 
mentorjev, sicer pa so delali samostojno 
ali v skupinah kolegov. 

3.12 3.58 * 

15. Študentje so znali razvijati svoje učenje. 2.61 3.50 *** 

16. Študentje so iskali veliko dodatnih 
informacij. 

2.73 3.54 *** 

17. Študentje so intenzivno delali na svojih 
nalogah. 

3.54 3.86 

 

 

18. Študentje so postavljali cilje zase in za 
svoje učenje. 

3.37 3.78 * 

 
1 = skoraj nikoli, 2 = ekrat ali dvakrat na leto, 3= enkrat na mesec, 4 = enkrat na teden, 
5 = skoraj vsak dan    
*** = p < 0,001, **  = p < 0,01, *   = p < 0,05 
S faktorsko analizo je bilo mogoče povzeti dve razsežnosti: 
I Samostojnost in odgovornost pri učenju (vprašanja 1–8) 
II Metakognitivne strategije (vprašanja 9–18) 
 
 
Vprašalnik so sestavljala tudi odprta vprašanja. Namen odprtih vprašanja v 
vprašalniku je bil zbrati izkušnje in mnenja učiteljev o aktivnem učenju v 
izobraževanju učiteljev: 
1.  Opišite 1 do 3 učne situacije ali enote v vašem univerzitetnem študiju, kjer 

ste bili zelo aktivni. 
2.  Katere so največje ovire za aktivno učenje v izobraževanju učiteljev? 
3.  Kako bi izobraževanje učiteljev lahko učitelje pripravilo na usmerjanje 

učencev v šolah k aktivnemu in samoregulativnemu učenju? 

* Pogovori z učitelji 
Z enajstimi učitelji, ki so pred tem odgovorili na vprašanja o aktivnem učenju v 
izobraževanju učiteljev, je bil v letih 1996–1997 opravljen razgovor. Skupino je 
sestavljalo 7 učiteljic in 4 učitelji iz šol na južnem, osrednjem in severnem 
območju Finske. Bilo je 6 osnovnošolskih in 5 srednješolskih učiteljev. Pogovor 
je bil precej odprt, vseboval pa je naslednje teme: 
 
– Kako poskušate med svojim poučevanjem doseči, da bi učenci postali 

aktivni učenci ali poizvedovalci? (Katere metode uporabljate?, Kako 
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uporabljate sodobno tehnologijo, na primer medije, mikroračunalnike, 
internet, WWW?) 

 
– Opišite najboljšo obliko aktivnega učenja ali aktivnega študija na splošno / 

z vašimi učenci. (Kaj zahteva od učitelja, kaj zahteva od učencev?, 
Kolikšen delež učenja vaših učencev je tak, kot ste ga pravkar opisali?, Med 
vašimi učenci?, Na splošno med učenci na vaši šoli?) 

 
– Katere so po vašem mnenju največje ovire za aktivno učenje in 

samoregulativno učenje na šolah / pri vašem pouku? (Kako bi izboljšali 
situacijo? Na šolah na splošno / pri svojem pouku?) 

 
– Ali menite, da vas je pedagoško izobraževanje ustrezno pripravilo na 

uporabo metod aktivnega učenja? (Zakaj? / Zakaj ne?, Kaj je najbolj 
vplivalo na vas in na vaš koncept učenja? Navedite primer.) 

 
– Kako lahko predhodno izobraževanje učiteljev in izobraževanje med delom 

pomaga razširjanju aktivnega učenja na šolah?  
 
* Pogovori z učenci na šolah 
Da bi dobili tudi mnenja učencev o aktivnem učenju na šolah, so bili na istih 
enajstih osnovnih in srednjih šolah, na katerih so delali učitelji, ki so sodelovali 
v anketi, opravljeni skupinski pogovori z izbranimi učenci. V raziskavi je 
sodelovalo skupno prek 80 učencev od prvega razreda osnovne šole do zadnjega 
razreda srednje šole v starosti od 7 do 18 let. Skupino so sestavljali učenci iste 
starosti, običajno pa je skupino sestavljalo 5 učencev. V dveh primerih je 
skupino sestavljala polovica razreda (okoli 10–20 učencev). Učenci so pozvani, 
da povedo, kakšne izkušnje imajo z učenjem in poukom na šoli. Glavne teme 
skupinskih pogovorov so bile skoraj enake kot pri učiteljih, le izrazi so bili 
preprostejši, osrednja pozornost pogovora pa je bila posvečena izkušnjam 
učencev. Teme pogovorov so bile:  
 
– Kako bi opisali ali opredelili, kaj je aktivno učenje? 
 
– Opišite tiste izkušnje v vašem razredu / šoli, ko so učenci želeli delati in se 

učiti več, kot je bilo nujno potrebno? (Kaj je to zahtevalo od učitelja in kaj 
od učencev? ) 

 
– Kako pogosto / koliko ste doživeli to, kar ste pravkar opisali? (V vašem 

razredu / učni skupini? Na splošno na vaši šoli?) 
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– Kako lahko po vašem mnenju učenci postanejo aktivni učenci in aktivni 
iskalci znanja? (Katere metode se uporabljajo? Kako se uporabljajo sodobna 
tehnologija, mediji, mikroračunalniki, internet, WWW?) 

 
– Katere so po vašem mnenju največje ovire za aktivno učenje in 

samoregulativno učenje na šolah? Kako bi izboljšali situacijo? 
 

Učitelji, ki so sodelovali v raziskavi, so bili pozvani, da izberejo učence, ki po 
njihovem mnenju predstavljajo različne tipe učencev. Merilo je bilo, da naj bi 
sodelovali učenci, ki so v šoli uspešni, in učenci, ki imajo z učenjem nekaj 
težav. Naslednje merilo je bilo, da naj bi bila zastopana oba spola. 
 
Pogovore in razpravo je na vseh ravneh, razen pri učencih prvega razreda, vodil 
usposobljeni asistent raziskovalec. Razredni učitelji naj bi bili najboljši 
koordinatorji za najmlajše učence, saj zunanji raziskovalec nima enakega stika z 
učenci kot sami učitelji. Vendar pa je bil raziskovalec prisoten med razpravami. 
 
* Opažanja na šolah.  
 Asistent raziskovalec je opazoval 68 ur pouka.  
 
 
3 Analiza podatkov 
 
Podatki ankete so bili kvantitativno analizirani s srednjimi vrednostmi, 
standardnimi odkloni, rezultati korelacije in faktorsko analizo. Razlike srednjih 
vrednosti so bile ugotovljene s t-testom. V tem članku obravnavamo predvsem 
razlike srednjih vrednosti med študenti pedagoških programov in izobraževalci 
učiteljev. V faktorski analizi sta bili uporabljeni metoda največje verjetnosti in 
metoda glavne osi s poševnimi rotacijami (direct oblimin z vrednostmi delta –
0,5 … 0,2). Zanesljivost dobljenih faktorjev je bila preverjena s koeficientom 
Cronbach alfa.  

 
Odprta vprašanja so bila analizirana s kvalitativno kategorizacijo. Ugotovljene 
so bile štiri glavne kategorije, ki opisujejo pomen aktivnega učenja v 
izobraževanju učiteljev. Pet kategorij je opisovalo ovire za aktivno učenje v 
izobraževanju učiteljev. 
  
Vsi pogovori z učitelji in učenci so bili posneti in zapisani. Obe skupini, s 
katerima so bili opravljeni pogovori, sta bili analizirani ločeno in kategorizirani. 
Nekatere kategorije učiteljev in učencev se razlikujejo in poudarjajo različne 
vidike aktivnega učenja, vendar pa ima večina kategorij isto temeljno sporočilo 
ali bistveno zamisel. V tem članku bodo prestavljene predvsem ovire za aktivno 
učenje.  
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4 Izsledki 
 
4.1 Koliko je aktivno učenje značilno za izobraževanje učiteljev? 
 
Srednje vrednosti in statistične razlike med študenti pedagoških programov in 
izobraževalci učiteljev v vprašalniku o aktivnem učenju so predstavljene v 
Tabeli 1. Najpogostejša oblika aktivnega učenja je bilo intenzivno delo 
študentov pedagoških programov pri njihovih nalogah. Poleg tega so si dokaj 
pogosto sami postavljali cilje zase in za svoje učenje. Študenti pedagoških 
programov so več kot enkrat na mesec delali v skupinah z nalogami reševanja 
problemov in so sami vrednotili svoje izdelke.  
 
Pri iskanju podatkov za izvajanje nalog so zelo redko uporabljali elektronska 
omrežja. Študenti pedagoških programov so imeli redko (malo več kot enkrat ali 
dvakrat na leto) možnost načrtovati ali izvajati razmeroma velike projekte ali 
načrtovati vsebine študijskih enot s svojimi vrstniki. Prav tako so redko iskali 
informacije zunaj fakultete. 
 
Vse najmanj uporabljene prakse aktivnega učenja so značilne lastnosti okolja 
odprtega učenja. Kaže, da imajo študenti pedagoških programov nekaj izkušenj 
z aktivnim učenjem pri razmeroma ozkih nalogah. Vendar pa nimajo izkušenj z 
načrtovanjem in oblikovanjem lastnih učnih nalog in okolja. Izobraževalci 
učiteljev vidijo razmere v bolj pozitivni luči in skoraj pri vseh točkah obstajajo 
velike statistične razlike med študenti pedagoških programov in učitelji. 
 
Podatki so bili analizirani tudi s faktorsko analizo z metodami največje 
verjetnosti in metodami glavnih osi. Izvedena sta bila lahko dva teoretično 
zanimiva in statistično zanesljiva faktorja, ki sta bila imenovana samostojnost in 
odgovornost pri učenju (pri vprašanjih 1–8; koeficient Cronbach alfa za učitelje 
.82, za izobraževalce učiteljev .81) in metakognitivne strategije (pri vprašanjih 
9–18; koeficient Cronbach alfa za učitelje .88 in za izobraževalce učiteljev .83). 
Ta dva faktorja dopolnjujeta opredelitev aktivnega učenja. Prva komponenta 
zadeva notranjo odgovornost učenca – individualno in v skupinah. Lahko jo 
opišemo tudi kot lastništvo učenja. Druga komponenta vsebuje spretnosti in 
strategije za vodenje lastnega učenja in učnih situacij. Faktorska analiza je dala 
podlago za oblikovanje dveh kombiniranih spremenljivk.  
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Tabela 2 
Razlike srednjih vrednosti med spoloma in med učitelji in izobraževalci 
učiteljev, testirane s t-testom, pri kombiniranih spremenljivkah aktivnega 
učenja.  
 

Kombinirane 
spremenljivke   
aktivnega učenja 

Ženske 
(N=151) 

Moški 
(N=49) p 

Študenti 
pedagoških 
programov 

(N=204) 

Izobraževalci 
učiteljev 
(N=63) 

p 

I Samostojnost in 
odgovornost pri 
učenju 

2.85 2.54 *** 2.89 3.52 *** 

II Metakognitivne 
strategije 3.23 3.01 – 2.51 3.10 *** 

 
1 P = skoraj nikoli, 2 = ekrat ali dvakrat na leto, 3= enkrat na mesec, 4 = enkrat na 
teden, 5 = skoraj vsak dan 
*** = p < 0,001,  
I Samostojnost in odgovornost pri učenju (vprašanja 1–8 v Tabeli 1) 
II Metakognitivne strategije (vprašanja 9–18 v Tabeli 1) 
Koeficienti Cronbach Alpha: (I) Učitelji .82, izobraževalci učiteljev .81, (II) učitelji .88, 
izobraževalci učiteljev .83 
 
Kaže, da so študentke pedagoških programov samostojnejše in odgovornejše pri 
učnih nalogah. To poraja zanimivo vprašanje. Ali je izobraževanje učiteljev 
drugačno za študente moškega spola? Pretekli podatki kažejo, da so študentke 
bolj ozaveščene in bolj pripravljene prevzeti zahtevnejše naloge kot študenti 
pedagoških programov moškega spola (Sunnari, 1996). Razlike med učitelji in 
izobraževalci potrjujejo te rezultate na ravni posameznih postavk, ki kažejo, da 
imajo učitelji (prej študenti pedagoških programov) manj izkušenj z aktivnim 
učenjem, kot mislijo izobraževalci učiteljev.  
 
 
4.2 Zakaj aktivno učenje v izobraževanju učiteljev in zakaj ne?  
 
Pri odprtih vprašanjih o aktivnem učenju so študenti pedagoških programov in 
izobraževalci učiteljev opisovali svoje izkušnje z aktivnim učenjem in največje 
ovire za aktivno učenje. Odgovori 175 učiteljev (prej študentov pedagoških 
programov) na odprta vprašanja in pogovori z 11 učitelji so bili analizirani 
kvalitativno. Ta analiza je potrdila rezultate, ki so bili ugotovljeni v anketi. 
Skoraj vsi študenti pedagoških programov so imeli med svojim izobraževanjem 
nekaj izkušenj z aktivnim učenjem. Te izkušnje zelo cenijo, hkrati pa kritizirajo 
svoje izobraževanje, ker niso imeli dovolj takih izkušenj. Rezultati odprtih 
vprašanj in pogovorov bodo predstavljeni v opisu v nadaljevanju.  
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4.3 Aktivno učenje kot krepitev moči  
 
Učenje kot aktivni učni proces je tesno povezano s poklicnim razvojem 
študentov pedagoških programov. Učenje, ki zahteva aktivno razmišljanje in 
veliko odgovornost, pomaga študentom pedagoških programov presegati same 
sebe. Za študente pedagoških programov je zelo pozitivno. Aktivno učenje v 
izobraževanju učiteljev ni le metoda, je koncept poklica poučevanja. Študenti 
pedagoških programov spoznajo, da je za učiteljski poklic potreben aktivni učni 
proces, ki ga je treba nadaljevati tudi po končanem študiju. Kvalitativni podatki 
so razkrili štiri pomembne kategorije. Te kategorije opisujejo pomen aktivnega 
učenja v izobraževanju učiteljev. 

Razjasnitev učiteljeve vloge. Učitelji so omenili več dobrih izkušenj iz 
izobraževanja učiteljev. Aktivno učenje so videli kot del svojega 
poklicnega razvoja. Najpomembnejša je bila razjasnitev njihove vloge 
učitelja in ideja o učiteljih, ki sami razvijajo svoje delo: “Izobraževalci 
učiteljev so zelo spodbujali in krepili samozavest.”, “Pomagalo mi je 
razumeti učenje.”, “Pri mnogih vprašanjih je pomagalo prebiti led.”, 
“Odprlo je nove možnosti za nove načine učenja.”, “Zelo je pomagalo 
razumeti učence in.” In kot je opisal eden od učiteljev: “Naučilo me je, da 
je uporaba metod aktivnega učenja zelo smiselna. Pridobil sem odnos do 
učiteljskega poklica. Spoznal sem, da je učitelj mentor.” 

 
Spodbujanje eksperimentiranja z novimi metodami. Izkušnje z aktivnim 
učenjem so okrepile njihovo samozavest. Spoprijeti so se morali z 
nalogami, pri čemer niso imeli na razpolago pripravljenih odgovorov. 
Zelo so se morali potruditi. Poudarjali so tudi, da sta bila čustvena 
podpora in spodbudno ozračje temeljna pogoja za aktivno učenje. 
Nekateri študijski programi so bili odlični: “Zanimiva predavanja, resno 
delo, dobre diskusije, naloge vrednotenja, resnične izkušnje aktivnega 
učenja…”, “Profesor me je spodbujal k eksperimentiranju in vrednotenju 
novih metod – vse bolj sem si upal eksperimentirati.”, “Spoznala sem, da 
je učitelj bolj mentor, ki pomaga iz ozadja, in nima glavne besede.”, 
“Pedagoški program je bil odličen – imel sem možnost prakse v razredu, 
ki je bil usmerjen na poizvedovanje in raziskovanje.” Nekateri učenci so 
opisovali izobraževalce učiteljev in nadzorne učitelje, ki so zelo pozitivno 
vplivali nanje.  

 
Socialna komponenta aktivnega učenja. Veliko pozitivnih izkušenj so 
imeli tudi z dobrimi skupinami študentov. Pri mnogih predmetih so 
delali, izmenjavali znanje in izkušnje in imeli številne plodne debate: 
“Delo v skupini in diskusije so bile v pedagoškem študiju pozitivne 
izkušnje.” Študentom pedagoških programov so pomagale bolje razumeti 
procese učenja in razmišljati o svoji rasti. Skupno načrtovanje in skupno 
reševanje problemov sta bili pomembni izkušnji in študenti so opisovali, 
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kako je skupno delo odpiralo nove perspektive v njihovem učenju. 
Socialna komponenta je bila pogosto združena z drugimi kvalitetami 
aktivnega učenja in drugimi partnerji v življenju študentov: “Imel sem 
zanimive pogovore s svojimi kolegi in s svojo ženo.” 

 
Aktivno učenje kot lastništvo učenja. Najboljša okvira aktivnega učenja 
sta bila praksa poučevanja in študij, ki sta bila povezana z raziskovalnim 
študijem bodisi kot del magistrske naloge razrednih učiteljev ali kot del 
raziskovalnih seminarjev posameznih predmetov za srednješolske 
učitelje: “Najboljše je bilo pri magistrski nalogi s samostojno raziskavo v 
tesni povezavi s prakso poučevanja.” Omenjeni so bili tudi raziskovalni 
portfelji študentov, dnevniki, pisanje recenzij in nove oblike izpitov, kot 
so skupinske razprave. Študenti so kot pozitivno izkušnjo opisovali tudi 
možnosti za samoocenjevanje. Skupna značilnost vseh teh aktivnosti je 
bil občutek lastništva. Študenti so imeli možnost procesirati znanje, 
ustvariti nekaj individualno ali v skupinah in sami ocenjevati svoj izdelek 
ali svoj razvoj.  

 
 
4.4 Pomanjkanje aktivnega učenja v izobraževanju učiteljev 
 
Kljub dobrim izkušnjam med študijem so učitelji močno kritizirali svoje 
izobraževanje. Glavni razlog za kritike je bil pasivni pouk in pasivne učne 
metode. Poleg tega vsebine njihovega študija niso bile zares povezane z 
resničnim življenjem. Imeli so nekaj slabših, neizkušenih profesorjev in 
konzervativnih kolegov, ki niso želeli sodelovati pri metodah aktivnega učenja. 
Za nekatere študente je bila izdelava magistrske naloge edini del njihovega 
študija, ko so izvajali načela aktivnega učenja: samostojno poizvedovanje, 
reševanje problemov in eksperimentiranje.  
 
Pet glavnih kategorij kritik je:  

 
Metode učenja, zaradi katerih so študenti pedagoških programov pasivni. 
Glavni razlog za kritike je bil, da pouk ni potekal po metodah aktivnega 
učenja. Načela aktivnega učenja so sicer bila predstavljena študentom 
pedagoških programov, vendar v času mentorstva niso bila uporabljena. 
Opisali so: “Samo sedeli smo na predavanjih – ni bilo preveč aktivno, 
bilo je obvezno, odbijajoče, poneumljajoče.”, “ Študenti pedagoških 
programov morajo postati aktivni učenci, ne pa samo ponavljati 
srednješolske programe in se pripravljati na izpite, to je preveč površno.” 
Študenti pedagoških programov so poudarjali, da bi morali sami 
preizkusiti te metode in uporabo različnih novih orodij (npr. osebnih 
računalnikov). Nekateri študenti so opisali: “Če niste zares gotovi glede 
teh metod, šole niso pravo mesto za njihovo preizkušanje, ker se tam 
srečujete s starejšimi kolegi in snobovskimi srednješolci.” Študenti 
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pedagoških programov bi morali med svojim izobraževanjem pridobiti 
tudi izkušnje s procesi odprtega učenja. Sami bi morali izbirati teme 
delavnic in naloge opravljati v sodelovalnih skupinah.  
 
Izobraževalci učiteljev. V odprtih vprašanjih ankete so učitelji zelo 
kritično opisovali izobraževalce učiteljev. Opisali so jih kot preveč 
gospodovalne, nepravične, avtoritativne, nesposobne sodelovati s kolegi 
ali študenti. Učitelji so navedli veliko kritičnih pripomb: “Praksa 
poučevanja je bila nerealna, to so bile izjemno pripravljene ure brez 
miselno povezanega znanja, pri čemer se je vseskozi opazovalo, ali je 
profesor zadovoljen s potekom ure ali ne.” Samoiniciativnost študentov 
se ni spodbujala: “Študente pedagoških programov se je vseskozi 
motiviralo, naj med prakso poučevanja uporabljajo različne metode – ne 
da bi se vprašali, ali so te res primerne ali ne.” Glavne pripombe med 
razgovori so zadevale mlade neizkušene profesorje ali slabe namestnike 
profesorjev: “Glavni mentor je bil mlad, neizkušen profesor.”  
 
Pomanjkanje časa in časovni pritisk med študijem. Resnični problem 
predstavlja časovni pritisk ter utrujenost in površnost, ki iz tega izhajata. 
Kaže, da je v pedagoških oddelkih resna težava s časovnimi okviri. 
Študenti pedagoških programov in profesorji delajo pod časovnimi 
pritiski. Učni načrt je prenatrpan ali pa obstaja prikrit učni načrt, ki daje 
prednost kvantiteti pred kvaliteto. Opisali so: “Učenje je zaradi 
časovnega pritiska površno, frustrirajoče in izčrpljujoče.” in “Učenje je 
bolj ali manj igra preživetja za doseganje ocen in potrdil.” Kako sestaviti 
številne dele različnih študijev in predmetov ter omogočiti več časa za 
širši in poglobljeni učni proces, ostaja, kot kaže, nerešeno vprašanje. 

 
Teoretični in praktični del študija sta preveč ločena. Na splošno so bile 
predmet kritik vsebine študija. Učitelji so zahtevali večji stik z resničnim 
življenjem: “Mentorstvo je potekalo mimo nas, ni bilo povezano z delom 
v praksi, nobene praktične uporabe.” Učitelji so želeli več občutka za 
realnost. Dejali so, da je “ozračje na šolah za izobraževanje učiteljev 
preveč sterilno”. Kaže, da obstaja ogromna potreba po eksperimentiranju 
(učnih metodah, projektih) v realnih okvirih, “v resnični, normalni šoli”. 
Učitelji bi radi imeli boljšo sliko o celovitosti poučevanja, pogrešajo 
izkušnje z načrtovanjem daljših obdobij in možnosti eksperimentiranja, 
da bi sami odkrili različne rešitve. Potrebovali bi tudi več psihološkega 
znanja o učnih težavah in na področju posebne vzgoje, da bi bili bolje 
pripravljeni pomagati otrokom z vedenjskimi motnjami. Potrebovali bi 
več pedagogike o aktivnem učenju. Poudarili so: “Pomembne bi bile tudi 
izkušnje z izvajanjem aktivnega učenja v razredih, ki so že uporabljali 
aktivno učenje, in tudi v razredih, ki ga niso.”  
 



76 

 

Pasivnost samih študentov pedagoških programov. Študenti so se 
pritoževali tudi nad tem, da imajo nekateri njihovi kolegi le zunanje 
motivacije in da študirajo le za ocene in potrdila. Pasivne kulture učenja 
so se naučili v zgodnjih letih šolanja. S to tradicijo so nadaljevali na 
univerzitetnem študiju.  

 
Pogovori z izobraževalci učiteljev so razkrili zelo veliko istih kategorij, le v 
drugačnem vrstnem redu in z drugačnimi koncepti. Mnogi izobraževalci 
učiteljev so poudarjali, da večina študentov želi biti aktivna, vendar so težave. 
Po mnenju izobraževalcev učiteljev so bile najpomembnejše tri kategorije ovir. 
Najpogostejši razlog je bilo to, da imajo študenti le zunanjo motivacijo in da 
študirajo le za ocene in potrdila. Nekateri študenti niso bili motivirani, da bi se 
razvijali, ali niso bili prepričani, da želijo postati učitelji, ali pa niso bili predani 
svojemu študiju. Taka je bila le manjšina študentov, vendar je to vplivalo na 
študijsko kulturo. Naslednja kategorija je bil časovni pritisk in iz tega izhajajoča 
površnost. To je bilo povezano tudi z učnim načrtom izobraževanja učiteljev, ki 
je bil prenatrpan in sestavljen iz preveč ločenih, kratkih predmetov. Tretja 
največja kategorija v konceptih izobraževalcev učiteljev so bile pretekle učne 
izkušnje študentov pedagoških programov. Navajeni so bili na že pripravljene 
okvire nalog in so se naučili zunanje vodenih slogov učenja. Tabela 3 opisuje 
kategorije ovir za aktivno učenje z vidika študentov pedagoških programov in z 
vidika izobraževalcev učiteljev. 
 
Tabela 3  
Kategorije ovir za aktivno učenje z vidika študentov pedagoških programov in z 
vidika izobraževalcev učiteljev.  
 

Študenti pedagoških programov Izobraževalci učiteljev 

Metode poučevanja, ki povzročajo 
pasivnost študentov 
 

Zunanja motivacija in študij le za ocene in 
potrdila  

Neusposobljeni izobraževalci učiteljev 
 

Heterogenost študentov pedagoških 
programov.  

Časovni pritisk in iz tega izhajajoča 
utrujenost in površnost  

 Časovni pritisk v študijskih programih  

Teoretični in praktični del študija sta 
preveč ločena  

Učni načrt izobraževanja učiteljev je 
preveč razdrobljen  
 

Pasivnost študentov pedagoških 
programov in pomanjkanje 
metakognitivnih spretnosti  

V preteklosti pridobljeni pasivni in od 
zunaj vodeni načini učenja 
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4.5 Aktivno učenje z vidika učiteljev  
 
Pogovori z 11 učitelji in 80 učenci so razkrili več dejavnikov, ki vplivajo na 
uvajanje aktivnega učenja v šole. Učitelji so opisali, kaj metode aktivnega 
učenja od njih zahtevajo: 
 

Zahtevne priprave. Metode aktivnega učenja zahtevajo več dela in so za 
učitelja zahtevnejše od tradicionalnega poučevanja. Vsi sogovorniki so 
poudarili, da je potrebno več priprav kakor pri tradicionalnem pouku: več 
načrtovanja in priprave učnega gradiva. Resnična težava je morda v tem, 
da razpoložljivo učno gradivo (tudi multimedijsko) ni dovolj dobro in 
morajo učitelji sami pripravljati gradivo. Kaže, da so učitelji v zelo 
težavnem položaju. Po eni strani bi radi uporabljali metode aktivnega 
učenja, po drugi strani pa menijo, da nimajo dovolj moči za vse te nove 
naloge. Dejali so, da so metode aktivnega učenja izziv, da so koristne, 
skrbi pa jih, ali imajo dovolj časa in energije, da bi jih izvajali.  
 
Pedagoška vloga učitelja. Vsi sogovorniki so poudarili, da sta učni in 
delovni proces pri tradicionalnem pouku drugačna. Učitelj ima povsem 
drugačno vlogo. “Vseskozi je potrebna aktivnost. Odprt moraš biti do 
drugačnih vprašanj, vprašanja pa so lahko zelo težka in nanje nimaš 
vedno odgovorov; med delovnim procesom moraš nadzirati in pomagati 
učencem tako, da niti ne opazijo, da jih nadziraš.” Metode zahtevajo 
aktivnosti učiteljev. Učitelj mora biti pripravljen raziskovati številne nove 
reči. Učenci potrebujejo tudi veliko podpore. Učitelj jih mora med 
delovnim procesom nadzirati in oblikovati nov sistem ocenjevanja 
izdelkov učencev. Vrednotenje pomeni tudi stalen proces podpore. 
Učitelj mora delu učencev nekaj dodati, ne le reči: “Dobro.” Skoraj vsi 
učitelji so poudarili, da uporaba metod aktivnega učenja ne pomeni, da so 
učenci prepuščeni sami sebi. Nasprotno, učitelji jih morajo korak za 
korakom naučiti metakognitivnih strategij. To pomeni, da so učenci 
vodeni k načinu, kako znanje pridobiti, ga procesirati in kako uporabiti 
vire. Navaditi se morajo na metode aktivnega učenja. Učitelji, s katerimi 
so bili opravljeni pogovori, so tudi opisovali, da je pripravljenost učencev 
za aktivno in samostojno učenje različna. Nekateri učenci so na to zelo 
pripravljeni, nekateri pa sploh ne. To ni nujno povezano s starostjo 
učencev. Pomembnejše so pretekle učne izkušnje.  

 
Pomemben del novega učnega in delovnega procesa predstavlja pripravljenost 
učencev, da sodelujejo z vrstniki. Nekateri učitelji močno poudarjajo 
pomembnost socialnih odnosov v razredih. Metode aktivnega učenja ne 
delujejo, če se večina časa porabi za reševanje prepirov in sporov med učenci. 
Učitelj mora spodbujati skupinsko dinamiko, tako da se učenci naučijo 
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prevzemati odgovornosti za delovanje celotnega razreda. Učitelji so poudarili, 
da aktivno učenje zahteva privzgojitev samostojnosti in sodelovanja z vrstniki.  
 
Potrebno je veliko časa, da se otroci naučijo uporabljati strategije aktivnega 
učenja. To zahteva od učiteljev veliko potrpežljivosti. Hkrati pa je tudi za 
učence to zahtevno delo. V razredu ni miru. Učitelj mora znati organizirati in 
diferencirati, hkrati pa imeti čas za mentorstvo. Učitelji se pri aktivnem učenju 
zelo pogosto spoprijemajo s konfliktnostjo različnih vlog. Med učenci, učitelji 
in starši obstaja veliko različnih in nasprotujočih si pričakovanj glede vloge 
učiteljev in učencev. Pri uporabi metod aktivnega učenja morajo biti učiteljem 
jasni cilji in nameni in morajo sprejeti dolgotrajen stalen učni proces 
metakognitivnih strategij, ki je pri aktivnem učenju potreben.  
 
Učitelji so bili pripravljeni uporabljati metode aktivnega učenja, hkrati pa so bili 
negotovi glede prihodnosti. Kaže, da je veliko ovir za metode aktivnega učenja 
in preveč dodatnega dela. Najpomembnejše ovire so predstavljene v Tabeli 4. 
 
Z analizo pogovorov je bilo mogoče ugotoviti šest glavnih kategorij: (1) učni 
načrt in pomanjkanje časa, (2) velikost skupin učencev, (3) pogoji in gradivo, 
(4) drugi učitelji, (5) učenci in (6) starši. Prvih pet kategorij so omenjali vsi 
sogovorniki.  

 
Učni načrt in pomanjkanje časa. Vse učitelje, ki so sodelovali v 
pogovorih, je skrbel učni načrt. Pojasnili so, da je program prenatrpan in 
da delajo pod časovnim pritiskom. Zdelo se jim je, da bi metode 
aktivnega učenja zahtevale preveč časa in da ne morejo tvegati, da se 
učenci ne bi naučili vseh vsebin iz učnega načrta. Občutek nenehnega 
časovnega pritiska je bil zelo močan.  
 
Velikost skupin učencev. Vsi učitelji so tudi poudarjali, da so skupine 
učencev prevelike. Opisovali so, da metod aktivnega učenja skoraj ni 
mogoče uporabljati, če je v skupini več kot 36 učencev, kar je v srednjih 
šolah pogosto. Na osnovnošolski ravni je za te metode tudi 30 učencev 
veliko. Delo z zelo veliko skupino je zahtevno za učence in učitelje. 
Resen problem predstavlja tudi to, da so učilnice premajhne za metode 
aktivnega učenja. Učitelji so opisovali, da je delo z dvajsetimi učenci 
sprejemljivo, pri velikih skupinah pa nimajo dovolj časa, da bi učencem 
pomagali pri delu v aktivnem in odprtem učnem okolju.  
 
Slabi delovni pogoji in gradiva. Pomembna ovira za uporabo metod 
aktivnega učenja naj bi bilo pomanjkanje dobrega učnega gradiva. 
Učitelji so se pritoževali, da je bila programska oprema za osebne 
računalnike zelo slaba. Potrebovali bi tudi več knjig kot vir za samostojen 
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študij. Izrazita je bila potreba po pedagoško kakovostnem učnem gradivu. 
Načrtovanje in oblikovanje učnega gradiva je učiteljem povzročilo veliko 
dodatnega dela: “Primanjkuje nam dobrega učnega gradiva.”, 
“Programska oprema za tuje jezike je slaba.”, “Preveč dodatnega dela – 
tradicionalne metode pouka so zelo preproste.”  
 
So pa še drugi razlogi, da je aktivno učenje tako zahtevno za mlade 
učitelje. Ti razlogi so povezani z drugimi učitelji in s šolsko skupnostjo 
kot celoto. Eden od učiteljev je položaj opisal tako: “Ni nobenih orodij 
(osebnih računalnikov) in gradiva, če pa so, jih nihče ne uporablja ali pa 
vas nihče ne nauči, kako jih uporabljati v šoli – ne bi radi 
eksperimentirali z njimi pred razredom, zlasti če ste negotovi – če so 
kakšna nova orodja, so na podstrešju, kjer jih noben nov učitelj ne more 
najti.” Eden od učiteljev je opisal primer, ko sta bila odnos in obnašanje 
zaposlenih, zadolženih za vzdrževanje na šoli, negativna do metod 
aktivnega učenja.  
 
Ciničen odnos drugih učiteljev. Vsi učitelji, s katerimi je bil opravljen 
pogovor, so omenili, da je odnos njihovih starejših kolegov predstavljal 
resnične ovire za uporabo metod aktivnega učenja. Mnogi starejši učitelji 
so bili zelo cinični ali pa so doživljali izgorelost. Niso imeli ne motivacije 
ne energije za uporabo novih metod. Z vidika mlajših učiteljev so njihovi 
starejši kolegi “opazili, da je najlažji način poučevanja predavati in 
skrbeti, da si učenci zapisujejo”. Po opisu enega od mladih učiteljev: 
“Starejši učitelji ne eksperimentirajo radi z novostmi, nimajo informacij o 
novih metodah, če pa o novih metodah slišijo na službenih tečajih, 
pravijo: ‘To ne bo delovalo – na naši šoli že ne!’” Eden od učiteljev je 
predvideval, da je razlog za odpor slaba samozavest učiteljev. Pri tem, 
kako učitelji sprejemajo ali odklanjajo metode aktivnega učenja, naj bi 
bila zelo pomembna tudi vloga ravnatelja. Mlajši učitelji se pritožujejo, 
da je med učitelji v učiteljskem zboru premalo sodelovanja. Metode 
aktivnega učenja zahtevajo veliko sodelovanja med učitelji in tudi nov 
odnos do učencev. Eden od učiteljev je opisal: “Učitelji bi morali 
odpraviti podobo o mojih in tvojih učencih ter izbrisati meje med 
razredi.” 
 
Slabe metakognitivne spretnosti učencev. Pri lastnostih učencev so bile tri 
različne podkategorije, zaradi katerih je težko izvajati metode aktivnega 
učenja: pomanjkanje znanja o metakognitivnih spretnostih, pomanjkanje 
motivacije in iniciativnosti ter emocionalne težave. Učitelji so opisali 
razlike med razredi in učenci. “Razredi so različni, nekateri deveti razredi 
niso imeli nobenega eksperimentiranja – niso navajeni na te metode, 
nekateri osmi razredi – so sanjski – naredijo lahko kar koli.” Učitelji so 
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opisovali srednješolce nižjih in višjih razredov, ki niso vajeni samostojno 
iskati informacij in niso pripravljeni uporabljati knjižnice. Nekateri 
učenci so se naučili biti aktivni in iniciativni, nekateri pa potrebujejo 
veliko vodenja in neprestano prosijo za pomoč učitelja. Učitelji so opazili 
tudi, da so lahko učenci zelo konzervativni, in ker nimajo izkušenj z 
uporabo strategij aktivnega učenja, jim je ljubše, da učitelji govorijo, oni 
si pa zapisujejo v zvezek. 
Eden od učiteljev je opisal današnjo slabo motivacijo učencev: “Učenci 
so tam le zato, da učitelje jezijo ali da jim ustrežejo – niso tam, da bi se 
česa naučili.” Enako mnenje o površnosti učenja je bilo mogoče opaziti v 
številnih opisih šolskega življenja.  
 
Tretji vidik v zvezi s težavami z učnimi spretnostmi učencev so bili 
njihovi emocionalni problemi. Aktivno učenje zahteva samozavest in 
sodelovanje. Obstajajo učenci, ki ne zaupajo svojim sposobnostim, zato 
je začetna faza strategij aktivnega učenja zanje zelo težka. Nekateri 
učenci niso emocionalno sposobni samostojnega učenja in sodelovanja.  
 
Starši. Starši imajo pomembno vlogo pri spodbujanju ali odvračanju 
otrok od aktivnega učenja. Večina učiteljev opaža, da imajo starši 
tradicionalna pričakovanja in da dvomijo o novih metodah. Nekateri 
starši so pretirano zaščitniški do svojih otrok in zavirajo otrokovo 
iniciativnost in odgovornost.  

 
 
Tabela 4 
Kvalitativna analiza kategorij ovir za aktivno učenje z vidika učiteljev in 
učencev.  
 

UČITELJI UČENCI 
Prenatrpan učni načrt in 
pomanjkanje časa  Površne delavnice in pomanjkanje časa 

Velike skupine učencev  Velike skupine učencev.  

Slabi delovni pogoji in gradiva Slabi delovni pogoji (npr. razredi) in 
gradiva 

Slabe metakognitivne spretnosti 
učencev 

Slabe metakognitivne spretnosti učencev 
in težave v skupinah vrstnikov 

Ciničen odnos drugih učiteljev Učitelji se nočejo spremeniti in jih ne 
zanima, ali se učenci česa naučijo  

Tradicionalna pričakovanja staršev Pomanjkanje podpore staršev  
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4.6 Aktivno učenje z vidika učencev na šolah 
 
Učenci so v pogovorih težko opredelili, kaj je aktivno učenje. Ko so se ogreli, 
pa so zelo živahno opisali svoje življenje na šoli. Značilno je, da metode 
aktivnega učenja uporabljajo na večini šol, vendar le nekateri učitelji. Veliko je 
učiteljev, ki jih nikoli ne uporabljajo. Študenti so imeli veliko dobrih izkušenj s 
projekti, eseji, načrtovanjem in izvedbo dramske predstave, delavnic in 
samostojnih učnih nalog. 
 
Ovire so bile z vidika učencev bolj ali manj iste kot pri učiteljih (Tabela 4): 
Pomanjkanje časa, prevelike skupine, slabi učni pogoji in gradiva. Želijo si tudi 
večjo podporo staršev. Pri kategorijah je bilo nekaj glavnih razlik med učitelji in 
učenci. Učenci niso govorili o učnem načrtu na splošno. Osredotočili so se na 
učne metode, zlasti delavnice, za katere so pogosto menili, da so zelo površne. 
Druga razlika je bila v tem, da so učenci bolj poudarjali odgovornost učiteljev 
za uporabo metod aktivnega učenja kot učitelji. Učenci so prepričani, da so 
njihove slabe učne spretnosti posledica prejšnjih šolskih izkušenj in metod 
pouka. Učenci so tudi bolj od učiteljev poudarjali, da je njihova pasivnost lahko 
posledica ravnanja skupine vrstnikov: “Nekateri učenci so tako sramežljivi, da 
so metode aktivnega učenja zanje zelo težke.”, “Če ima kdo govorno napako ali 
je npr. zelo počasen, je zaznamovan in ga drugi učenci nočejo sprejeti v svoje 
skupine.” Sodelovalno učenje je včasih zelo težavno zaradi odnosov med 
vrstniki v razredih.  
 
Primeri dveh kategorij, ki obravnavata metode pouka in sposobnost učiteljev 
uporabljati metode aktivnega učenja, so:  
 

Površne delavnice in nepripravljenost učiteljev, da bi uporabljali metode 
aktivnega učenja. Učenci so bili zelo kritični do skupinskega dela. Zelo 
pogosto so menili, da je preveč preprosto, površno in osredotočeno na 
nepomembna vprašanja. Jasno so zatrdili, da “ni treba, da so delavnice 
zabavne”, želijo pa, da so vsebinsko pomembne in zahtevne. Nekateri 
učenci so dejali, da “učitelji mislijo, da učenci ne morejo uporabljati 
metod aktivnega učenja; vendar jih učenci lahko; naučili bi se, če bi bili 
učitelji sposobni uporabljati te metode”. Po mnenju učencev je glavna 
pomanjkljivost nesposobnost učiteljev, da bi uporabljali te metode, ne 
nesposobnost učencev. Učenci so bili tudi skeptični, ali se lahko dovolj 
učinkovito učijo z novimi metodami, ker učitelji teh metod ne obvladajo.  
   
Učitelji se nočejo spremeniti in jih ne zanima, ali se učenci česa naučijo. 
Skoraj vsi učenci, razen učencev prvega in drugega razreda, so bili zelo 
pesimistično prepričani, da starejši učitelji ne želijo ničesar spremeniti pri 
svojem pouku. Navajeni so poučevati na tradicionalen način: “predavajo 
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s prosojnicami in pričakujejo, da učenci pišejo v zvezke. Večina učiteljev 
je bila takih.” To od učencev ne zahteva veliko iniciativnosti. Neverjetno 
pogosto so učenci govorili o učiteljih, ki pri svojih urah niso bili zavzeti. 
Ni jih zanimalo, ali se učenci česa naučijo. Niso dovolj aktivni, da bi 
razvijali pouk. Nekatera mnenja učencev so bila zelo kritična: “Nekateri 
učitelji uporabljajo prosojnice in teste za kaznovanje učencev.”, “Zdi se, 
da uživajo, če so učenci neuspešni ali če je njihovo učenje nekoristno.”. 

 
Učenci so zelo konkretno opisali, katere lastnosti učiteljev so potrebne za te 
metode. Naslovi v naslednjem opisu so izrazi samih učencev, vsebina pa 
povzema njihove zahteve:  
 

“Ne izgubite živcev!” 
V procesih aktivnega učenja imajo učenci veliko vprašanj in potrebujejo 
pomoč in informacije. Odnosi z učitelji bi morali biti toliko prijateljski in 
enakopravni, da bi si učenci upali prositi za pomoč. Metode aktivnega 
učenja povzročajo tudi hrup. Učitelji morajo to sprejeti. Metode 
aktivnega učenja ne delujejo, če učitelj izgubi živce.  
 
“Snov razložite tako, da jo učenci razumejo!” 
Veliko učencev se je pritoževalo, da učitelji nove snovi razlagajo na tako 
zapleten način, da jih ne morejo razumeti. Povedali so, da je zelo 
pomembno, da ima učitelj “instinkt”, da ve, ali se učenci česa naučijo ali 
ne. Učenci so želeli, da učitelji vse predstavijo zelo jasno, z veliko 
primeri in da teoretično znanje povežejo z vsakdanjimi izkušnjami.  
 
"Pomagajte in spodbujajte!" 
Učenci so poudarili, da potrebujejo veliko podpore in spodbude. Učitelji 
bi morali biti aktivno vključeni v situacije aktivnega učenja. Ne smejo 
“zahtevati, da učenci prevzamejo odgovornosti učiteljev in to zmotno 
imenujejo samoregulativno učenje”. Učenci potrebujejo spodbudo, ker so 
pogosto negotovi, ali so v učnem gradivu odkrili najbolj bistvene resnice. 
Učenci potrebujejo tudi povratne informacije, zlasti pozitivne potrditve.  
 
"Prisluhnite in skrbite za svoje učence!" 
Učenci zelo poudarjajo, kako pomembno je, da učitelji skrbijo za svoje 
učence in da se zanimajo za njihovo življenje in njihova vprašanja. Zlasti 
srednješolci zelo cenijo to lastnost učiteljev. Učitelje bi morale zanimati 
njihove pretekle šolske izkušnje, več bi se morali z njimi pogovarjati in 
pokazati sodelovalen odnos do učencev. Učenci pričakujejo, da jim 
učitelj bolj prisluhne in jim pokaže, da jih ima rad.  
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5 Razprava 
Rezultati jasno kažejo, da so šole in oddelki za pedagoške programe sredi 
kulturne spremembe. V obeh vrstah ustanov lahko opazimo številne kazalnike 
aktivnega učenja in drugih sprememb kulture učenja, vendar pa metode 
aktivnega učenja uporabljajo le nekateri učitelji in v glavnem za razmeroma 
ozke naloge. Odprta učna okolja, ki od učencev zahtevajo samoiniciativnost, 
načrtovanje, eksperimentiranje, izdelavo in samoocenjevanje, so redka. V obeh 
vrstah ustanov so ljudje, ki utirajo pot aktivnemu učenju, vendar se srečujejo s 
številnimi ovirami. Vsi sogovorniki so poudarili, da metode aktivnega učenja 
zahtevajo več dela in so za učitelja zahtevnejše od tradicionalnega poučevanja. 
Resnična težava je morda v tem, da razpoložljivo učno gradivo, zlasti 
kakovostna programska oprema v finskem jeziku, ni dovolj dobro in morajo 
učitelji sami pripravljati gradivo. Kaže, da so učitelji v zelo težavnem položaju. 
Po eni strani bi radi uporabljali metode aktivnega učenja, po drugi strani pa 
menijo, da nimajo dovolj moči za vse te nove naloge. Dejali so, da so metode 
aktivnega učenja izziv, da so koristne, skrbi pa jih, ali imajo dovolj časa in 
energije, da bi jih izvajali.  

 
5.1 Izobraževanje učiteljev in šole kot dva ločena podsistema 
 
V finskem raziskovalnem projektu smo lahko opazili izoliranost šol in 
izobraževanja učiteljev v družbi. Šole imajo svoje tradicije in kulture, 
izobraževanje učiteljev pa svoje. Šolski sistemi in izobraževanje učiteljev sta 
podsistema družbe. Ti sistemi živijo svoje neodvisno življenje in v procesu 
racionalizacije obstaja nevarnost, da izgubijo svojo sposobnost za interakcijo in 
sodelovanje. Te ustanove ali organizacije imajo svoje strukture, pravila in 
nadzorne mehanizme. Če je neka ustanova ali njen del, na primer, na ravni 
osnovne šole, uspešna pri podpiranju razvoja nekaterih pomembnih ciljev, kot je 
aktivno učenje, lahko druga ustanova te dosežke izniči. Učinki izobraževanja 
učiteljev lahko izginejo kmalu po diplomi. 
 
Razlogi za ločeno delovanje različnih podsistemov so pogosto posledica 
dejavnikov na sistemski ravni. Kaže, da so na sistemski ravni vodilne sile 
urniki, učni načrti, ocene in kreditne točke, velikosti razredov ali skupin, 
materialni viri na šolah in v izobraževanju učiteljev. To učiteljem zelo otežuje 
uporabo novih spretnosti, ki so jih pridobili med izobraževanjem. To je bilo 
poudarjeno v kontekstu aktivnega učenja. Vse učitelje, ki so sodelovali v 
pogovorih, je zelo skrbel učni načrt. Pojasnili so, da je program prenatrpan in da 
delajo pod časovnim pritiskom. Zdelo se jim je, da metode aktivnega učenja 
zahtevajo preveč časa in da ne morejo tvegati, da se učenci ne bi naučili vseh 
vsebin iz učnega načrta. Občutek nenehnega časovnega pritiska je bil zelo 
močan. Glede na nove razmere v finskih šolah je to zelo presenetljivo. Zelo 
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svobodno lahko oblikujejo svoje učne načrte in se osredotočijo na 
najpomembnejša vprašanja. Vendar pa so sogovorniki bili mladi, novi učitelji v 
šolskih skupnostih. To verjetno predstavlja dodaten pritisk, naj se dela po 
nepisanih pravilih in prikritem učnem načrtu šole. Postavlja se tudi vprašanje, 
ali šole res izrabljajo možnost, da svobodno oblikujejo učni načrt. 
 
Kaže, da vodilne sile tako obvladujejo življenja učiteljev in učencev, da se ti 
odrečejo idealom aktivnega učenja. Spoznali so, da je bolje pridobiti čim več 
kreditnih točk, si zagotoviti dobre ocene in gotovo napredovanje, ki ga sistem 
nagrajuje, kot pa tvegati metode aktivnega učenja. To tudi pomeni, da vsi 
partnerji igrajo določeno igro.  
 
Zavedajo se, da ravnajo tako zaradi sistema, čeprav se jim zdi nepomembno in 
nesmiselno. 
  
Težave na ravni sistema so očitne, vendar ne najpomembnejši razlog, ki 
preprečuje aktivno učenje. Kulturni dejavniki so močnejši. Veliko študentov 
pedagoških programov in izobraževalcev učiteljev omenja pasivno kulturo 
učenja. Dodiplomski študenti so poudarjali številne vidike kulture učenja: 
metode pouka, zaradi katerih so študenti pasivni, pasivno kulturo učenja samih 
študentov, nestrokovnost izobraževalcev in kakovost študija. Izobraževalci so 
kot glavne ovire za aktivno učenje navajali pasivnost študentov, zunanje vodeni 
slog učenja in razlike v učnih sposobnostih študentov pedagoških programov.  
 
 
5.2 Okrepitev kultur 

Ločenost sistemov ni edini razlog za neučinkovito izvajanje aktivnega učenja. 
Naslednji dejavnik je medsebojni proces krepitve med kulturami izobraževanja 
učiteljev in šolami in znotraj njih (Slika 1). Te ohranjajo status quo 
izobraževalnih okvirov, lahko pa delujejo tudi pozitivno kot podporne sile. Smo 
sestavni del svoje kulture in tradicije, ki ju s svojimi dejanji poustvarjamo. 
Svoje družbeno življenje gradimo intersubjektivno, oblikujemo skupno 
razumevanje svoje kulture in ustvarjamo medsebojne odnose in medsebojno 
solidarnost ter oblikujemo skupna pravila in vrednote. Izoblikujemo občutek 
lastne identitete v odnosu do drugih v okvirih realnega sveta, v katerem bivamo 
(Kemmis, 1995). Učitelji živijo v poklicni kulturi, ki izvira iz preteklih 
generacij učiteljev. Kultura poučevanja vsebuje veliko splošne modrosti, pa tudi 
mnoge nepomembne prakse ali koncepte, ki učencem ne pomagajo zrasti v 
aktivne učence. Poleg tega nosimo s sabo svojo kulturo učenja iz prvih dni 
svojega šolskega življenja, kar oblikuje naše koncepte in ideale v zvezi s cilji 
učenja.  
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Slika 1 
 
Zaradi procesa krepitve ostaja pasivna kultura učenja prevladujoča. Proces se 
krepi tudi zaradi pomanjkanja znanja o metodah in strategijah aktivnega učenja 
in pomanjkanja metakognitivnega znanja na vseh ravneh izobraževalnega 
sistema. Učenci na šolah nimajo dovolj metaznanja o učenju. Niso navajeni 
usmerjati svojega učenja in nimajo metakognitivnih strategij. Navajeni so 
prejemati že pripravljene okvire nalog in ukaze zunaj svojega učenja. Ko 
študenti začnejo svoj študij na univerzah, prinesejo s sabo svojo preteklo kulturo 
učenja. Če sistem izobraževanja učiteljev ustvarja pogoje časovnega pritiska in 
neprožnega, razdrobljenega učnega načrta, to povzroča utrujenost in površnost 
pri poučevanju in učenju. S tem se ustvarjajo razmere, ko se izobraževalci 
učiteljev odzovejo na učne navade študentov in na omejitve na sistemski ravni 
tako, da uporabljajo metode, ki ne zahtevajo veliko procesov aktivnega učenja.  

Kulture poučevanja in učenja na šolah so socialna zgradba. Vse skupine, ki so 
sodelovale v raziskavi, so kot eno najpomembnejših ovir navajale svoje 
partnerje v ustanovah. Izobraževalci učiteljev so se osredotočili na zunanjo 
motivacijo študentov in na pomanjkanje motivacije. Tudi študenti so videli kot 
oviro pasivnost svojih kolegov. Mlajši učitelji so menili, da negativni odnos 
starejših učiteljev, učencev in staršev ogroža aktivno učenje. Raziskava 
aktivnega učenja je ugotovila, kako se različni partnerji odzivajo na medsebojna 
pričakovanja in ustvarjajo socialne strukture, zaradi katerih ostajajo kulture 
poučevanja in učenja nespremenljive. To pomeni, da novi učitelji nadaljujejo 

izobraževalci učiteljev

študenti pedagoških 
programov 

učitelji učenci

SAMOKREPITVENA KULTURA 
V ŠOLAH IN  
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stare tradicije, nove generacije pa prihajajo s srednjih šol na univerze z nizko 
sposobnostjo učenja. 

Novi učitelji so bili v zelo protislovnem položaju. Glavni razlog za kritike 
študentov je bilo to, da pouk ni potekal po metodah aktivnega učenja. Načela 
aktivnega učenja so bila študentom predstavljena, niso pa bila uporabljena v 
njihovem programu. Če mladi učitelji niso zares gotovi glede teh metod, po 
diplomi šole niso pravo mesto za njihovo preizkušanje, ker se tam srečujejo s 
starejšimi kolegi in snobovskimi srednješolci. 
 
 
5.3 Nova vloga učiteljev 
 
Učitelji ne delajo več v stabilnih kontekstih. Soočajo se z vedno hitreje 
premikajočim se obzorjem, v katerem so spremembe družbenih vrednot, 
položaja družine, izobraževalnih in poklicnih struktur, nacionalne in globalne 
krize in nove tehnološke možnosti dejstva, ki so v razredih prisotna (Ben-Berezt 
2001; Niemi 1999). Učitelji bodo morali biti bolj pripravljeni na sodelovalno 
delo v šolski skupnosti in bodo potrebovali veliko pripravljenost na sodelovanje 
z zainteresiranimi stranmi, kot so starši, delovno okolje, kulturni in socialni 
partnerji. Učitelji potrebujejo zahtevano znanje za delo z otroki in mladostniki 
in jim dajati še večjo osebno podporo kot prej. Vendar poleg tega potrebujejo 
tudi spretnosti za aktiviranje, podpiranje in sestavljanje multiprofesionalnih 
timov in prostovoljnih skupin v civilni družbi. Nova identiteta učitelja je biti 
organizator mrež odraslih, ki bodo podpirale učenje in pomagale učencem na 
šolah; komunikativno vrednotenje pa je lahko koristno orodje za ustvarjanje 
sodelovanja. 
 
Vsi sogovorniki so poudarili, da novo učno okolje in metode aktivnega učenja 
zahtevajo novo vlogo učiteljev. Učitelj mora biti odprt za različne vrste 
vprašanj. Učitelj mora biti pripravljen raziskovati številne nove reči. Učenci 
potrebujejo pri aktivnem učenju tudi veliko podpore. To pomeni, da so učenci 
vodeni k načinu, kako znanje pridobiti, ga procesirati in uporabiti vire. Navaditi 
se morajo na metode aktivnega učenja. Učitelji, s katerimi so bili opravljeni 
pogovori, so tudi opisovali, da je pripravljenost učencev za aktivno in 
samostojno učenje različna. Nekateri učenci so na tako učenje zelo pripravljeni, 
nekateri pa sploh ne. To ni nujno povezano s starostjo učencev, po 
pomembnejše so pretekle učne izkušnje.  
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6 Scenariji za prihodnost 
 

Glavno sporočilo je, da je aktivno učenje na šolah in v izobraževanju učiteljev 
povezano s številnimi večplastnimi konteksti in ni izoliran pojav, ki je odvisen 
od enega akterja ali ene ustanove. Aktivno učenje je mogoče spodbujati v 
izobraževanju učiteljev, njegova moč pa je v prevladujoči šolski kulturi lahko 
šibka. Če programom izobraževanja učiteljev ni uspelo zagotoviti dovolj 
izkušenj z visoko kakovostnim učenjem za študente pedagoških programov, se 
ti znajdejo v zelo protislovnem položaju. Šole jih redko spodbujajo, naj 
uporabljajo te metode. 
 
Premalo je znanja o metodah in strategijah aktivnega učenja in premalo 
metakognitivnega znanja na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Učenci na 
šolah nimajo dovolj metaznanja o učenju. Aktivno učenje ne pomeni prepustiti 
učence same sebi, temveč razvijati njihove sposobnosti in jim dati moč. Mladi 
učitelji potrebujejo veliko spodbujanja, da ohranijo ideal o pomembnosti 
aktivnega učenja. Potrebujejo tudi več priložnosti za prakso aktivnega učenja 
med izobraževanjem.  
  
Aktivno učenje in metakognitivno znanje o učenju bi morala biti 
najpomembnejša učna cilja v osnovnih in srednjih šolah. Učenci bi se morali 
navaditi na metode aktivnega učenja in zlasti na strategije učenja, ki so potrebne 
za iskanje in procesiranje znanja. Potrebujejo tudi več znanja o načinu 
razvijanja svojega učenja in o socialnih spretnostih, ki so potrebne pri aktivnem 
učenju. Učence bi morali voditi k izkušnjam z aktivnim učenjem korak za 
korakom od začetka njihovega šolanja. 
 
Ta članek se je osredotočil na finski primer aktivnega učenja v izobraževanju 
učiteljev. Kaže, da obstaja več dejavnikov, ki ovirajo aktivno učenje. Kako 
doseči, da bi bili učenci aktivnejši, je splošen problem v mnogih državah (Stern 
& Huber, 1997). Šole in ustanove za izobraževanje učiteljev se spreminjajo zelo 
počasi (Cuban, 1990; Hargreaves 1996). S sabo nosimo svojo kulturo učenja iz 
prvih dni svojega šolskega življenja, kar oblikuje naše koncepte in ideale v 
zvezi s cilji učenja. Vedeti moramo, da je kultura družbena struktura, ki se bo 
spremenila z družbenimi posegi. Biti moramo kritični in iskati nove vrednote in 
prakse za učenje, če kaže, da pretekle strukture bolj preprečujejo kot pomagajo 
pri učenju različnih posameznikov in skupin. Zimmenman (2000) omenja, da 
»so ključna značilnost socialnega kognitivnega modela samoregulacije 
medsebojno odvisne vloge vplivov družbe, okolja in samega sebe.« Te 
trosmerne povratne zanke so potrebne pri spodbujanju oseb k večji iniciativnosti 
in večji aktivnosti pri njihovi regulaciji. Gre za vprašanje, kako sistemske 
infrastrukture, kot so viri, učno gradivo, prostori in učni načrti, podpirajo 
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aktivno delovanje učiteljev in učencev. Pomembno vlogo pri določanju, kako se 
spremembe konceptov ljudi in odnosov aktivirajo v dinamični proces, ima 
socialna skupnost. Poleg tega pa je na individualni ravni prisotna potreba po 
metakognitivnih spretnostih in metodah aktivnega učenja. Gre za večplasten 
proces, ki ga ne morejo pospeševati le dodiplomski programi izobraževanja 
učiteljev. Vsi partnerji v učeči se družbi bi morali podpirati uresničitev tega 
cilja. Učni običaji na šolah bi se morali spremeniti, kar je velik izziv za 
programe dodatnega izobraževanja že zaposlenih učiteljev in za tiste, ki so 
odgovorni za pripravo učnih načrtov. Treba je ustvariti veliko kulturno 
spremembo – od zunanje reguliranega učenja do resnične odgovornosti in 
nadzora učencev nad učenjem. Potrebujemo stalno dodatno izobraževanje že 
zaposlenih učiteljev. Učinkovitost izobraževanja učiteljev je odvisna od 
sposobnosti učiteljev, da se naučijo novih metod pri svojem in da so predvsem 
pripravljeni ponovno oceniti svojo kulturo dela.  
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Povzetek 
V tem članku obravnavamo pojav in razvoj novih raziskovalnih struktur za 
izobraževanje učiteljev na Švedskem na začetku novega tisočletja. Od leta 2001 naprej 
je v okviru izobraževanja učiteljev omogočeno raziskovalno delo in podiplomski študij, 
kar pred reformo iz leta 2001 ni bilo mogoče. Z reformo je bila v izobraževanje 
učiteljev na raznih švedskih univerzah in visokih šolah uvedena nova raziskovalna 
disciplina, pedagoško delo. Poleg tega je bila ustanovljena nacionalna podiplomska šola 
za pedagoško delo, za katero je bila kot univerza gostiteljica določena univerza Umeå, 
ena največjih švedskih ustanov za izobraževanje učiteljev. V članku so bili za preučitev 
zgodovine institucij, struktur in razvoja raziskav izobraževanja učiteljev od leta 1946 do 
današnjih dni uporabljeni dokumenti o politikah v zvezi z izobraževanjem učiteljev in 
raziskovanjem z nacionalnega, regionalnega in lokalnega vidika. Predstavljen je tudi 
vidik na mikroravni, ki temelji na dveh študijah pogovorov z izobraževalci učiteljev, 
vodstvom fakultete, študenti doktorskega študija in mentorji na Univerzi Umeå, skupaj s 
pomembnim nacionalnim predstavnikom največjega švedskega sindikata učiteljev. V 
članku predstavljamo različne okvire za preučevanje medsebojnih odnosov med 
različnimi deli izobraževanja učiteljev in tudi širše na univerzi. Ti vključujejo odnose 
moči in spolov na podlagi teoretičnih stališč avtorjev, kot so med drugim Bourdieu, 
Foucault, Connell in Sarfatti Larson. V članku prikazujemo, da je bil pojav novih 
raziskovalnih področij v izobraževanju učiteljev na Švedskem večplasten proces, v 
katerem je sodelovalo več različnih akterjev na različnih ravneh na Univerzi Umeå in 
drugje. Namen članka je predstaviti nove raziskovalne strukture v izobraževanju 
učiteljev na Švedskem in s tem prikazati posledice strukturne reforme ter prispevati k 
zdajšnjim nacionalnim razpravam o potrebi po vzpostavitvi raziskovalnih temeljev za 
izobraževanje učiteljev. 
 
Ključne besede 
izobraževanje učiteljev, raziskovanje, mednarodni okvir, strukturne reforme 
 
 
Abstract 
This article deals with the emergence and development of new research structures for 
Swedish teacher education at the beginning of the new millennium. From 2001 
onwards, it has been possible to undertake research and postgraduate studies within 
teacher education which however, prior to the 2001 reform, was not possible. As a 
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result of the reform a new research discipline, Educational Work, was established in 
teacher education in various Swedish universities and colleges. Moreover, a national 
postgraduate school in Educational Work was founded, for which Umeå University, one 
of the larger Swedish teacher education institutions, was appointed the Host University. 
In the article policy documents relating to teacher education and research into national, 
regional and local perspectives were used to explore the institutional history, structures 
and research development of teacher education from 1946 to the present time. A micro-
level perspective was further offered based on two interview studies involving teacher 
educators, senior managers, doctoral students and supervisors at Umeå University, 
including a key national representative of the main Swedish teacher union. The article 
draws on a variety of frameworks to explore the relationships between various parts of 
teacher education and also more widely in the university. These include relations of 
power and gender based on the theoretical perspectives of Bourdieu, Foucault, Connell 
and Sarfatti Larson, among others. The article shows that the emergence of new 
research areas in teacher education in Sweden has been a multilayered process 
involving a variety of actors at different levels at Umeå University and elsewhere. The 
article aims to present the new research structures in teacher education in Sweden and 
to thereby point out the implications of the structural reform, while also contributing to 
current cross-national discourses on the need to establish a research base for teacher 
education. 
 
Keywords 
teacher education, research, international framework, structural reform  
 
 
 
Uvod 
 
Na mednarodni ravni, v Evropi in drugje po svetu so raziskave izobraževanja 
učiteljev, skupaj z razširjenimi koncepti profesionalizma, teme, za katere vlada 
veliko zanimanje (Buchberger, 2000; Maguire, 2000; Erixon et al, 2001; 
Cochran-Smith, 2004; Englund, 2006; Zgaga 2006; Lunenberg et al. 2007). 
Čutiti je potrebo po raziskavah na področju izobraževanja učiteljev, ki 
utemeljujejo poučevanje kot kompleksno dejavnost, izobraževalci učiteljev (in 
učitelji) pa morajo premisliti in teoretizirati svojo prakso, da okrepijo svojo 
profesionalnost in razvoj (Ministry of Education…, 1999; Edwards, 2001; 
Erixon et al., 2001; Cochran-Smith, 2004, Saltmarsh et al., 2006). V Evropi bo 
tudi razširitev bolonjskega sporazuma iz leta 2003, s katerim je bila vključena 
vsa visokošolska izobrazba, vključno z doktorsko ravnijo, in jo je potrdilo 45 
evropskih držav, delno vplivala na izobraževanje učiteljev (Zgaga, 2006). 
Izobraževanje učiteljev, utemeljeno na raziskovalni osnovi in skladno z 
bolonjskim procesom, je na primer že uvedeno na Finskem (Cornu, 2006). 
 
Kljub splošnim skupnim ciljem pa so strategije v različnih državah različne in 
opazimo lahko različne politične vzorce. Strategije, ki so jih sprejele Finska, 
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Švedska in Portugalska, si prizadevajo oblikovati izobraževanje učiteljev v 
področje z raziskovalno osnovo (Erixon, et al. 2001; Weiner, 2002). Po drugi 
strani je bil cilj v Veliki Britaniji povečati profesionalizem izobraževalcev 
učiteljev z ukrepi vlade, ki so izhajali iz raziskav “na podlagi dokazov” 
(Weiner, 2002: 279) ali “golih podatkov” (Edwards, 2001: 20). V drugih 
evropskih državah, na primer v Avstriji in Španiji, so bile raziskave 
izobraževanja učiteljev usmerjene predvsem v ocenjevanje študentov in v 
posamezne učitelje kot sredstvo za združevanje teorije in prakse in za 
spodbujanje demokratičnih vrednot pravičnosti in multikulturalizma (Gassner & 
Schratz, 2001; Zufiaurre, 2001). Spet v drugih državah, kot so Norveška, 
Nizozemska in ZDA, je široka paleta študijev, ki predstavlja pedagoško 
raziskovalno področje za izobraževanje učiteljev, vključno s političnimi vedami, 
vseživljenjskim učenjem, učnimi procesi, uporabo IKT pri izobraževanju itd. 
(Švedski raziskovalni svet, 2003).  
 
Oktobra 2000 je tudi švedski parlament sprejel strategijo izobraževanja učiteljev 
in raziskovanja. Ta je vključevala oblikovanje novega programa izobraževanja 
učiteljev, ki naj bi bil tesno povezan z raziskavami in podiplomskim študijem, 
in ustanovitev novega raziskovalnega področja za izobraževanje učiteljev. 
Oblikovanje raziskovalnih struktur izobraževanja učiteljev na Švedskem je 
temeljilo na domnevi, da bosta vključitev izobraževanja učiteljev v univerzo in 
uvajanje raziskav verjetno ustvarila novo jedro znanja, ki bo podpiralo 
izobraževanje učiteljev, vplivalo nanj, na delo šol in praks učiteljev (Ministry of 
Education…, 1999).  
 
Na podlagi te politične aktivnosti države in učiteljskega sindikata se v tem 
članku posvečamo pojavu in razvoju pred kratkim uvedene nove raziskovalne 
discipline, ki preučuje izobraževanje učiteljev in pedagoško delo, ter 
podiplomski nacionalni šoli za pedagoško delo, ki vključuje umestitev 
izobraževanja učiteljev v visokošolski sistem. Zaradi etičnih razlogov se nama 
zdi pomembno, da pojasniva svojo pozicijo. Oba sva izobraževalca učiteljev na 
Univerzi Umeå in oba sva delovala kot učitelja. Poleg tega sva poročena. Treba 
je tudi povedati, da je Per-Olof Erixon koordinator Nacionalne šole za 
podiplomski študij (NaPA). Kar zadeva raziskovanje, je treba ta članek razumeti 
v luči najinega zdajšnjega dela za izobraževanje učiteljev, ne glede na to, da sva 
si zelo prizadevala pripraviti nevtralno poročilo. 
 
V članku so predstavljeni tudi pogledi na razvoj novih raziskovalnih struktur, 
vzpostavitev področja pedagoško delo in Nacionalne podiplomske šole za 
pedagoško delo, ki so bili pridobljeni iz anonimnih pogovorov iz dveh prejšnjih 
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študij (Erixon Arreman, 2005a, 2005b, 2006).1 V študijah smo poskušali zbrati 
več osebnih pogledov anketirancev na različnih akademskih položajih (nižji in 
višji akademiki, doktorski študenti, višji uradniki), različnih generacij in z 
različnimi izkušnjami z izobraževanjem učiteljev in raziskavami, z uporabo 
pristopa življenjskih izkušenj (Czarniawska, 1999). Prva študija pogovorov, 
opravljena v letih 2000–2002, v kateri je sodelovalo 57 anketirancev, je 
pokazala, da so povojnim politikom in ukrepom za uvajanje raziskav, ki bi bile 
tesno povezane z izobraževanjem učiteljev, nasprotovale različne skupine na 
univerzi, vključno z uveljavljenimi univerzitetnimi disciplinami in izobraževalci 
učiteljev. Pokazala je tudi, da je švedsko izobraževanje učiteljev kljub 
dolgoročni državni politiki za enakopravnost spolov še vedno hierarhično 
urejeno in po spolih razdeljeno delovno okolje, v katerem imajo moški in 
ženske drugačen pristop do raziskovalne kulture. Medtem ko so moški v študiji 
raziskave v glavnem zavračali in visoko cenili praktične izkušnje, so 
anketiranke v glavnem pozdravljale novo dobo raziskav, v katerih so videle 
možnost za obogatitev svojih izkušenj in poklicnega razvoja.  
 
Druga študija pogovorov je bila opravljena v letih 2005–2007 s trinajstimi 
anketiranci in je bila namenjena doktorskim študentom, profesorjem in 
mentorjem ter predstavniku nacionalnega sindikata učiteljev. Doktorski študenti 
so se vključili v raziskovalni program v različnih obdobjih med letoma 2001 in 
2003. Trije so bili tudi člani nacionalnih podiplomskih šol, od tega je bil eden 

                                                 
1 Prva študija pogovorov je zajemala 57 ur pogovorov z izobraževalci učiteljev in 
višjimi akademiki (23 moških, 34 žensk), ki so bili opravljeni v letih od 2000 do 2002. 
Druga dopolnilna študija pogovorov, ki je bila opravljena v letih od 2005 do 2007, je 
zajemala trinajst posameznikov in 35 minut dolge pogovore. Sedem anketirancev je bilo 
doktorskih študentov (trije moški, štiri ženske), pet je bilo profesorjev (dva moška, tri 
ženske), ena (ženska) pa je bila predstavnica sindikata učiteljev. Teme pogovorov so na 
splošno zajemale osebno zgodovino, vključno s šolanjem in izbiro poklica, osebnimi in 
strokovnimi izkušnjami z raziskavami izobraževanja učiteljev, in druga vprašanja, ki so 
bila po mnenju anketirancev pomembna. Pet višjih akademikov v tej študiji je bilo 
rednih profesorjev, vendar različnih strok, dva sta bila profesorja pedagoškega dela, 
eden poučevanja matematike, dva pa pedagogike. Eden je imel profesorsko mesto tudi 
na drugi fakulteti. Štirje so delali na Univerzi Umeå, eden, polovično zaposlen na 
Univerzi Umeå, pa je imel mesto na drugi visokošolski ustanovi. Dva profesorja sta 
imela širše mednarodne izkušnje z edukacijskimi raziskavami. Doktorski študenti so se 
vključili v raziskovalni program v različnih obdobjih med letoma 2001 in 2003. Trije so 
bili tudi člani nacionalnih podiplomskih šol, od tega je bil eden podiplomski študent na 
NaPA. Njihova raziskovalna področja so zajemala različne vidike učiteljskega dela, 
vsak pa je postavljal tudi širša vprašanja identitete, vključno s socialnimi vidiki spola, 
etnične pripadnosti itd. Vsi anketiranci, vključno s predstavnico sindikata, so imeli 
izkušnje s poučevanjem. - Vsi pogovori so bili snemani, zapisani in nato vrnjeni 
anketirancem za morebitne pripombe. 
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podiplomski študent na NaPA.2 Študija je bila osredotočena na nedavne 
spremembe strategije raziskav izobraževanja učiteljev. Rezultati so pokazali, da 
je pojavljanje novih raziskovalnih področij in ved, ki preučujejo izobraževanje 
učiteljev, zapolnilo vrzel in omogočilo dolgo pričakovani akademski in poklicni 
razvoj za učitelje in izobraževalce učiteljev. Anketiranci na višjih akademskih 
položajih so bili v glavnem naklonjeni novim raziskovalnim strukturam in 
navajali visoko akademsko kakovost svojih doktorskih študentov. Izpostavljali 
pa so, da je pedagoško delo novo raziskovalno področje, ki zato nima trdnih 
znanstvenih tradicij in metodologij. Anketirani doktorski študenti so poudarjali, 
da lahko raziskave izobraževanja učiteljev povzročijo dvom o tradicionalnih 
domnevah izobraževalcev učiteljev glede struktur zaposlenih/umeščanja 
zaposlenih in tudi glede vsebine akademskega programa. Pri sindikatu učiteljev 
je bilo prisotno dvojno pričakovanje, da bodo raziskave, ki jih bodo izvajali 
učitelji, preprečile proces deprofesionalizacije, ki se je dogajal, in da bo novo 
jedro znanja, povezano s prakso, prineslo nove perspektive izobraževanju 
učiteljev in šolam. Anketiranci so opozarjali tudi na pomembnost vidikov 
spolov v raziskavah izobraževanja učiteljev in potrebe po spremembi 
nedomišljenih in nekritičnih predstav o odnosih med spoloma. 
 
Članek je razdeljen na štiri glavna poglavja. Prvo poglavje predstavlja ozadje 
povezave med švedskim povojnim izobraževanjem učiteljev in raziskavami in 
prikazuje nastajanje nove raziskovalne discipline, pedagoškega dela, v polju 
izobraževanja učiteljev. Drugo poglavje navaja dodatne podatke o politikah in 
uvajanju in razvoju Nacionalne podiplomske šole za pedagoško delo, tretje pa 
predstavlja teoretične okvire študije, ki vključuje umeščanje izobraževanja 
učiteljev v visoko šolstvo. Dotika se tudi vzorcev po spolu in socialnih vzorcev 
pri zaposlovanju v izobraževanju učiteljev. Četrto in zadnje poglavje obravnava 
posledice novih raziskovalnih struktur za izobraževanje učiteljev in za šole s 
širšega nacionalnega in mednarodnega vidika.  
 
Članek opisuje teoretične okvire moči, jezika in spolov ter sociološka stališča 
avtorjev, kot so med drugim Foucault (1980), Bourdieu (1994), Connell (2002), 
in Sarfatti Larson (1979). 
 
 

                                                 
2 Eden doktorski študent je sodeloval na Nacionalni podiplomski šoli za študij spolov, 
eden na Nacionalni podiplomski šoli za pedagoško delo in eden na Nacionalni 
podiplomski šoli za izobraževanje v naravoslovju in tehnologiji. 
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1 Izobraževanje učiteljev in raziskave na Švedskem  
 
Izobraževanje učiteljev na Švedskem se na splošno nanaša na vse izobraževanje 
učiteljev in pedagoške poklicne programe za delo na šolah, v predšolski vzgoji 
in v mladinskih in vzgojno-varstvenih centrih. Izobraževanje učiteljev na 
Univerzi Umeå je razdeljeno na dva dela – celotni program izobraževanja 
učiteljev, ki ga sestavlja 30 oddelkov po vsej univerzi, in pet oddelkov na 
Fakulteti za izobraževanje učiteljev, ki so namenjeni izključno izobraževanju 
učiteljev. V tem članku bomo izraz “program izobraževanja učiteljev” 
uporabljali za celoten program; za pet oddelkov, ki so bili v preteklosti 
usmerjeni predvsem na metode in prakse poučevanja, zdaj pa vključujejo tudi 
raziskave, bomo uporabljali izraz “oddelki za izobraževanje učiteljev”.3 
Naslednja disciplina, ki pomembno prispeva k izobraževanju učiteljev, je 
pedagogika (edukacijske študije), ki ima na Univerzi Umeå sedež na 
pedagoškem oddelku Fakultete za družbene vede.  
 
Izobraževanje učiteljev na Švedskem se je v preteklosti spreminjalo, odvisno od 
predmeta, šolskega sektorja in zgodovinskega obdobja. Prve ustanove za 
usposabljanje osnovnošolskih učiteljev, ki so bile ustanovljene sredi 
devetnajstega stoletja, so bili tako imenovani “seminarji”. Učitelji 
srednješolskih predmetov so svoje znanje pridobili na univerzi in so že na 
začetku 19. stoletja morali opraviti izpit iz predmetov, kot sta pedagogika 
(edukacijska teorija) in didaktika (poučevanje predmetov). Temu je sledilo 
obdobje učiteljskega usposabljanja na višji srednji šoli. Posamezni programi 
izobraževanja učiteljev za posamezne predmete, kot je varstvo otrok, likovna 
vzgoja, gospodinjski pouk, glasbena vzgoja, telesna vzgoja, ročna dela iz 
tekstila, lesa in kovine in predšolska vzgoja, so bili porazdeljeni po različnih 
učiteljiščih, ki so bila ustanovljena v različnih obdobjih 19. in 20. stoletja.  
 
Z reformo izobraževanja učiteljev v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega 
stoletja so se pojavile potrebe po bolj akademskem profilu predmetnega znanja. 
Da bi ustvarili bolj strokovno izobraževanje učiteljev in tesnejšo povezavo med 
teorijo in prakso, so politike predpisovale uvedbo didaktike kot novega 
filozofskega, na raziskovanju utemeljenega pristopa v vse pedagoške programe 
(Ministry of Education…, 1985). Kljub privlačnosti takšnega koncepta 
didaktike pa izobraževalci učiteljev še vedno niso imeli dostopa do raziskovalne 
baze. Leta 1993 je nova reforma okrepila pritisk na vse zaposlene na univerzi, 

                                                 
3 V svetu Fakultete za izobraževanje učiteljev je pet oddelkov: oddelek za švedski jezik 
in družbene vede, oddelek za matematiko, tehniko in naravoslovje, oddelek za estetiko, 
oddelek za interaktivne medije in učenje, oddelek za svetovanje, predšolsko vzgojo, 
rekreacijo in posebne potrebe. 
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naj se ukvarjajo z raziskavami, poleg tega pa je tudi oblikovala številna nova 
poklicno usmerjena akademska področja, na primer tehniške vede, medije, IT, 
projektno vodenje in oblikovanje (National Agency for Higher Education, 
2003). S tem so še bolj prišle do izraza nizke akademske kvalifikacije 
izobraževalcev učiteljev, zlasti v oddelkih za metode in prakse, v primerjavi z 
drugimi univerzitetnimi učitelji. Dopolnilna zakonodaja je leta 1995 poudarila 
“učitelje kot strokovnjake”, tako da je uvedla pisni dodiplomski projekt, 
katerega namen je bil okrepiti akademske elemente začetnih programov 
izobraževanja učiteljev (Ministry of Education…, 1992: 10).  
 
Leta 2000 je prišlo do velike reforme izobraževanja učiteljev, ki je zagotovila 
pogoje za novo raziskovalno področje. Univerza Umeå je bila ena od prvih 
univerz, ki se je lotila reforme; najprej z ustanovitvijo sveta Fakultete za 
izobraževanje učiteljev aprila 2000, nato pa še istega leta z uvedbo nove 
raziskovalne vede oz. področja pedagoško delo. Raziskovalna struktura 
Univerze Umeå temelji na treh stebrih, pri čemer je Fakulteta za 
izobraževanje učiteljev odgovorna za raziskave na treh področjih, vključno s 
pedagoškim delom, pedagogiko (ki jo vodi svet Fakultete za družbene vede) 
in druga didaktična področja akademskih predmetov, kot so didaktika 
matematike, didaktika kemije itd. Na podlagi teh raziskovalnih pobud za 
izobraževanje učiteljev je Univerza Umeå dobila državna sredstva za obdobje 
treh let za nacionalno podiplomsko šolo za pedagoško delo (Governmental 
Bill, 2000/01: 3).4 
 
Poleg tega je razvoj raziskovalnih struktur na Švedskem edinstven po tem, da so 
izobraževalci učiteljev dejavno sodelovali pri razvijanju svojega raziskovalnega 
področja (Erixon et al., 2001; Weiner, 2002; Swedish Research Council, 2003). 
Državne politike iz devetdeseti let prejšnjega stoletja in začetka 21. stoletja so 
sprejeli tudi švedski sindikati učiteljev, in sicer kot sredstvo za dvig 
profesionalnega statusa šolskih učiteljev (Erixon Arreman, 2005a; Swedish 
Teachers' Union, 2005; Lundström, 2007). 
 

1.1 Pojavljanje novih področij in ved, ki raziskujejo izobraževanje učiteljev  
 
Na Švedskem je glavno raziskovalno osnovo za izobraževanje učiteljev v 
povojnem obdobju predstavljala pedagogika (edukacijske študije), uvedena na 
začetku 20. stoletja. Podobno kot edukacijske vede (ali edukacijske študije) 

                                                 
4 Leta 1995, pred uvedbo programa Pedagoško delo na Univerzi Umeå leta 2000, so 
bile oblikovane smernice za to področje na Univerzi Linköping (Univeza Linköping, 
2006). 
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drugod po svetu, na primer v ZDA, se je pedagogika razvila iz filozofije, 
pozneje pa se je povezala s psihologijo. Kljub povojni reformi izobraževanja 
učiteljev in politik za vključevanje novih raziskovalnih struktur v izobraževanje 
učiteljev so se izobraževalci učiteljev še naprej predvsem ukvarjali z metodami 
poučevanja in prakso in niso imeli veliko možnosti za ukvarjanje z raziskavami 
ali podiplomskih študijem (Ministry of Education…, 1948). Leta 1977 je bilo 
celotno izobraževanje učiteljev formalno vključeno v univerzitetni sektor, v 
praksi pa je še naprej ostajalo v “skritem binarnem” sistemu, zunaj 
raziskovalnih struktur (Scott, 1996). 
 
Odnos med povojnim izobraževanjem učiteljev in pedagogiko je bil predmet 
nenehnih razprav na nacionalni in mednarodni ravni (Ministry of 
Education…, 1965; Husén, 1986; Carlgren & Kallós, 1997; Vislie et al., 
1997). Zlasti se je omenjalo, da edukacijske raziskave ne obravnavajo 
praktičnih vprašanj izobraževanja učiteljev in šolanja na splošno. Zato sta 
bila dostop izobraževalcev učiteljev do raziskav in položaj pedagogike v 
prvih letih 21. stoletja predmet številnih razprav na Švedskem. Z vidika 
izobraževanja učiteljev je bilo lastništvo novega raziskovalnega področja 
ključnega pomena (Erixon et al., 2001). Podobno so parlamentarna poročila, 
poročila lokalnih univerz in Švedski raziskovalni svet (2003) navajali 
pomanjkanje domače fakultete za izobraževanje učiteljev.  
 
Ena od anketirank, Linda, profesorica pedagoškega dela, je omenjala na splošno 
nizek status izobraževanja učiteljev na univerzi in po njenem mnenju je bilo to 
pomanjkanje priznavanja povezano s pomanjkanjem raziskovalne osnove 
(Erixon Arreman, 2006). Trdila je, da bi morali za premostitev te 
pomanjkljivosti raziskave opravljati učitelji in izobraževalci učiteljev, ki imajo 
praktične izkušnje. Menila je tudi, da je bil razvoj raziskovanja v izobraževanju 
učiteljev (na Univerzi Umeå) posledica sprememb strukture in dejavnosti 
različnih posameznikov, zlasti od sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja 
naprej (glej tudi Erixon Arreman 2005b). Kot ključna za vzpostavljanje novih 
struktur so bila omenjena tudi prizadevanja izobraževalcev učiteljev in drugih 
posameznikov na pomembnih položajih na univerzi. 
 

Da bi se stvari zgodile, potrebujemo veliko stvari: ljudi z dovolj energije, 
da se za to borijo, in dekana. Morda rektorja [prorektorja], ki je 
pomemben, potem strukture oddelkov, ki so pripravljene na 
spremembe.[…], in nekaj ustvarjalnih ljudi, to kombinacijo. Ljudi, zelo 
dejavnih ljudi, ki iščejo rešitve, in [tudi] strukture, ki so dovzetne za 
spremembe. Ti [ljudje] morajo biti zelo močni, da podpirajo spremembo 
in stvari udejanjijo (Linda, profesorica). 
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Kljub odločitvam na državni ravni o primernih raziskovalnih strukturah za 
izobraževanje učiteljev je bila uvedba raziskav, kot smo že omenili, predmet 
vročih razprav v prvih letih 21. stoletja. Alice, ki je začela doktorski študij leta 
2001, je presenečeno ugotovila, da ne le, da so dvomili o njenih motivih za 
raziskovalno delo, temveč da so kolegi na področju izobraževanja učiteljev 
dvomili, da je raziskovanje sploh “primerna” dejavnost v izobraževanju 
učiteljev (Erixon Arreman, 2006): 
  

Spraševali so: “Za kaj se to uporablja?”, “Je to resno?”, ali “Koliko je to 
vredno?” in “Kam to vodi?.” […] Danes vidim, da imajo [raziskave] bolj 
“naravno” mesto v izobraževanju učiteljev (Alice, študentka doktorskega 
študija). 

 
Liza, še ena študentka doktorskega študija pedagoškega dela (in tudi Nacionalne 
dodiplomske šole za študij spolov) z izkušnjami poučevanja naravoslovja, se je 
osredotočila na enakopravnost spolov v naravoslovnih razredih (Erixon 
Arreman, 2006). Poudarila je pomembnost meddisciplinarnih srečanj, ki bi 
študentom omogočila spoznati različne načine gradnje znanja v posamezni vedi:  
 

Postalo mi je jasno, kako različna raziskovalna področja in stroke 
vplivajo na to, kaj se sme napisati in narediti in kako naj se kaj napiše in 
tako naprej. […] Moja osredotočenost na spole mi dopušča, po mojem 
mnenju, več svobode pri pisanju kot bi mi oblika didaktične raziskave 
metoda, usmerjena na metode (Liza, študentka doktorskega študija). 

 
Tudi dojemanje spolov in enakopravnosti spolov pri izobraževanju učiteljev se 
med anketiranci in anketirankami razlikuje (Erixon Arreman, 2005a). Medtem 
ko je bila večina moških in žensk v glavnem nekritična do obstoječega stanja 
odnosov med spoloma v širši švedski družbi, je sorazmerno več žensk kot 
moških izrazilo mnenje, da sta spol in enakopravnost spolov pomembna pri 
izobraževanju učiteljev. Linda (profesorica) je svojo vlogo raziskovalne 
mentorice videla v neprestanem boju proti nedomišljenim in nedoločenim 
idejam o tem, kaj spol pomeni in zakaj je doseganje kakovostnih raziskav 
pomembno. 
 

Poskušala sem izzvati osebe, ki imajo določene predstave o spolih, osebe, 
ki imajo zelo izrazita mnenja o posameznem spolu. […] Moja naloga ni 
pranje možganov, temveč odpirati in omogočiti ljudem, da spoznajo 
posledice svojih izbir pri štipendijah (Linda, profesorica). 

 
Značilno je, da je bilo vprašanje spolov v raziskavah izobraževanja učiteljev na 
Univerzi Umeå v poznih devetdesetih letih prednostno obravnavano kot ključno 
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vprašanje, zato je bila ustanovljena katedra, ki je osredotočena na vprašanje 
spolov. 
 

2 Nacionalna podiplomska šola za pedagoško delo (NaPA) 
 
Visoko šolstvo na Švedskem strukturno sestavljajo univerze in visoke šole 
[university colleges]. Med temi ustanovami visokim šolam primanjkuje 
podiplomskih programov. V zadnjih desetletjih je bilo v te ustanove vloženih 
veliko sredstev, saj so visoke šole z vidika regionalne politike vendarle veljale 
za pomembno sredstvo razvoja regije, v kateri imajo sedež. 
 
Na švedskih univerzah lahko opazimo dve različni strukturi ali usmeritvi 
podiplomskih programov. Ena je tesno povezana z akademskimi disciplinami, 
kot so zgodovina, kemija itd., in z dodiplomskim študijem teh predmetov. 
Navadno morajo kandidati za podiplomska mesta posamezne vede imeti štiri 
semestre ali zaključen dodiplomski in/ali magistrski študij.  
 
Vendar pa raziskave niso nujno omejene na eno samo vedo. Obstaja tudi druga 
smer, ki je manj povezana s posamezno vedo, bolj pa s strokovnim programom 
in multidisciplinarnimi in tematskimi vprašanji, ki so po drugi strani povezana z 
dodiplomskim študijem, npr. medicine, tehnike itd. Ta kategorija 
podiplomskega programa je bolj nadaljevanje dodiplomskega programa in s tem 
manj tesno povezana s samo eno posamezno vedo. Od leta 2001 in nove 
reforme izobraževanja učiteljev vsebuje ta smer tudi izobraževanje učiteljev. 
 
V letu 2001 je bilo na Švedskem s sklepom vlade ustanovljenih šestnajst 
podiplomskih šol, ki jih financira država. Širši namen politike je bilo povečati 
število študentov v podiplomskem študijskem programu. Ena od zamisli je bila, 
naj bi bili študenti del lokalnega in nacionalnega okvira, kar bi študentom, ki 
živijo daleč od univerzitetnega središča, omogočilo, da se prijavijo za mesto na 
doktorskem študiju. Istočasno so se s tem odprle tudi možnosti za študente z 
različnimi strokovnimi izkušnjami, ki se pod drugačnimi pogoji verjetno ne bi 
prijavili. Naslednji pomemben razlog za oblikovanje nacionalnih podiplomskih 
šol je bila želja po okrepitvi raziskovalnega okolja na višjih šolah in 
spodbujanju novih raziskovalnih področij poleg tradicionalnih ved.  
 
Pred odločitvijo o novih raziskovalnih strukturah je dekan Fakultete za 
izobraževanje učiteljev na Univerzi Umeå v sodelovanju s predstavniki drugih 
univerz zaprosil za ustanovitev nacionalne podiplomske še za pedagoško delo 
(NaPA), za katero je Univerza Umeå postala odgovorna univerza gostiteljica in 
pridobila državna sredstva (Governmental Bill, 2000/01: 3). Podobno je 
Univerza Linköping zaprosila, da bi bila gostiteljica nacionalne podiplomske 
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šole za poučevanje naravoslovja in matematike (FONTd), kar je švedski 
parlament prav tako odobril. Poleg uvedbe novih struktur dodiplomskega in 
podiplomskega izobraževanja učiteljev v letu 2001 sta bili tako dve od 
šestnajstih nacionalnih podiplomskih šol usmerjeni v izobraževanje učiteljev. 
Oboje je pomenilo preboj novih raziskovalnih struktur v izobraževanje 
učiteljev. Omenimo lahko tudi, da je bila Univerza Umeå imenovana za 
univerzo gostiteljico Nacionalne podiplomske šole za študij spolov, s katere 
prihajajo trije doktorski študenti pedagoškega dela. 
 
Kot smo že omenili, je pedagoško delo nova disciplina oz. področje s posebnim 
raziskovalnim profilom, ki je bila uvedena v začetku 21. stoletja za 
izobraževanje učiteljev po vsej Švedski. Trenutno je uvedena na štirih univerzah 
in visokih šolah. Ključno načelo pedagoškega dela je razvijanje 
multidisciplinarnih raziskovalnih pristopov do prakse, namenjeno predvsem 
učiteljem in izobraževalcem učiteljev. Ima tudi širše cilje, tj. vključiti druga 
področja, kot je poučevanje v višjem šolstvu, upravljanje zaposlenih (Göteborgs 
universitet, 2004) in izobraževanje staršev v centrih za zdravje otrok 
(Linköpings universitet, 2006).5  
 
Podiplomski študij na Švedskem zajema štiri leta rednega študija. Vendar pa 
mnogi doktorski študenti tudi poučujejo z 20-odstotno obveznostjo, kar pomeni, 
da je za dokončanje doktorskega programa potrebnih pet let. Formalna zahteva 
za doktorski študij je, kakor smo že omenili, dodiplomski izpit iz stroke ali 
multidisciplinarnega področja, ki je povezano s stroko. Doktorski študenti so 
zaposleni na univerzi, kar pomeni, da prejemajo plačo v višini približno dveh 
tretjin običajne učiteljske plače in socialno zavarovanje. Programi so dobro 
strukturirani s formalnimi študijskimi načrti. Približno ena tretjina časa je 
namenjena predavanjem, dve tretjini pa izvajanju projektov in pisanju 
disertacije, ki se zagovarja javno.  
 

                                                 
5 Pogoji za vpis podiploskega študija pedagoškega dela so na različnih univerzah 
nekoliko različni. Na Univerzi Umeå in Univerzi Karlstad potrebujejo kandidati 
pedagoško diplomo s 120 (švedskimi) kreditnimi točkami (t.j. 180 ECTS), akademski 
projekt z 10 kreditnimi točkami (15 ETCS) in najmanj dve leti praktičnih izkušenj v 
poučevanju ali na sorodnih področjih. V Gothenburgu potrebujejo kandidati 120 
kreditnih točk (180 ETCS), vključno z akademskim projektom, vrednim 10 kreditnih 
točk (15 ETCS), za sprejem na Linköping pa je potrebnih 120 kreditnih točk (180 
ETCS) in 60 kreditnih točk (90 ETCS) iz ustreznega izbirnega predmeta. Do maja 2003 
(tri leta po ustanovitvi programa za pedagoško delo) je imela Univerza Umeå 57 
doktorskih študentov pedagoškega dela ali sorodnih področij, pogosto usmerjenih v 
raziskovanje šolske prakse in/ali izobraževanja učiteljev (Erixon & Kallós, 2005). 
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2.1 Struktura 
 
Nacionalna podiplomska šola (NaPA) je, kot smo že omenili, pomemben del 
politike okrepitve raziskovanja in doktorskega študija, povezanega z 
izobraževanjem učiteljev, in je usmerjena v okrepitev raziskovanja ter razvijanje 
raziskav in podiplomskega študija na visokih šolah za izobraževanje učiteljev. 
Pred uvedbo novega izobraževanja učiteljev v letu 2000 so imeli študenti 
programa za izobraževanje učiteljev dve možnosti: lahko so se vrnili k stroki, ki 
so jo pred tem študirali v okviru programa izobraževanja učiteljev, ali pa izbrali 
pedagogiko. V obeh primerih se je za vpis na podiplomski študij formalno 
priznaval le manjši del zaključnega izpita programa izobraževanja učiteljev. 
Zato je treba na zaključni izpit programa za izobraževanje učiteljev po najmanj 
treh letih rednega študija, ki je eden izmed formalnih pogojev za vpis 
podiplomskega študija pedagoško delo, gledati iz tega vidika.  
 
Nacionalna podiplomska šola za pedagoško delo (NaPA) je formalno del 
Fakultete za izobraževanje učiteljev na Univerzi Umeå, Švedska. Sestavlja pa jo 
skupno osem univerz in visokih šol po vsej državi. Vodstvo NaPA sestavlja 
odbor predstavnikov vseh osmih sodelujočih univerz in visokih šol. V tem 
odboru so tudi predstavniki šol in doktorski študenti na NaPA.  
 
Veliko sredstev je vloženih v mentorstvo doktorskih študentov. Da bi zagotovili 
močno podporo, ima vsak doktorski študent dva mentorja. Razen nekaj izjem so 
vsi mentorji člani ene od univerz oz. visokih šol, ki so vključene v NaPA. S tem 
se je oblikovala mreža približno štiridesetih mentorjev. Mentorji se redno 
srečujejo enkrat ali dvakrat na leto in razpravljajo o študijskih načrtih, razvoju 
programa in izkušnjah z mentorstvom doktorskih študentov. S skupnimi 
izkušnjami in politikami je bil že leta 2001 v okviru NaPA oblikovan in uveden 
dokument za mentorstvo.  
 
Doktorski študenti na NaPA so del lokalnega in nacionalnega raziskovalnega 
okolja. Kot doktorski študenti posamezne univerze ali visoke šole naj ne bi bili 
le del lokalne sredine, kjer delujejo, se šolajo itd., temveč bi moral vsak 
posameznik biti tudi del temeljev za trdnejše lokalno raziskovalno okolje. To je 
bila v glavnem kritična točka na nekaterih visokih šolah, kjer je raziskovalno 
okolje pretežno šibko in odvisno od nekaj posameznih višjih akademikov, ki 
zelo trdo delajo. 
 
Ena izmed glavnih zamisli znotraj NaPA je bilo ustvarjanje tradicije seminarjev 
na podlagi spoštovanja ter kritičnega, ustvarjalnega in odprtega ozračja za 
doktorske študente in njihove tekste. Temeljne dejavnosti so bili dvotedenski 
seminarji, ki so potekali vsako pomlad in jesen. Ključne dejavnosti so bile 
strukturirane okrog dela, ki so ga opravljali doktorski študenti, tj. vsakega 
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posameznega doktorskega projekta. Na samem začetku, že na prvem seminarju, 
so doktorski študenti predstavili svoj raziskovalni načrt. Poleg dveh uvodnih 
izobraževalnih programov je bila pozornost med prvimi tremi seminarji 
posvečena besedilom, ki so jih pripravili študenti. Izobraževalne programe je 
načrtovala, oblikovala in podala mreža mentorjev.  
 
Pomladanski seminarji so potekali na treh visokih šolah, ki so partnerice NaPA. 
Naslednji ključni koncept je bilo vključevanje učiteljev in študentov obiskanih 
visokih šol v programe seminarjev ter vključevanje še drugih akademikov iz 
obiskane lokalne univerze. Raziskovalci iz lokalnega okolja so s predavanji iz 
svojega področja tako sodelovali z NaPA. Nadaljnji pomemben prispevek k 
razvoju NaPA je bilo sodelovanje izobraževalcev učiteljev in tudi učiteljev iz 
okoliških šol, ki so bili povabljeni, da se udeležijo predavanj doktorskih 
študentov. Eden izmed tedenskih seminarjev je bil koncipiran kot nacionalna 
konferenca o raziskovanju v izobraževanju učiteljev.  
 
Internacionalizacija je vodilno načelo švedskih univerz. Zato je bil mednarodni 
vidik pri NaPA prisoten že v fazi načrtovanja. Da bi doktorskim študentom 
omogočili razvijanje mednarodnih stikov, so bili vsako jesen organizirani 
seminarji v tujini, prvi v Atenah, naslednji na Malti, v Ljubljani in Edinburghu. 
Med temi seminarji so se doktorski študenti iz NaPA lahko bolj osebno srečali z 
doktorskimi študenti na obiskani univerzi, vzpostavili stike in delali načrte za 
prihodnost. Potekale so tudi bolj formalne dejavnosti, ko so se doktorski 
študenti obeh okolij srečevali in razpravljali o skupnih besedilih. Pri teh 
dejavnostih niso sodelovali le doktorski študenti, temveč tudi višji raziskovalci 
oz. mentorji.  
 
 
2.2 Kandidati za vpis 
 
Formalni pogoj za vpis podiplomskega študija pedagoškega dela je zaključni 
izpit (najmanj) triletnega visokošolskega izobraževanja učiteljev. Ker je 
program pedagoškega dela močno povezan s praktičnim področjem, je dodaten 
pogoj dve leti delovnih izkušenj na področju izobraževanja. Kandidati morajo 
imeti opravljeno tudi pisno izpitno nalogo (esej) na diplomski ravni.  
 
Ko so bila na NaPA leta 2001 razpisana prva mesta za doktorski študij, se je za 
vsako mesto prijavilo več kot deset kandidatov. Veliko kandidatov je iz 
različnih razlogov že dolgo načrtovalo nadaljevanje študija na področju 
izobraževanja. Mnogi so že prej želeli kandidirati za doktorski program, vendar 
zaradi formalnih pogojev, ki so zahtevali zaključen osemnajstmesečni redni 
študij edukacijskih študij ali stroke, povezane s šolskimi predmeti (matematike, 
zgodovine itd.), niso izpolnjevali takratnih pogojev. Program pedagoškega dela 
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jim je nenadoma ponudil to priložnost. Poleg tega doktorski študenti na NaPA 
živijo v krajih, ki so precej oddaljeni od univerz ali visokih šol, kar zahteva 
veliko potovanja. Tipični doktorski študent si tudi želi porabiti 20 odstotkov 
štiriletnega obdobja za poučevanje na šoli v svoji občini. To pomeni, da bo 
disertacija na splošno končana po petih letih. 
 
Vsi doktorski študenti so izkušeni učitelji in včasih tudi vodje šol. V primerjavi 
z doktorskimi študenti posameznih strok, ki začnejo svoj doktorski program 
takoj po opravljeni diplomi, jim primanjkujejo določenih izkušenj na 
akademskem področju. To je včasih povzročalo težave in trenja med različnimi 
izobraževalnimi kulturami in z različnimi akademskimi zahtevami. 
 
Ob vprašanju glede standardov glede sprejema in rezultatov raziskav so se višji 
akademiki, ki so sodelovali v študiji iz let 2005–2007 (Erixon Arreman, 2006), 
osredotočili na različne vidike. Eno od vprašanj, na primer, ki se je pojavilo, je 
bilo, ali so potencialni doktorski študenti nemara manj vajeni akademske 
kulture in akademskega pisanja, kar lahko njim in njihovim mentorjem oteži 
raziskovalni proces: 
 

Veliko težje je biti mentor doktorskih študentov programa pedagoškega 
dela kot pa na primer sociologije. Študenti so manj samostojni […], kar je 
v glavnem posledica negotovosti, zato ker dejansko nimajo izkušenj 
(Denise, profesorica). 

 
Vendar pa se je drugim sogovornikom zdel predlog, da bi standarde znižali, 
zavajajoč. Zatrjevali so, da je akademska kakovost sprejetih študentov dobra in 
da je bilo doslej le nekaj problemov s tem, da doktorski študenti pedagoškega 
dela niso izpolnjevali splošnih zahtev doktorskega študija.  
 

Moj vtis je bil, in sodeloval sem pri sprejemanju prvega doktorskega 
študenta, da so bili kandidati visoko usposobljeni. Sprejeti so bili tudi na 
program pedagogike in imeli so učiteljske diplome in pisne akademske 
izdelke na diplomski ali višji ravni. To se pogosto srečuje na začetkih 
[nove stroke]. Dejansko so že nekaj časa čakali in bili so izjemno 
usposobljeni (Carla, profesorica). 
 
Če pogledamo druge oddelke, ne kaže, da bi pomanjkanje usposobljenosti 
zelo vplivalo na rezultate ali na kakovost raziskovanja […], mislim, da je 
bilo izjemno zanimivo in resnična izkušnja (Linda, profesorica). 

 
Ob teh kritičnih mnenjih glede domnevno nizkih standardov pri programu 
pedagoškega dela je zanimivo, da je bila kakovost raziskovanja, kot kaže, 
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vprašanje, ki ga v drugih oddelkih (na primer za pedagogiko) do pred kratkim 
sploh niso resno obravnavali:  
 

Mislim, da smo vprašanja kakovosti začeli jemati resno [na začetku 
devetdesetih let]. Zato smo uvedli še enega [seminar], vmesni seminar, in 
študenti morajo svoje delo predstaviti po dveh letih. In to uporabljamo 
kot nadzor kakovosti. Če ste imeli vmesni seminar, so bili odgovori trije: 
OK, nadaljujte – nekoliko zaostajate, zelo zaostajate ali pa, da 
priporočamo naziv [MPhil]. Vendar tega pred mojim prihodom ni izvajal 
nihče (Ralph, profesor). 

 
Morda ne preseneča, da je tipičen doktorski študent pedagoškega dela na 
Univerzi Umeå in tudi na NaPA ženska, stara nekaj čez štirideset let, ki poučuje 
že vrsto let, ima otroke najstnike ali starejše otroke, in ki je čakala na priložnost, 
da razvije svoje strokovno znanje. Ti vzorci naj bi bili posledica namernega 
sprejemanja učiteljev in izobraževalcev učiteljev s praktičnimi izkušnjami ter 
trenutnih vzorcev spolov pri učiteljih na šolah in izobraževanju učiteljev 
(Erixon Arreman, 2005a).  
 
 
3 Teoretični okviri 
 
Raziskava prikazuje različne okvire za preučevanje odnosov med področjem 
izobraževanja učiteljev ter višjim šolstvom nasploh (Liedman & Olausson, 
1988; Scott, 1996; Bargh et al., 2000), močjo (Foucault, 1980; Bourdieu, 
1994), diskurzom (Foucault, 1972) in spolom (Connell, 2002). Švedska 
univerza uradno velja za ustanovo s širšimi normami in vrednotami, ki 
zagotavljajo akademske tradicije in zavezanost raziskovanju, tudi v skladu z 
zahtevami družbe (Liedman & Olausson, 1988). Univerze so bile zato 
označene, da predstavljajo zamrznjene ideologije (Liedman & Olausson, 
1988, p. 8), za katere so značilne konzervativne prakse v okviru univerze in 
ki se ponavljajo v socialnih vzorcih izbiranja študentov in raziskovalcev. 
Bourdieu in Foucault sta poleg drugih posebej kritična do ideje o 
nepristranskosti univerze in omenjata institucionalizirane interese, ki so 
zaščiteni znotraj znanstvenih področij (Bourdieu, 1990; Foucault, 1972; 
Bargh et al., 2000). Bargh et al. (2000) omenja tudi mednarodni vzorec 
institucionalnega ločevanja akademskega in poklicnega izobraževanja v 
visokem šolstvu, kar je tradicionalno tesno povezano s socialno-razrednimi 
hierarhijami, zato univerze navadno sprejemajo študente iz socialno 
priviligiranih skupin v primerjavi z visokim poklicnim izobraževanjem, kot 
je izobraževanje učiteljev. Druge značilnosti vzorcev sprejemanja v visoko 
poklicno izobraževanje na Švedskem (Börjesson, 2002) in v mednarodnih 
okvirih (Bargh, et al. 2000) kažejo na preveliko zastopanost žensk in 
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študentov iz nižjih socialno-ekonomskih slojev, zlasti pri izobraževanju 
učiteljev za nižje starostne skupine otrok. Poleg tega reforme, namenjene 
širšemu izboru, na Švedskem niso spremenile teh socialno-ekonomskih 
vzorcev (Börjesson, 2002). Splošno “nizko zaupanje” v izobraževanje 
učiteljev je tudi švedska in mednarodna značilnost (Stones, 1990; Zeichner, 
1999; Maguire, 2000; Erixon, 2004).  
 
Po mnenju analitika politik Scotta (1996) je ostalo švedsko izobraževanje 
učiteljev kljub vključitvi v švedsko univerzo leta 1977 v podrejenem položaju in 
v prikritem “binarnem sistemu”. Zato je bilo za izobraževanje učiteljev 
značilno, da nima “svoje” fakultete, nobene poti v raziskave in s tem nobene 
podlage moči znotraj univerze.  
 
Kot odgovor na zahteve države po večji strokovnosti izobraževanja učiteljev in 
drugih poklicnih skupin se je pojavil boj za nadzor nad ustvarjanjem znanja 
(Sarfatti Larson, 1979). Po Sarfattiju Larsonu se je ta boj za strokovno znanje in 
nadzor nad znanjem začel kot del kolektivnega procesa profesionalizacije, kar je 
mogoče opaziti v dejavnem sodelovanju izobraževalcev učiteljev pri 
(uspešnem) uveljavljanju raziskovalnega predmeta – pedagoškega dela. 
 
Osrednjega pomena za razumevanje socialne interakcije so odnosi moči, jezika 
(ali diskurza) in spolov. Odnosi moči v tem okviru pomenijo predvsem borbe v 
socialnem prostoru, v katerem so tranzicije ali premiki lahko odvisni od 
socialne interakcije, strategij in mrež med posamezniki (Foucault, 1980). 
Naslednja domneva o odnosu med močjo in jezikom je, da se različni postopki 
izločevanja izvajajo zato, da bi nadzirali in ščitili nekatere interese (Foucault, 
1972). Ključni dejavnik v študiji je tudi vprašanje spolov. Connellovo delo 
(Connell, 2002) je koristno, ker, podobno kot Foucault (1980) in Bourdieu 
(1982), prikazuje, kako je družba na različnih ravneh strukturirana glede na moč 
in kontekst odnosov med spoloma, ki jih posamezniki, kolektivi, ustanove in 
država neprestano ponavljajo.  
 
 
4 Razprava 
 
Namen tega članka je bilo prikazati nove raziskovalne strukture v švedskem 
izobraževanju učiteljev s predstavitvijo nove raziskovalne discipline oz. 
področja pedagoško delo na Univerzi Umeå in zlasti nove Nacionalne 
podiplomske šole za pedagoško delo (NaPA), ki jo vodi ista univerza. Vidike 
tega članka pa je vendarle treba razumeti v širšem okviru švedskega povojnega 
izobraževanja učiteljev in na podlagi več kot petdesetletne nacionalne politike 
in širših mednarodnih razprav o potrebi po razvoju strokovnega izobraževanja 
učiteljev.  
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Kot smo že omenili, je pedagoško delo nova disciplina s posebnim 
raziskovalnim profilom, ki je bila uvedena na začetku 21. stoletja na področju 
izobraževanja učiteljev po vsej Švedski. Trenutno je uvedena na štirih univerzah 
(Gothenburg, Linköping, Karlstad in Umeå) in na več drugih visokošolskih 
ustanovah, kot sta visoki šoli Jönköping in Borås.  
 
Do maja 2003 (tri leta po ustanovitvi programa Pedagoško delo) je imela 
Univerza Umeå 57 doktorskih študentov na tem ali sorodnih področjih, pogosto 
usmerjenih na šolsko prakso in/ali izobraževanje učiteljev (Erixon & Kallós, 
2005). Do junija 2007 je 16 podiplomskih študentov uspešno zagovarjalo svojo 
disertacijo. 
 
Ključno načelo novega raziskovalnega področja pedagoško delo je bila 
razširitev podiplomskega študija na področju izobraževanja in vključevanje 
učiteljev in izobraževalcev učiteljev, ki se pred tem s svojo učiteljsko diplomo 
niso mogli vpisati na podiplomski študij.  
 
Izhajajoč iz različnih akademskih izkušenj in vključenosti v izobraževanje 
učiteljev, so imeli posamezniki, ki so sodelovali v preteklih anketah (Erixon 
Arreman, 2005a, 2005b, 2006), različne izkušnje z oblikovanjem politik in z 
napori, povezanimi z raziskovalnimi strukturami na Univerzi Umeå. Novo 
raziskovalno področje si je zagotovilo podporo in odobravanje na lokalni ravni 
ter nacionalna sredstva za NaPA. Omenjeno je bilo tudi, da je bilo pomanjkanje 
raziskovanja na pedagoškem področju v preteklosti posledica strukturnega 
ločevanja izobraževanja učiteljev in pedagoškega raziskovanja. Ugotovljeno je 
bilo tudi, da bi bila ločenost od pedagogike, discipline, ki se tradicionalno 
ukvarja z raziskovanjem na pedagoškem področju, lahko koristna za program 
Pedagoško delo, ker bi to omogočilo večjo neodvisnost pri razvoju stroke. 
Zanimivo je, da so se mnenja o raziskovanju razlikovala tudi glede na spol 
anketirancev. Medtem ko so anketirane izobraževalke učiteljev v glavnem 
pozdravljale nove raziskovalne priložnosti in so raziskovanje videle kot 
potrebno razširitev in okrepitev svoje prakse in poklicne poti, je bila večina 
moških previdnejša in se je pogosto poistovetila z modelom izobraževalca 
učiteljev kot “dobrega praktika” (Erixon Arreman & Weiner, 2003; Erixon 
Arreman, 2005a).  
 
Do junija 2007 je osem doktorskih študentov (od 25 sprejetih) na Nacionalni 
podiplomski šoli za pedagoško delo uspešno predstavilo svoje disertacije, 
preostali pa bodo sledili v letu 2007 in 2008. Doslej uspešno dokončanje novega 
raziskovalnega področja za izobraževanje učiteljev z uvedbo programa 
Pedagoško delo in ustanovitvijo NaPA je, kot vidimo, posledica številnih in 
različnih vidikov. 
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V NaPA so bili že od samega začetka poudarjeni mednarodni in nacionalni 
vidiki. Sodelovanje mednarodnih višjih akademikov in podiplomskih študentov 
v seminarjih NaPA je intelektualnemu okolju zagotovilo širše in bolj kritične 
poglede. Poleg tega je bila organizacija tedenskih seminarjev NaPA v več 
pogledih koristna za intelektualno kulturo in razvoj. Ena od prednosti je 
oblikovanje mreže uveljavljenih raziskovalcev, ki so sodelovali in izmenjavali 
svoje akademsko znanje in izkušnje z doktorskimi študenti NaPA. Ključna in 
zahtevna naloga mentorjev NaPA je bilo izvajanje časovno učinkovitega 
mentorstva doktorskih študentov. Če lokalno raziskovalno okolje ni zadostovalo 
za izpolnjevanje nekaterih zahtev, je pri premagovanju nastalih ovir pomagala 
mreža mentorjev in druga izmenjava virov znotraj NaPA. V okviru NaPA lahko 
tako doktorski študenti pri sodelujočih uveljavljenih raziskovalcih dobijo 
strokovno znanje, ki na lokalni univerzi oz. visoki šoli (kateri posameznik 
pripada) morda ni tako dostopno. 
 
Pravila za mentorstvo so bila najprej temeljito pretresena in začrtana v mreži 
mentorjev in oblikovana v skupnem dokumentu. To telo z multidisciplinarnim 
in strokovnim znanjem je doktorskim študentom omogočalo različne in stalne 
priložnosti za iskanje nasvetov in za formalne in neformalne pogovore o 
doktorskih projektih. Poleg tega so stalne seminarske skupine za doktorske 
študente v tedenskih seminarjih prispevale k stabilnemu intelektualnemu okolju, 
v katerem so študenti lahko spremljali doktorske projekte svojih kolegov. 
Razmeroma temeljit in dolgotrajen vpogled v projekte drugih kolegov je tudi 
prispeval k različnim pogledom na lastni raziskovalni projekt vsakega 
posameznika. Sodelovanje v mreži NaPA je, kot kaže, mentorjem in doktorskim 
študentom tudi pomagalo razširiti pogled na umetnost mentorstva. Različne 
perspektive z različnih raziskovalnih smeri doktorskih študentov in različna 
strokovna področja višjih akademikov in mentorjev so prispevala k odprtim in 
kritičnim debatam o praksi in teoriji na pedagoškem področju in na področju 
tradicionalnih disciplin.  
 
S tem so doktorski študenti in njihovi mentorji, kar je za NaPA še zlasti 
značilno, razširili svoje akademske mreže. Doktorski študenti so tudi znotraj 
NaPA izmenjavali ideje in vprašanja ne le z drugimi kolegi, temveč tudi z 
uveljavljenimi raziskovalci iz različnih sodelujočih univerz oz. visokih šol na 
Švedskem in tudi z raziskovalci iz drugih držav. Raziskovalce je okrepitev 
stikov v nekaterih primerih privedla do skupnih raziskav s kolegi iz drugih 
univerz oz. visokih šol. Raziskovalno okolje NaPA je kot celota torej 
mentorjem in doktorskim študentom zagotovilo priložnosti za razširitev 
njihovih mrež. To jim bo verjetno koristilo pri nadaljevanju njihove poklicne 
poti.  
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Poleg tega je pozornost od samega začetka posvečena raziskovalnim projektom 
podiplomskih študentov, ki so pogosto povezani z določeno izkušnjo 
poučevanja, medtem ko so teoretični in metodološki vidiki obravnavani v 
poznejši fazi. Posamezni predmeti so v strukturi NaPA funkcionalno 
predstavljeni v strateškem vrstnem redu, tako da podpirajo razmišljanje in 
razvijanje posameznega raziskovalnega projekta.  
 
Naslednji ključni koncept v NaPA je bilo, kakor smo že omenili, to, da se na 
doktorski študij sprejemajo učitelji in izobraževalci učiteljev, ki so tesno 
povezani s šolskim poljem. Doktorski študenti so bili torej vključeni v določeno 
šolsko okolje in za večino je univerzitetna in akademska kultura predstavljala 
nekaj novega in drugačnega. Doktorski študenti so lahko zato nekoliko 
ranljivejši v akademski hierarhični strukturi, ker ne poznajo nenapisanih pravil 
in pričakovanega vedênja. Hkrati pa je treba priznati, da imajo doktorski 
študenti močno poklicno identiteto, povezano s svojo poklicno potjo in 
strokovnimi izkušnjami. Bolj akademska identiteta se je v glavnem zgradila na 
strokovni osnovi, zato so bili doktorski študenti presenetljivo manj občutljivi za 
različne ovire, povezane z doktorskim projektom.  
 
Kako lahko interpretiramo raziskovalni študij na podlagi nedavnih sprememb 
raziskovalnih struktur in vidikov, ki so jih posredovali anketirani izobraževalci 
učiteljev, raziskovalci in predstavniki sindikata na Univerzi Umeå in drugod na 
Švedskem? Leta 2000 so nove politike na področju izobraževanja učiteljev na 
Univerzi Umeå in tudi drugod zagotovile temelje za nove raziskovalne strukture 
in raziskovalna področja ter za novo disciplino pedagoško delo. Na Univerzi 
Umeå je že pred tem, od sredine devetdesetih let naprej (Erixon Arreman, 
2005b), prišlo do kolektivne usmeritve v razvoju raziskovanja, zlasti na 
oddelkih za izobraževanje učiteljev, ki so bili do takrat izolirani od formalnih 
univerzitetnih raziskovalnih struktur. Najprej lahko opazimo, da je bilo 
izobraževanje učiteljev v okviru poenotenega visokošolskega sistema zaradi 
binarnega visokošolskega sistema v slabšem položaju vse do začetka 21. 
stoletja, ne glede na uradno enotnost ustanov (Scott, 1996; Erixon Arreman, 
2005b). To je pomenilo, da je bilo izobraževanje učiteljev sicer obravnavano 
kot visokošolsko področje, a podrejeno univerzi in brez raziskovalnih struktur 
ali dostopa do raziskovalnih sredstev.  
 
Drugič, zamrznjene ideologije na univerzi (Liedman & Olausson, 1988), kjer se 
konzervativne prakse na splošno ponavljajo z nespremenjenimi socialnimi 
vzorci sprejemanja zaposlenih in študentov, so s tem ogrožene.  
 
Tretjič, z dostopom do raziskovanja, z večjim nadzorom nad ustvarjanjem 
znanja na tem področju in ob sklicevanju na Sarfattija Larsona (1979) lahko ta 
prizadevanja razumemo kot proces profesionalizacije, usmerjen v bolj priznan 
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položaj in večjo avtonomijo. Kaže tudi, kako lahko poudarek politik razvoju 
raziskovanja utre pot procesu profesionalizacije, ki lahko po drugi strani izzove 
pretekla in tradicionalna razmerja moči med izobraževanjem učiteljev na eni in 
drugimi univerzitetnimi oddelki na drugi strani, pa tudi med učitelji in politiki 
ter drugimi oblikovalci politike.  
 
Poleg tega bo podiplomski študij z vključevanjem doktorskih študentov, ki 
prinašajo s seboj lastne izkušnje poučevanja, v manjši meri izgubljal praktični 
vidik kot ob študentih, ki teh izkušenj nimajo. Dolgoročno lahko to prispeva k 
zmanjšanju starih nasprotij med praktično šolo in bolj teoretičnim 
izobraževanjem učiteljev. Izhajajoč iz Bourdieuja (1994) sta tudi na splošno 
nižji kulturni (in socialni) kapital izobraževalcev učiteljev, med katerimi je več 
posameznikov, ki izhajajo iz nižjega socialnega okolja, pa tudi prevelika 
zastopanost žensk med zaposlenimi in študenti, razlog in posledica pomanjkanja 
raziskovanja, moči in položaja znotraj univerze, ali po Foucaultu (1972) 
izključenosti iz akademskega diskurza. 
 
Vzporedno s temi gibanji v švedskem izobraževanju učiteljev so bile 
tradicionalne kulture izobraževanja učiteljev in strokovnost učiteljev predmet 
kritik npr. tudi v ZDA (Lagemann, 2000; Marilyn Cochran-Smith, 2003) in v 
Avstraliji (Saltmarsh et al., 2006). Pojavlja se trditev, da bi za spodbujanje 
strokovnosti učiteljev in za dvig ugleda učiteljev in izobraževanja učiteljev 
izobraževalci učiteljev potrebovali možnosti, da se ukvarjajo z raziskovanjem, 
ki je tesno povezano z njihovo prakso, in da »raziskave usmerijo v svoje 
strokovne kontekste« (Cochran-Smith 2003, str. 7). Vse večje zanimanje v 
Evropi in drugod za raziskovanje praktikov, samoraziskovanje ali akcijsko 
raziskovanje (ki vključuje preučevanje osebne prakse) je bilo prav tako kritično 
označeno npr. za »degenerirano« (Lunenberg et al., 2007, str. 13) in nevarno, 
ker spodbuja instrumentalizirano raziskovanje in poenostavljene rešitve 
(Englund, 2006).  
 
Na Švedskem je vzpostavitev novih raziskovalnih struktur za raziskovanje v 
polju izobraževanja učiteljev po eni strani okrepila povezavo med švedskim 
sistemom izobraževanja učiteljev in univerzo, po drugi strani pa med občinami 
in šolami. S sodelovanjem na NaPA so univerze in visoke šole razširile in 
okrepile svoje raziskovalno okolje na pedagoškem področju. V tem smislu je 
NaPA prispevala k razvoju programa Pedagoško delo in novi raziskovalni 
osnovi za celotno izobraževanje učiteljev na Švedskem.  
 
Skupni rezultat in dosežek novih raziskovalnih struktur v izobraževanju 
učiteljev lahko po Foucaultu (1972) tako razumemo kot prelom s preteklimi 
prevladujočimi pojmovanji in kot dokaz o spremenjenih razmerjih moči med 
izobraževanjem učiteljev in drugimi akademskimi disciplinami. 
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Če povzamemo trditve iz tega članka, bo združena in strokovno zasnovana 
osnova znanja, ki jo iz različnih smeri zahtevajo že desetletja (na primer 
Ministry of Education…, 1948; Buchberger, 2000; Maguire, 2000; Erixon et al, 
2001; Cochran-Smith, 2004), z dviganjem kakovosti tako v samih šolah kot pri 
izvajalcih izobraževanja učiteljev na različnih univerzah in visokih šolah 
prispevala k skupnim, nacionalnim in lokalnim koristim. Vzpostavitev novih 
raziskovalnih struktur naj bi tudi prispevala k spremembi tradicionalnih vzorcev 
moči (Foucault, 1980; Bourdieu, 2004; Connell, 2002) in razmerja spolov 
(Connell, 2002) na šolah, pri izobraževanju učiteljev in na univerzi kot celoti.  
 
Uresničevanje bolj profesionalno zasnovanega izobraževanja učiteljev na 
Švedskem pa se bo s 1. julijem 2007 dodatno spremenilo zaradi uvajanja 
bolonjskega sporazuma. Upamo, da bodo dozdajšnji dosežki koristni tudi za te 
spremembe, ki jih bomo kritično analizirali in obravnavali v enem od naslednjih 
člankov.  
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Povzetek 
Osnovni cilj nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju je profesionalni razvoj ter strokovna in osebnostna rast pedagoških 
delavcev, s čimer se povečuje tudi kakovost in učinkovitost celotnega vzgojno-
izobraževalnega sistema. V koncept vseživljenjskega učenja sodi tudi priznavanje znanj 
in spretnosti, ki si jih pedagoški delavci pridobijo znotraj formalnega in zunaj meja 
formalnega izobraževanja. Avtorica se v prispevku osredotoči na pomen 
vseživljenjskega učenja, na vlogo nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 
pedagoških delavcev za njihov profesionalen razvoj in na implementacijo sistema 
priznavanja neformalno pridobljenih znanj in spretnosti v visokošolski prostor. Preko 
analize dosedanjih praks v nekaterih državah v Evropi in pri nas avtorica v prispevku 
prikaže možnost »uporabe« formalnega, neformalnega ter priložnostnega znanja 
pedagoških delavcev za pridobitev višje ravni izobrazbe in boljšega dostopa do novih 
predmetnih ali strokovnih področij dela v vzgoji in izobraževanju.  
 
Ključne besede 
priložnostno učenje, neformalna izobrazba, vseživljenjsko učenje, nadaljnje 
izobraževanje in usposabljanje, deskriptorji, evropski kvalifikacijski okvir 
 

Abstract 
The chief goal of in-service teacher training and education is their professional 
development and professional plus personal growth, with which the quality and 
efficiency of the whole education system is being enhanced. The recognition of 
knowledge and skills which pedagogical workers obtain during their formal and 
informal education also belongs to the concept of continuing education. In this text the 
author focuses on the meaning of continuing education, the role of pedagogical workers 
continuing education and rehabilitation in their professional development and on the 
implementation of the informal knowledge and skills recognition system in the academic 
space. Through analyses of the previous practice in our and some other European 
countries, the author shows the possibility of ‘‘utilising’’ pedagogical workers’ formal, 
informal and opportunity-based knowledge for obtaining a higher level of education, 
better access to new topics and professional areas of education work. 
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Key words 
opportunity-based education, informal education, lifelong learning, in-service teacher 
training and education, descriptors, European qualification framework 
 
 
 
Uvod 
 
Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje pomeni obliko vseživljenjskega 
izobraževanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki poleg študijskih 
programov za pridobitev izobrazbe oz. za izpopolnjevanje zagotavlja 
strokovnim delavcem možnost za obnavljanje, razširjanje in poglabljanje znanja 
ter seznanjanja z novostmi stroke ali pa služijo za pridobitev temeljne licence (t. 
i. pedagoško-andragoško izobraževanje). Osnovni cilj nadaljnjega izobraževanja 
in usposabljanja je profesionalni razvoj ter strokovna in osebnostna rast 
strokovnih delavcev, s čimer se povečuje tudi kakovost in učinkovitost 
celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema. Sistem finančno podpira 
Ministrstvo za šolstvo in šport in je del sistema za napredovanje strokovnih 
delavcev v vzgoji in izobraževanju. Namen prispevka je prikazati koncepte 
vseživljenjskega učenja v nekaterih evropskih državah in pri nas ter koncepte 
priznavanja znanj in spretnosti vseživljenjskega učenja. V Evropi poznamo dva 
modela oz. koncepta vseživljenjskega učenja, in sicer t. i. anglosaksonski model 
in srednjeevropski model ter več praks priznavanja neformalnega in 
priložnostnega učenja. In ne nazadnje, namen prispevka je prikazati vizijo 
Centra za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje v luči lizbonskih sprememb, 
Memoranduma o vseživljenjskem učenju in deskriptorjih, ki definirajo evropski 
kvalifikacijski sistem (EQF).  
 

 
Izhodišča 
 
Pedagoška fakulteta v Ljubljani bo prek Centra za nadaljnje izobraževanje in 
usposabljanje namenila veliko pozornosti vseživljenjskemu učenju strokovnih 
delavcev v vzgoji in izobraževanju. Vseživljenjsko učenje je skupna formula, v 
okviru katere se lahko združijo vse vrste učenja in izobraževanja. Kakovostno 
izobraževanje, ki temelji na načelu vseživljenjskega izobraževanja in presega 
tradicionalno ločevanje med začetnim in nadaljevalnim izobraževanjem, se veže 
na načelo učeče se družbe, v kateri lahko vse omogoča učenje in celostni razvoj 
posameznikovih darov. Upoštevati moramo dejstvo, da je Evropska komisija in 
njene članice v okviru Evropske strategije zaposlovanja opredelila 
vseživljenjsko učenje kot namerno učno aktivnost, ki teče, da bi se izboljšalo 
znanje, spretnosti in veščine. V Memorandumu o vseživljenjskem učenju (2000) 
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je zapisano, da vseživljenjsko učenje ni več samo eden od vidikov 
izobraževanja in usposabljanja, postati mora vodilno načelo za ponudbo in 
udeležbo v celotnem kontinuumu učnih vsebin. Zato je potrebno spodbuditi 
strategijo za uvajanje vseživljenjskega učenja na individualni in institucionalni 
ravni ter na vseh področjih javnega in zasebnega življenja. Eno ključnih 
sporočil Evrope je izboljšati poti, ki omogočajo, da razumemo pomen in 
ocenjujemo udeležbo in dosežke, še posebej v neformalnem in informalnem 
(priložnostnem) učenju (prav tam, 4). Uveljavljanje vseživljenjskega učenja v 
prakso pomeni »pot naprej k izgradnji inkluzivne družbe, ki ponuja enake 
možnosti dostopa do kvalitetnega učenja celo življenje vsem ljudem […]; 
prilagajanju načinov ponudbe izobraževanja in usposabljanja ter načina, kako 
je organizirano plačano delo, da se bodo ljudje lahko udeleževali učnih 
priložnosti vse življenje, da bodo lahko sami načrtovali povezavo med učenjem, 
delom in družinskim življenjem; splošnemu doseganju višjih ravni izobrazbe in 
kvalifikacij na vseh področjih […]; spodbujanju in usposabljanju ljudi, da bodo 
aktivno sodelovali na vseh področjih modernega javnega življenja« (prav tam, 
5). 
 
Tako kot države članice mora tudi Slovenija in s tem tudi Pedagoška fakulteta v 
Ljubljani upoštevati priporočila Evrope in biti odgovorna za svoj sistem 
izobraževanja in usposabljanja. Delavci v vzgoji in izobraževanju morajo imeti 
splošen in nenehen dostop do učenja za pridobitev in obnovo spretnosti, ki so 
potrebne za nenehno participacijo v družbi znanja. Pomembno je, da za dosego 
tega cilja na Pedagoški fakulteti v Ljubljani razvijemo učinkovite metode učenja 
in poučevanja ter hkrati omogočamo okoliščine za nenehno učenje strokovnih 
delavcev v vzgoji in izobraževanju v vseh življenjskih obdobjih (lifelong) in 
večrazsežnostno učenje (lifewide). Beseda »lifewide« opisuje učenje za vse 
družbene vloge z vsemi vsebinami, ki razvijajo telesne, intelektualne, čustvene 
in duhovne razsežnosti človeka, in oblikami – formalno, neformalno in 
informalno (priložnostno) učenje, v družini, šoli, vsakdanjem življenju in na 
delovnem mestu. V Memorandumu o vseživljenjskem učenju (2000: 8) 
obstajajo tri temeljne kategorije namerne učne aktivnosti: 
 
1. formalno učenje: se odvija v institucijah za izobraževanje in usposabljanje in 

vodi do priznanih diplom in kvalifikacij; 
2. neformalno učenje: se odvija izven glavnih sistemov izobraževanja in 

usposabljanja in ni nujno, da vodi do formaliziranih certifikatov. Neformalno 
učenje je lahko zagotovljeno na delovnem mestu, z aktivnostmi organizacij 
in skupin civilne družbe (kot so mladinske organizacije, sindikati, politične 
stranke). Lahko se zagotavlja tudi z organizacijami in službami, ki so bile 
ustanovljene kot komplementarne formalnemu sistemu izobraževanja (kot 
npr. ure umetnosti, glasbe, športa, privatne inštrukcije kot priprava na izpit/e 
in 
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3. informalno ali priložnostno učenje, ki je naravni spremljevalec vsakdanjega 
življenja. Z razliko od formalnega ali neformalnega učenja za to učenje ni 
nujno, da je namerno, zato tudi ni nujno, da ga posamezniki prepoznajo kot 
tisto vrsto učenja, ki prispeva k njihovemu znanju in spretnostim. 

 
Unescova definicija kategorij namerne učne aktivnosti neformalno učenje 
definira kot učenje, ki poteka vzporedno s formalnim izobraževanjem in 
udeleženci po navadi na koncu dobijo certifikat ali potrdilo o usvojenih znanjih 
in/ali veščinah. Tretja kategorija – informalno ali priložnostno učenje je 
označena kot priložnostno ali izkustveno učenje, ki poteka na delovnem mestu, 
doma in v vsakdanjem okolju in zajema vsa znanj, spretnosti in izkušnje, ki jih 
pridobimo v vsakdanjem življenju (Turk Širca in Gomozelj Omerzel, 2006). 
 
Strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju pridobivajo v prvi vrsti svoje znanje 
preko formalnega izobraževanja, ki se odvija v inštitucijah za izobraževanje in 
usposabljanje – fakultetah in vzgojiteljice v visokih strokovnih šolah. Formalno 
učenje pripelje učiteljice in učitelje ter druge strokovne delavce v vzgoji in 
izobraževanju do diplom in kvalifikacij. V dokumentih Evropske unije najdemo 
usmeritve, ki opozarjajo na pomen neformalnega izobraževanja in 
priložnostnega ali izkustvenega učenja. Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani smo 
v Pravilniku o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega 
znanja in izkušenj (2006) prevzeli Unescovo definicijo kategorij, saj smo v 
Dodatku k Pravilniku zapisali, da se neformalno izobraževanje v glavnem 
odvija izven glavnih sistemov formalnega izobraževanja in usposabljanja in ni 
nujno, da vodi do formaliziranih rezultatov. To učenje se lahko odvija na 
delovnem mestu, z aktivnostmi različnih organizacij in skupin civilne družbe, 
lahko pa se zagotavlja tudi preko organizacij in društev, ki so bili ustanovljena 
kot komplementarne formalnemu izobraževalnemu sistemu. Sem prištevamo 
razne tečaje umetnosti, glasbe, športa, razne oblike privatnih instrukcij itn. 
Priložnostno ali izkustveno učenje je naravni spremljevalec vseh oblik 
človekove dejavnosti (poklicno delo, delo doma, prostočasne dejavnosti idr.) in 
praviloma ni namerno in namensko. Ta zvrst učenja je najstarejša oblika učenja 
od zgodnjega otroštva dalje in je tista oblika učenja, ki pomembno prispeva k 
posameznikovemu znanju in njegovim spretnostim (Dodatek k Pravilniku …, 
2006, 4). Vsekakor lahko pričakujemo v nekaj naslednjih letih, zlasti po 
uveljavitvi t. i. bolonjskih študijskih programov, v oblikah formalnega 
izobraževanja potrebo, željo in hotenje po uveljavitvi in priznavanju ostalih 
oblik učenja Na to moramo biti pripravljeni (oboroženi smo že s pravilniki) s 
konkretnimi modeli priznavanja po posameznih študijskih smereh in Center za 
nadaljnje izobraževanje in usposabljanje je lahko most med formalnim in 
neformalnim ter priložnostnim učenjem. Iz nadaljevanja prispevka, ko nizamo 
nekaj »statističnih« podatkov, je razvidno, da Center nudi široko paleto 
programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Ravno v teh programih 
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je lahko del predpisanih vsebin ali dejavnosti tudi predmet priznavanja 
predhodnega neformalnega in priložnostnega/izkustvenega učenja.  
 
Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani v okviru Centra za nadaljnje izobraževanje in 
usposabljanje po Pravilniku o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju 
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS 64/2004) 
izvajamo: (1) programe za izpopolnjevanje izobrazbe (IZP)1 in (2) programe 
profesionalnega usposabljanja (PPU).2 Med programe profesionalnega 
usposabljanja sodijo: (a) predpisani programi (PRP),3 (b) posodobitveni 
programi (PSD),4 (c) programi za profesionalni razvoj (PRF)5 in (č) programi 
za učiteljske zbore (UZB).6 
 
Spremembe prenove nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja obvezujejo 
Pedagoško fakulteto v Ljubljani, da preko svojega Centra za nadaljnje 
izobraževanje in usposabljanje vpeljuje v izvajanje programov deljeno 
odgovornost, partnerstvo, sodobnost, odprtost, kombiniranost pristopov, 
dostopnost, ekonomičnost in kvaliteto s cilji: (1) povečati preglednost sistema 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja; (2) zagotoviti stalen sistem za 
prenos novosti znanstvenih disciplin in strok; (3) omogočiti partnerstvo 

                                                 
1 IZP - to so študijski programi, ki nadgrajujejo, poglabljajo in razširjajo znanja  iz 
programov za pridobitev izobrazbe in dajejo novo kvalifikacijo. Strokovni delavec, ki 
opravi tak program, ima ustrezno izobrazbo za poučevanje določenega predmeta oz. za 
opravljanje določenega vzgojno-izobraževalnega dela.  
2 PPU - so programi, ki omogočajo kontinuiran profesionalni razvoj strokovnih 
delavcev v vzgoji in izobraževanju, usposabljanje za izvajanje novih javno veljavnih 
programov vzgoje in izobraževanja in doseganje ciljev novih učnih načrtov oziroma 
katalogov znanja in izpitnih katalogov, nenehno posodabljanje disciplinarnega, 
strokovnega in profesionalnega znanja, seznanjanje z učinkovitimi vzgojno-
izobraževalnimi praksami in uspešnimi pristopi za profesionalno obvladovanje vzgojno-
izobraževalnega procesa ter povečanje njegove učinkovitosti. 
3 PRP - to so progami usposabljanja strokovnih delavcev za izvajanje javno veljavnih 
programov, za doseganje ciljev novih učnih načrtov oz. katalogov znanja v novih 
izobraževalnih programih. Predpisane programe v celoti financira Ministrstvo za šolstvo 
in šport. Predpisani programi so 8- do 24-urni.  
4 PSD - to so programi, ki omogočajo strokovnim delavcem nenehno posodabljanje 
disciplinarnega in strokovnega znanja za predmete, ki jih poučujejo oz. za posodabljanje 
drugega strokovnega dela, ki ga opravljajo ter za izvajanje sistemskih in kurikularnih 
novosti. Posodobitveni programi so 8- do 24-urni. 
5 PRF- programi, ki so namenjeni spodbujanju profesionalnega razvoja strokovnih 
delavcev v vseh fazah poklicne kariere. Ministrstvo jih razpiše na tri leta in so 8-, 16- ali 
24-urni, razdeljeni so v več tematskih sklopov.  
6 UZB – programi izhajajo neposredno iz potreb vzgojno-izobraževalnega dela in so 
namenjeni usposabljanju za profesionalno obvladovanje vzgojno-izobraževalnega 
procesa in povečanju njegove učinkovitosti. Programi so 8- ali 16-urni. 
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zainteresiranih (fakultet, javnih zavodov, šole, sfere dela, sindikatov …); (4) 
spodbujati odpiranje VI7 ustanov v socialno okolje na različnih ravneh; (5) 
upoštevati izobraževalne potrebe strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 
in šolskih kolektivov; (6) decentralizirati sistem, povečati iniciativo in 
odgovornost vrtcev in šol za izobraževanje lastnih kadrov; (7) omogočiti 
širjenje znanja in izkušenj na druge šole; (8) izvedbe približati uporabnikom 
(kar počnemo preko izvajanja projektov Partnerstva (Model I, Model II, Model 
III in Model IV); (9) postaviti mrežo izobraževalcev in (10) postaviti kvaliteten 
sistem evidentiranja, spremljanja in evalvacije, s katerim bi lahko zasledovali 
dolgoročne učinke izobraževanj z vidika posameznika, kolektiva in sistema kot 
celote8 (Devjak, 2006 in Devjak in Polak, 2007). 
 
V študijskem letu 2005/2006 smo v okviru Centra za nadaljnje izobraževanje in 
usposabljanje razpisali/izvajali 16 IZP programov oz. programov za 
izpopolnjevanje izobrazbe, 16 predpisanih programov, 31 posodobitvenih 
programov, 4 programe za profesionalni razvoj in 11 programov za učiteljske 
zbore.  
 
 
Formalno, neformalno in priložnostno učenje  
v procesu vseživljenjskega učenja pedagoških delavcev  
v nekaterih evropskih državah in v luči ciljev  
Centra za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje  
 
Primerjava temeljnih značilnosti sistemov, ki podpirajo uresničevanje 
vseživljenjskega učenja je avtorici Nado Turk Širca in Doris Gomezelj Omerzel 
(2006) pripeljala do dveh, med seboj zelo različnih modelov izobraževalnih 
modelov, in sicer do anglosaksonskega modela in srednjeevropskega modela 
(prav tam, 3). 
 
Anglosaksonski model se izvaja v Veliki Britaniji, na Škotskem in Irskem in 
temelji na učnih izidih (outcomes). Naštete države imajo izkušnje z modularno 
in kreditno organizacijo izobraževanja ter z vrednotenjem in priznavanjem 
predhodno pridobljenega učenja. V posameznih državah pojem vseživljenjsko 
učenje uporabljajo in razumejo različno, od t. i. učenja od zibelke do groba v 
Veliki Britaniji, do učenja v kasnejšem življenjskem obdobju, populacije nad 25 
let, ali pa pojem označuje izobraževanje po končanem full-time izobraževanju 
ne glede na to, ali je to po 19. letu starosti ali po 23. letu starosti, odvisno od 

                                                 
7 VI – vzgojno-izobraževalnih.  
8 Prenova sistema SSS za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, Ministrstvo za 
šolstvo, znanost in šport, 2004, 20–21. 
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države do države. Skupno tem državam je, da posebno pozornost namenjajo 
zapostavljenim skupinam. Izobraževalne strategije odpirajo različne 
izobraževalne možnosti in poti, predvsem pa izpostavljajo različne oblike 
partnerstva: med izobraževalnimi ustanovami, podjetji, lokalno oblastjo in drugi 
potencialnimi zainteresiranimi institucijami. Pohvale vredno v tem modelu je, 
da iščejo različne poti subvencioniranja izobraževanja za materialno šibkejše 
sloje prebivalstva in da imajo različne oblike podpornih ukrepov, kot so 
organiziranje otroškega varstva, centri za informiranje in svetovanje (Škotska), 
izobraževalni dopusti (Irska) in spodbujanje t. i. skupnostnega učenja na Irskem 
in v Veliki Britaniji (prav tam). 
 
Centralno evropski model na nek način predstavlja Nemčija. V tej državi je 
izobraževalni sistem predvsem usmerjen v začetno izobraževanje mladine in 
izhaja iz številnih sistemskih rešitev, kot npr.: 
− razlikovanje med začetnim izobraževanjem in usposabljanjem na eni strani 

in nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem na drugi strani; 
− sistem je močni reguliran, procesno naravnan in ne pozna poti za postopno 

pridobivanje kvalifikacij; 
− sistem nima izkušenj s priznavanjem in vrednotenjem predhodno 

pridobljenega znanja ali učenja: dostop do visokošolskega izobraževanja je 
omejen z vstopnimi kvalifikacijami (npr. matura za univerzitetno 
izobraževanje; 

− nadaljnje izobraževanje je organizirano kot odprt trg (prav tam, 4). 
 
Pojem vseživljenjskega učenja poznajo od leta 1997 in ga razumejo kot učenje, 
za katerega posameznik sam prevzema odgovornost. Glede priznavanja in 
vrednotenja neformalno pridobljenega izobraževanja so jasni: te termine 
dopuščajo le v nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju in v izobraževanju 
odraslih. Šele 2001 je Zvezno ministrstvo za izobraževanje in raziskovanje 
pripravilo akcijski načrt. Turk Širca in Gomezelj Omerzel (2006: 5) pišeta, da je 
šele ta načrt Nemčiji prinesel vseživljenjsko učenje za vsakogar s ciljem razvoja 
učeče se družbe. Reforme nemški izobraževalni sistem umešča predvsem v 
nadaljnjo izobraževanje in usposabljanje in izobraževanje odraslih. Veliko 
pozornosti posvečajo uvajanju dualnih programov na tercialni ravni. Iščejo 
krajšo in učinkovito alternativo dolgotrajnemu akademskemu izobraževanju in 
se odpirajo partnerjem, predvsem delodajalcem za aplikativno usmerjene 
programe za potrebe industrije (prav tam). 
 
Omenimo naj še Francijo in Italijo. Francija ima dolgoletno tradicijo na 
področju vseživljenjskega učenja. Predvsem v zadnjih letih so uvedli številne 
izboljšave na področju neformalnega in priložnostnega ali izkušenjskega učenja. 
Leta 2002 so zakonsko na ravni države uveljavili koncept priznavanja in 
vrednotenja predhodno pridobljenega znanja in/ali spretnosti. V Italiji pa so leta 
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1996 sklenili formalni sporazum med vlado in socialnimi partnerji, ki podrobno 
ureja certifikatni sistem kot primeren instrument za zagotavljanje enotnosti 
vseživljenjskega učenja. 
 
Tudi Slovenija je z Resolucijo o nacionalnem programu izobraževanja odraslih 
v Republiki Sloveniji (2004), Z Memorandumom o vseživljenjskem učenju 
(2000),9 z Zakonom o visokem šolstvu (2004) in z Zakonom o priznavanju in 
vrednotenju izobraževanja (2004) odprla pot vseživljenjskemu učenju, razvoju 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja s ciljem izboljšati znanje, spretnosti 
in veščine, ki so potrebne za aktivno državljanstvo, socialno povezanost in 
zaposljivost v vseh obdobjih posameznikovega življenja in k vrednotenju in 
priznavanju neformalnega in priložnostnega ali izkušenjskega učenja. 
 
Ker se zavedamo pomena znanja, ki si ga strokovni delavci v vzgoji in 
izobraževanju pridobijo po formalni, neformalni ali priložnostni poti, je Senat 
Pedagoške fakultete v Ljubljani leta 2006 sprejel Pravilnik o priznavanju 
neformalno pridobljene izobrazbe in s tem odprl nove možnosti in razsežnosti 
pri priznavanju potrebnih znanj, kreditov, kompetenc …, potrebnih za vstop v 
nek določen študijski program izobraževanja ali program nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja na Pedagoški fakulteti. Kajti med temeljne 
spretnosti, torej spretnosti, ki so sedaj veliko bolj potrebne, kot so bile v 
preteklosti, da človek aktivno participira v družbi znanja in ekonomiji – na trgu 
dela in na delu, so nekatere nove, npr. digitalna pismenost in druge, kot je 
znanje tujih jezikov. Veliko večji pomen v družbi znanja dobivajo socialne 
spretnosti, kajti od ljudi se pričakuje, da bodo sposobni bolj avtonomnega, 
strpnega in sodelujočega obnašanja, kot je bilo to v preteklosti. Če govorimo v 
tem primeru o področju izobraževanja učiteljev, je v zvezi s tem potrebna večja 
stopnja konkretnosti, ki jo med drugim ponuja dokument Evropske komisije o 
skupnih evropskih načelih za kompetence in kvalifikacije učiteljev iz leta 2005 
(Zgaga, 2006, 11). Med generično spretnost, ki naj bi jo imel vsak, prištevamo 
sposobnost in pripravljenost za učenje – kako se učiti, prilagoditi, osmisliti 
množico informacij ter hkrati imeti sposobnost in pripravljenost hitro pridobiti 
nove spretnosti ter se znati prilagajati novim izzivom in situacijam. Istočasno 
smo kot država članica dolžni zagotoviti priložnost vseživljenjskega učenja čim 
bližje posameznikom (lokalni pristop), ga podpreti z informacijsko 
komunikacijsko tehnologijo (IKT), kjer je to potrebno, in zagotoviti partnerstvo. 
Partnerski odnos vključuje socialne in strokovne partnerje ter prakso (na 
edukacijskem polju so partnerji Pedagoške fakultete v Ljubljani osnovne in 
srednje šole, vrtci, drugi vzgojno-izobraževalni zavodi, lokalne skupnosti, 
delodajalci, npr. razna ministrstva) in zagotavlja udejanjenje vseživljenjskega 

                                                 
9 Memorandum je pripravila Evropska komisija, mi pa smo prevzeli po njem definicijo 
vseživljenjskega učenja.  
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učenja v prakso, zato je še kako pomembno, da strokovni delavci v vzgoji in 
izobraževanju vodijo zbirno mapo (portfolio) vseh dokazil o formalnem, 
neformalnem in priložnostnem ali izkušenjskem učenju (Trunk Širca in 
Gomezelj, 2007). Usmeritve EU in slovenska zakonodaja, predvsem Zakon o 
visokem šolstvu (2004), določajo, da s priznavanjem znanja, pridobljenega z 
neformalnim izobraževanjem in priložnostnem oz. izkušenjskim učenjem, 
omogočamo posamezniku tako spreminjanje samega sebe kot tudi vključitev v 
višje ravni formalnega izobraževanja. Ravno s priznavanjem znanja, 
pridobljenega z neformalnim izobraževanjem in priložnostnim oz. izkušenjskim 
učenjem, bo vseživljenjsko učenje postalo resničnost in tako pripomoglo k 
približevanju učenja potrebam učeče se družbe (prav tam). Vrednotenje 
neformalno pridobljenega znanja je lahko vezano na standarde, ki so oblikovani 
za formalne oblike izobraževanja in usposabljanja, se ovrednoti s kreditnimi 
točkami in se prizna kot del obveznosti v formalno priznanih programih 
izobraževanja (Dodatek k Pravilniku …, 2006). 
 
Programi, tako dodiplomski kot podiplomski ali programi nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja, ki jih izvajamo, morajo učitelje in druge 
strokovne delavce v kontekstu učeče se družbe pripraviti (preko njih tudi učence 
in dijake) na življenje in delo v hitro spreminjajočih se pogojih, v katerih je za 
gospodarsko uspešnost in družbeno kohezijo ključna prav sposobnost 
nenehnega učenja na delu in učenja v interakciji z drugimi. Učitelji se istočasno 
soočajo s procesom prenašanja, razširjanja, ustvarjanja in uporabe znanja kakor 
tudi z njegovo »učinkovitostjo in kakovostjo« (Plevnik, 2004). 
 
Na predzadnjem sestanku t. i. bolonjskega procesa v Bergnu 2005 (glej Zgaga, 
2006, 13) so bili potrjeni deskriptorji, ki definirajo nivoje Evropskega 
kvalificijskega sistema (EQF).10 Ministri Evropske unije za izobraževanje so se 
v Londonu 2007 strinjali, da so sprejeti deskriptorji možnost za visokošolske 
inštitucije pri kreiranju novih in fleksibilnih poti izobraževanja, ki vključuje 
vrednotenje in priznavanje predhodnih »izobraževanj oz. raznih oblik učenja« 
(De Viron, 2007). 
 

                                                 
10 EQF – European Qualifications Framework. 
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Tabela 1: Deskriptorji, ki definirajo nivoje Evropskega kvalifikacijskega 
sistema (EQF). 
 
Vsak od 8 nivojev je definiran z deskriptorji, ki kažejo na učne izide relevantne za 
kvalifikacije posameznega nivoja. 
 
Učni izidi 
relevantni 
za nivo 

Znanje Veščine in spretnosti Kompetence 

 V EQF je znanje 
opisano kot 
teoretično in/ali 
dejansko stanje. 

V EQF so spretnosti in 
veščine opisane kot 
kognitivne (uporaba 
logičnega in 
kreativnega mišljenja) 
in praktično (vključno z 
ročnimi spretnostmi in 
uporabo metod, 
materialov, orodij in 
instrumentov). 

V EQF so kompetence 
opisane s pojmi, kot so: 
odgovornost in 
avtonomija. 

Nivo 1 
 

Osnovno splošno 
znanje. 

Osnovne veščine oz. 
spretnosti za izvedbo 
preprostih nalog. 

Delo in študij pod direktno 
supervizijo v 
strukturiranem okolju. 

Nivo 2 
 

Osnovno znanje 
na določenem 
področju dela ali 
študija. 

Osnovne kognitivne ali 
praktične veščine 
potrebne za izvedbo 
nalog in reševanje 
vsakdanjih problemov 
z uporabo enostavnih 
pravil in orodij.  

Delo in študij pod 
supervizijo z nekoliko 
avtonomije.  

Nivo 3 
 

Znanje dejstev, 
pravil, procesov 
in splošnih 
konceptov na 
določenem 
področju dela ali 
študija. 

Niz kognitivnih in 
praktičnih veščin oz. 
spretnosti potrebnih za 
dokončanje nalog in 
reševanje problemov. 
Naloge so izvajajo na 
podlagi selekcije in 
aplikacije potrebnih 
osnovnih metod, orodij, 
materialov in 
informacij.  

Prevzemanje odgovornosti 
za dokončanje nalog ter 
prilagoditev vedenja glede 
na okoliščine in reševanje 
problemov.  

Nivo 4 
 

Širše teoretično 
znanje znotraj 
določenega 
področja dela ali 
študija.  

Niz kognitivnih in 
praktičnih veščin oz. 
spretnosti potrebnih za 
reševanje specifičnih 
problemov na 
določenem področju 
dela ali študija. 

Samodisciplina znotraj 
ustaljenih pravil dela ali 
študija, ki so po navadi 
predvidljiva. Prevzemanje 
nekaterih odgovornosti za 
evalvacijo in izboljšanje 
dela ali študijskih 
aktivnosti.  
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Učni izidi 
relevantni 
za nivo 

Znanje Veščine in spretnosti Kompetence 

Nivo 5* 
 

Specializirano in 
teoretično znanje 
znotraj 
določenega dela 
ali študija ter 
zavedanje meja 
tega znanja. 

Obširen niz kognitivnih 
in praktičnih veščin oz. 
spretnosti zahtevanih 
za reševanje težjih 
problemov.  

Samodisciplina in 
supervizija v okolju dela 
ali študijskih aktivnosti, 
kjer so spremembe 
nepredvidljive.  

Nivo 6** 
 

Napredno znanje 
iz določenega 
področja dela ali 
študija, ki 
vključuje kritično 
razumevanje 
teorij in 
principov. 

Napredne veščine oz. 
spretnosti zahtevane za 
reševanje kompleksnih 
in nepredvidljivih 
problemov na 
specifičnem področju 
dela ali študija.  

Upravljanje kompleksnih 
tehničnih ali strokovnih 
aktivnosti ali projektov. 
Prevzemanje odgovornosti 
za odločanje v okolju, ki je 
nepredvidljivo. 
Prevzemanje odgovornosti 
za upravljanje strokovnega 
razvoja posameznikov ali 
skupine. 

Nivo 7*** 
 

Visoko 
specializirano 
znanje in kritično 
razmišljanje. 

Veščine oz. spretnosti 
zahtevane za 
raziskovanje in/ali 
inovacije z namenom 
razvoja novega znanja 
ali procedur in 
integracije znanja iz 
drugih področij.  

Upravljanje 
nepredvidljivih okoliščin.  

Nivo 
8**** 
 

Zelo napredno 
znanje na 
določenem 
področju ter 
povezava znanja z 
znanjem iz drugih 
področij.  

Napredne in 
specializirane veščine 
oz. tehnike, vključujoč 
sinteze in evalvacije, 
zahtevane za reševanje 
kritičnih problemov in 
raziskav in/ali inovacij. 

Avtoriteta, inovacije, 
avtonomija in pripadnost 
razvoju novih idej ali 
procesov z vključevanjem 
raziskav.  

Vir: Feutrie, M. (2006). The European Qualifications Framework and University 
Lifelong Learning. 33 th EUCEN Conference: ULLL and Bologna Process: From 
Bologna to London and Beyond. Ljubljana: Faculty of Economics. 
 
Legenda:  
* in ** predstavlja deskriptor za prvo stopnjo visokošolskega izobraževanja, odvisno od 
določenega števila kretitnih točk.  
*** predstavlja deskriptor za drugo stopnjo visokošolskega izobraževanja. 
****predstavlja deskriptor za tretjo stopnjo visokošolskega izobraževanja. 
 
»Bolonjska izhodišča« prenove visokega šolstva in nov Zakon o visokem 
šolstvu (2004) torej omogočajo kar nekaj novosti oz. odpirajo nove možnosti na 
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področju nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja s študijski programi za 
izpopolnjevanje, ki so oblika vseživljenjskega učenja. Naj naštejemo nekatere: 
− možnost za pridobitev licence za poučevanje »tretjega predmeta«, s 

priznanjem kandidatu generičnih, pa tudi določenih specifičnih kompetenc, 
ki jih je že pridobil v predhodnem študiju, z oblikovanjem določenih 
modulov, z opravljanjem ter priznavanjem študijskih obveznosti; 

− možnost za pridobitev licence diplomantom drugih usmeritev, ki se želijo 
kvalificirati za učitelje; 

− možnost za vseživljenjsko (formalno in neformalno) učenje; usposabljanje 
učiteljev, izvajalcev tečajev, mentorjev usposabljanja na šolah; programi in 
moduli IKT usposabljanja, programi za udeležence, ki niso dokončali 
študijske smeri; 

− možnost nabiranja in prenosa kreditov – premostitveni tečaji (bridging 
courses), ki bi kandidatu zagotovili manjkajoče specifične kredite in 
uspešnost nadaljevanja študija na izbrani smeri druge stopnje (pridobivanje 
novih predmetno specifičnih kompetenc) ali za nadaljevanje diagonalnega 
nadaljevanja študija – možnost prehoda iz ene usmeritve na drugo, iz ene 
stopnje na drugo stopnjo študija; 

− možnosti vrednotenja in priznavanja neformalnega in priložnostnega oz. 
izkušenjskega učenja po sprejetem Pravilniku o postopku in merilih za 
priznavanje pridobljenega znanja in izkušenj (Devjak, 2006, Zgaga, 2006). 

 
Zadnji dve alineji se nanašata na t. i. »stopnje okvirne evropske kvalifikacije«, 
ki veljajo za vsa področja človekove dejavnosti. Brez večjih težav jih lahko 
prenesemo na področje vzgoje in izobraževanja, ki za vsako od osem stopenj oz. 
nivojev (level) določa znanje (knowledge), spretnosti (skills) in kompetence. 
Evropski kvalifikacijski okvir deli kompetence na: (1) samostojnost in 
odgovornost (autonomy and responsibility); (2) učna sposobnost (learning 
competence); (3) komunikacijska in socialna/družbena kompetentnost 
(communication and social competence) in (4) strokovne in poklicne 
kompetence (professional and vocational competence). 
 
Najprej bomo v Tabeli 2 prikazali znanje in spretnosti in nato v Tabeli 3 
kompetence, ki jih določa Evropski kvalifikacijski okvir. 
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Tabela 2: Znanje in spretnosti, ki jih določa Evropski kvalifikacijski sistem. 
 
Stopnja Znanje Spretnosti 
1 Spomniti se splošnega znanja. Uporabiti osnovne spretnosti za 

izvršitev enostavnih nalog. 
2 Spomniti se in razumeti osnovno 

znanje področja, obsežnost 
potrebnega znanja je omejena na 
dejstva in glavne ideje. 

Uporabiti spretnosti in ključne 
sposobnosti za izvršitev nalog, kjer 
delovanje določajo pravila o običajnih 
postopkih in strategijah. 
Izbrati in uporabiti osnovne metode, 
orodja in materiale. 

3 Uporabiti znanje s področja, ki 
vključuje procese, tehnike, 
materiale, inštrumente, opremo, 
terminologijo in nekatere 
teoretične zamisli. 

Uporabiti niz specialističnih spretnosti 
za izvedbo nalog in predstaviti osebno 
razlago, ki temelji na izbiri in 
prilagajanju metod, orodij ter 
materialov. 
Oceniti različne pristope k nalogam. 

4 Uporabiti širok spekter 
praktičnega in teoretičnega 
znanja z določenega področja. 

Razviti strateške pristope k nalogam, ki 
se pojavijo pri delu ali učenju z uporabo 
specialističnega znanja in strokovnih 
virov podatkov. 
Oceniti rezultate glede na uporabljene 
strateške pristope. 

5 Uporabiti široko teoretično in 
praktično znanje, ki se pogosto 
nanaša na neko področje in se pri 
tem zavedati omejitev baze 
znanja. 

Razviti strateške in ustvarjalne 
odgovore pri iskanju rešitev dobro 
opredeljenih konkretnih in abstraktnih 
problemov 
Pojasniti prenos teoretičnega in 
praktičnega znanja pri reševanju 
problemov. 

6 Uporabiti podrobno teoretično in 
praktično znanje na določenem 
področju. Nekatero znanje je na 
konici področja in zahteva 
natančno razumevanje teorij in 
načel. 

Pokazati obvladovanje metod in orodij 
na kompleksnem specializiranem 
področju in pokazati inovativnost pri 
uporabi metod. 
Izmisliti si in podpreti argumente za 
reševanje problemov. 

7 Uporabiti visoko specializirano 
teoretično in praktično znanje, 
katerega del je vrhunsko znanje s 
tega področja. To znanje je 
podlaga za izvirnost pri razvoju 
ter/ali uporabi zamisli. 
Pokazati kritično zavest o 
problemih v znanju na 
določenem področju in o 
presečiščih med različnimi 
področji. 

Ustvariti raziskavo, ki temelji na 
analiziranju problemov, s povezovanjem 
znanja iz novih ali interdisciplinarnih 
področij in presojati na podlagi 
nepopolnih ali omejenih podatkov. 
 
Razviti nove sposobnosti za znanja in 
tehnike, ki se pojavljajo na novo. 
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8 Uporaba specializiranega znanja 
pri kritični analizi, oceni in 
sintezi novih in kompleksnih 
zamisli, ki so v konici 
določenega področja. 
Razširiti ali postaviti na novo 
obstoječe znanje in/ali strokovno 
prakso na določenem področju 
ali na presečišču med področji. 

Raziskati, zamisliti si, razviti, izvesti in 
prilagoditi projekte, ki vodijo k novemu 
znanju in novim postopkovnim 
rešitvam. 

Vir: The eight levels of the European Qualification Framework. 
http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/basic/2004.pdf 
 
Naslednjo tabelo moramo gledati celostno – upoštevajoč predhodna znanja in 
spretnosti, ki jih posameznik pridobi na posameznih nivojih oz. stopnjah.  
  
Tabela 3: Osebne in strokovne kompetence, ki jih določa Evropski 
kvalifikacijski sistem. 
 

Stopnja Samostojnost in 
odgovornost 

Učna 
sposobnost 

Komunikacijska 
in 
socialna/družbena 
kompetentnost 

Strokovne in 
poklicne 
kompetence 

1 Dokončati delovne ali 
učne naloge pod 
neposrednim nadzorom 
in pokazati osebno 
učinkovitost pri 
preprostih in ustaljenih 
okoliščinah. 

Sprejemati 
vodenje pri 
učenju. 

Odzivati se na preprosto 
pisno in govorno 
komunikacijo. 
Pokazati svojo družbeno 
vlogo. 

Zavedati se 
postopkov za 
reševanje 
problemov. 

2 Prevzeti omejeno 
odgovornost za večjo 
učinkovitost dela ali 
učenja v preprostih in 
ustaljenih okoliščinah 
ter v skupinah poznanih 
in istorodnih oseb. 

Iskati vodenje 
pri učenju. 

Odzivati se na preprosto 
a podrobno pisno in 
govorno komunikacijo. 
Prilagoditi vlogo 
različnemu družbenemu 
okolju. 

Reševati problem z 
uporabo 
predloženih 
podatkov. 

3 Prevzeti odgovornost za 
izvedbo nalog in 
pokazati nekaj 
samostojnosti pri delu 
ali učenju, kjer so 
okoliščine ponavadi 
ustaljene, vendar se 
nekateri dejavniki 
spreminjajo. 

Prevzeti 
odgovornost za 
svoje učenje. 

Voditi (in se odzivati na) 
izčrpno pisno in govorno 
komunikacijo. 
Prevzeti odgovornost za 
razumevanje samega 
sebe in svoje obnašanje. 

Rešiti probleme z 
uporabo znanih 
virov podatkov in 
pri tem upoštevati 
nekatera družbena 
vprašanja. 
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4 Obvladovati vlogo pod 
vodstvom v delovnih ali 
učnih okoliščinah, ki so 
ponavadi predvidljive 
in kjer je vključenih 
veliko dejavnikov, ki 
povzročajo spremembe 
in kjer so nekateri 
dejavniki medsebojno 
povezani. 
Dajati predloge za 
izboljšanje rezultatov. 
Nadzorovati vsakdanje 
delo drugih in prevzeti 
odgovornost za 
usposabljanje drugih. 

Pokazati 
samousmerjenost 
pri učenju 

Voditi (in odzivati se na) 
izčrpno pisno in govorno 
komunikacijo v 
nenavadnih položajih. 
Za spremembo 
obnašanja uporabiti 
razumevanje samega 
sebe. 

Rešiti probleme s 
povezovanjem 
podatkov iz 
strokovnih virov in 
pri tem upoštevati 
ustrezna družbena 
in etična vprašanja. 

5 Samostojno voditi 
projekte, ki zahtevajo 
reševanje problemov, 
kjer je več dejavnikov, 
od katerih so nekateri 
interaktivni, kar pripelje 
do nepredvidljivih 
sprememb. 
Pokazati ustvarjalnost 
pri razvijanju projektov. 
 
Voditi ljudi in oceniti 
učinkovitost sebe in 
drugih. 
 
Usposabljati druge in 
razvijati skupinsko 
delo. 

Oceniti svoje 
učenje in 
ugotoviti potrebe 
po učenju, ki so 
potrebne za 
nadaljnje učenje. 

Na dobro strukturiran in 
koherenten način 
prenesti zamisli svojim 
sodelavcem, nadrejenim 
in strankam z uporabo 
kvalitativnih in 
kvantitativnih podatkov. 
 
Izraziti razumljiv 
notranji osebni pogled 
na svet, ki odraža 
razmerje z drugimi. 

Oblikovati 
odgovore na 
abstraktne in 
konkretne 
probleme. 
 
Pokazati izkušnje z 
operativnimi 
interakcijami na 
določenem 
področju. 
 
Podati presojo na 
podlagi poznavanja 
ustreznih 
družbenih in 
etičnih vprašanj. 

6 Pokazati organizacijske 
sposobnosti 
odgovornost za 
upravljanje virov in 
vodenje skupine v 
delovnih in učnih 
okoliščinah, ki so 
nepredvidljive in 
zahtevajo rešitev 
kompleksnih 
problemov, kjer je 
veliko interaktivnih 
dejavnikov. 
 
Pokazati ustvarjalnost 
pri razvijanju projektov 
in pobudo pri postopkih 
vodenja, ki vključujejo 
usposabljanje drugih za 
razvoj učinkovitosti 
skupine. 

Dosledno oceniti 
svoje učenje in 
ugotoviti potrebe 
po učenju. 

Sporočiti zamisli, težave 
in rešitve strokovnjakom 
in nestrokovnjakom z 
uporabo vrste tehnik, ki 
vsebujejo kvalitativne in 
kvantitativne podatke. 
 
Izraziti razumljiv 
notranji osebni pogled 
na svet, ki odraža 
solidarnost do drugih. 

Zbrati in razložiti 
ustrezne podatke 
na nekem področju 
za rešitev 
problemov. 
 
Pokazati izkušnje z 
operativnimi 
interakcijami v 
okviru 
kompleksnega 
okolja. 
 
Presoditi na 
podlagi družbenih 
in etičnih vprašanj, 
ki se pojavljajo pri 
delu in učenju. 
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7 Pokazati vodenje in 
izvirnost v delovnih in 
učnih okoliščinah, ki so 
nenavadne, zapletene in 
nepredvidljive in 
zahtevajo reševanje 
problemov, ki vsebujejo 
veliko interaktivnih 
dejavnikov. 
 
Oceniti strateško 
učinkovitost skupin. 

Pokazati 
samostojnost pri 
usmerjanju 
učenja in visoko 
stopnjo 
razumevanja 
učnih procesov. 

Sporočiti rezultate, 
metode in temeljno 
načelo projekta 
strokovnjakom in 
nestrokovnjakom z 
uporabo primernih 
tehnik. 
 
Skrbno preiskati in 
razmisliti o družbenih 
normah in odnosih ter 
ukrepati za njihovo 
spremembo. 

Rešiti probleme s 
povezovanjem 
kompleksnih virov 
znanja, ki so včasih 
nepopolni in v 
novih nenavadnih 
okoliščinah. 
 
Pokazati izkušnje z 
operativnimi 
interakcijami in 
obvladovanje 
sprememb v 
kompleksnih 
okoljih. 
 
Odzvati se na 
družbena, 
znanstvena in 
etična vprašanja, 
na katera naletimo 
pri delu in učenju. 

8 Pokazati tehtne 
vodstvene sposobnosti, 
izvirnost in 
samostojnost v delovnih 
in učnih okoliščinah, ki 
so novi in zahtevajo 
reševanje problemov, ki 
vsebujejo veliko 
interaktivnih. 
Dejavnikov. 

Pokazati 
zmožnost za 
trajno predanost 
razvijanju novih 
zamisli ali 
procesov in 
visoko stopnjo 
razumevanja 
učnih procesov. 

Komunicirati z oblastmi 
prek kritičnega dialoga s 
sebi enakimi v skupnosti 
specialistov. 
 
Skrbno preiskati in 
razmisliti o družbenih 
normah in odnosih ter 
voditi akcije za njihovo 
spremembo. 

Kritična analiza, 
ocena in sinteza 
novih kompleksnih 
zamisli in 
strateškega 
odločanja, ki 
temeljijo na teh 
procesih. 
 
Pokazati izkušnje z 
operativnimi 
interakcijami z 
zmožnostjo 
strateškega 
odločanja v 
kompleksnem 
okolju. 
 
Podpirati družbeno 
in etično 
napredovanje z 
ukrepanjem. 

Vir: The eight levels of the European Qualification Framework. 
http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/basic/2004.pdf 
 
Evropski kvalifikacijski okvir bo dobil svoj smisel le preko partnerskega 
pristopa, ki omogoča sferi dela, da se aktivno vključuje v sistem dodiplomskega 
in podiplomskega visokošolskega (formalnega) izobraževanja in ne nazadnje – 
evropski kvalifikacijski okvir bo kvalitetno »zapolnjen« s takim sistemom 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki bo dovolj odprt za vrednotenje, 
priznavanje, dopolnjevanje, poglabljanje in širitev strokovnih znanj, spretnosti 
in osebnih in profesionalnih kompetenc. Poudarek partnerskega pristopa bo na 
obojestranskem sodelovanju, tako pri ugotavljanju potreb po novih programih 
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usposabljanja, na sodelovanju pri oblikah usposabljanja, ki bodo potekale v 
vzgojno-izobraževalnih institucijah in pri katerih bodo sodelovali visokošolski 
učitelji z izkušenimi učitelji praktiki, novinci ter študenti na skupnih projektih 
reševanja pedagoških problemov. Poudarek bo na povezovanju formalnega 
izobraževanja z neformalnim, vseživljenjskim učenjem in omrežnih oblikah 
sodelovanja (učenje na daljavo z uporabo IKT, učenje prek računalniško 
podprtih mrež).  
 
 
Zaključek 
 
Vizija Centra za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje Pedagoške fakultete v 
Ljubljani je v poslanstvu, ki ga opravlja že sedaj: izvajanje različnih programov 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja pedagoških in nepedagoških 
delavcev. Nadaljnje izobraževanje pedagoških delavcev bo usmerjeno k ciljem 
vseživljenjskega učenja – izboljševanje znanja, spretnosti in veščin, 
poglabljanje strokovnega znanja, seznanjanje z novostmi stroke, seznanjanje in 
pristopi uvajanja kurikularnih sprememb in nenehno spodbujanje in podpora 
profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v vseh 
življenjskih obdobjih. Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje nepedagoških 
delavcev bo usmerjeno k pridobitvi licence za opravljanje pedagoških poklicev. 
Vizija CNIU-ja se z bolonjsko prenovo študijskih programov kaže v 
premostitvenih programih, ki bi bili most tako med posameznimi študijskimi 
programi na naši fakulteti ali med študijskimi programi naše fakultete s 
študijskimi programi drugih fakultet na vseh treh ravneh študija (prva, druga in 
tretja stopnja), z jasno definiranimi pogoji in merili priznavanja in vrednotenja 
predhodnega učenja. Še naprej bomo posvečali veliko pozornost partnerskim 
odnosom med fakulteto, šolami, vrtci, drugimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi 
in institucijami kot tudi partnerskim odnosom s pristojnimi ministrstvi. Največji 
izziv CNIU-ja in Pedagoške fakultete v Ljubljani bo priznavanje in vrednotenje 
neformalnega in priložnostnega ali izkušenjskega učenja. Center za nadaljnje 
izobraževanje in usposabljanje Pedagoške fakultete v Ljubljani lahko 
predstavlja vez med posameznimi študijskimi programi in oddelki. Zakon o 
visokem šolstvu namreč omogoča priznavanje različnih oblik vseživljenjskega 
učenja v visokošolskih programih prve in druge stopnje. To predstavlja velik 
izziv in različne priložnosti za našo fakulteto. S programi izpopolnjevanja lahko 
posamezniki dobijo najmanj 10 in največ 60 kreditnih točk. To kreditno gledano 
pomeni celoten letnik rednega študijskega programa. To posamezniku omogoča 
pridobitev kvalifikacije, npr. za tretji predmet. Spremembe, povezane z novimi 
zahtevami trga dela, zahtevajo, da se fakulteta prilagaja trgu (zahtevam in 
potrebam šol in drugih vzgojno-izobraževalnim zavodom in institucijam) in 
hkrati upošteva znanja, ki jih je posameznik pridobil po neformalni poti, torej 
zunaj šolskega prostora. Tu nas čaka še kar nekaj dela. Potrebno bo izpiliti in 
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dograditi postopke, pri katerih bomo nedvoumno ugotovili, ali posameznik 
dosega predpisane standarde, ki jih določa kurikulum kot podlago za 
nadgrajevanje znanja ali kot standard pri posameznem predmetu. Vsekakor 
moramo upoštevati priporočila Evrope, da pri priznavanju predhodnega učenja 
niso ključni elementi, kot so število ur nekega predmeta, čas izobraževanja, ipd., 
temveč tiste ključne kompetence, ki si jih je posameznik razvil ali se zanje 
usposobil v delu formalnega izobraževanja ali v neformalnem in priložnostnem 
ali izkušenjskem učenju. Tak način dela bi pripomogel k uvajanju določenih 
novih vsebin in programov, povečal število študentov, od tega bi imeli korist 
delodajalci (prilagoditve trgu dela), ne nazadnje bi posamezniki z 
vključevanjem v razne programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 
pridobili tista nova znanja in kompetence, ki bi ustrezale evropskim 
kvalifikacijskim standardom in izboljšanju kvalitete v sferi dela. 
 
 
Literatura 
 
Common European Principles fot Teacher Competences and Qualifications (2005). 
http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/testingconf-en.html 

De Viron, F. (2007). The Validation of Non-formal and In-formal Learning: what help 
learning outcomes and the Diploma Supplement. 33 th EUCEN Conference: ULLL and 
Bologna Process: From Bologna to London and Beyond. Ljubljana: Faculty of 
Economics. 

Devjak, T. (2006). Lifelong learning and in-service teacher training in Slovenia : study 
of teachers' views about effectiveness of in-service teacher training. V: RICHARDS, 
John Kelvyn (ur.). International perspectives on education and training. Athens: Athens 
Institute for Education and Research, 279–291.  

Devjak, T. in Polak, A. (2007): Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje delavcev v 
vzgoji in izobraževanju. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Ministrstvo za šolstvo in 
Evropski socialni sklad. 

Feutrie, M. (2006). The European Qualifications Framework and University Lifelong 
Learning. 33 th EUCEN Conference: ULLL and Bologna Process: From Bologna to 
London and Beyond. Ljubljana: Faculty of Economics. 

Memorandum o vseživljenjskem učenju. (2000). Ljubljana: Komisija evropske skupnosti 
in Ministrstvo za šolstvo in šport. (Delovno gradivo.)  

Plevnik, T. (2004). Uvod v spremembe. V: Prenova sistema SSS za strokovne delavce v  

   vzgoji in izobraževanju. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.  

Prenova sistema SSS za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (2004). Ljubljana: 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. 

Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju. Uradni list RS, št. 64, 2004. 



137 

 

Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji do 
leta 2010. Uradni list RS, št. 70/2004. 

Skupna evropska načela za kompetence in kvalifikacije učiteljev (2006). V: V: Zgaga, P. 
(ur.), Posodobitev pedagoških študijskih programov v mednarodnem kontekstu, 
Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 11–26. 

Teze za prenovo pedagoških študijskih programov (2004).            
http://www.pef.uni-lj.si/strani/bologna/dokumenti/prenova-pedag-studijev.pdf 

The eight levels of the European Qualification Framework. 
http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/basic/2004.pdf 

Trunk Širca, N. in Gomezelj Omerzel, D. (2006). Implementacija sistema priznavanja 
neformalnega in priložnostnega učenja v slovenski visokošolski prostor. Koper: 
Fakulteta za management. 

Zakon o izobraževanju odraslih. Uradni list RS, št.12/1996. 

Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah. Uradni list RS, št.83/2003. 

Zakon o visokem šolstvu. Uradni list RS, št. 100/2004. 

Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja. Uradni list RS, št. 73/2004. 

Zgaga, P. (2006 ). Posodobitev pedagoških študijskih programov v mednarodnem 
kontekstu: teme, konteksti in odprta vprašanja. V: Zgaga, P. (ur.), Posodobitev 
pedagoških študijskih programov v mednarodnem kontekstu, Ljubljana: Pedagoška 
fakulteta, 11–26. 



138 Izvirni znanstveni prispevek 

Udeleženci programov  
izobraževanja in usposabljanja  

 
 

Majda Cencič 
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper 

 
 

 
Povzetek 
Hitre spremembe v družbi in v poklicu zahtevajo stalne prilagoditve ter stalno ali 
vseživljenjsko učenje. Znanje, ki ga pridobimo za poklic, kmalu zastari in ga je 
potrebno obnavljati. V ta namen Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije 
vsako leto razpisuje različne programe izobraževanja in usposabljanja, namenjene 
strokovnimi delavcem v vzgoji in izobraževanju. Ker je programov veliko, nas je 
zanimalo, kateri strokovni delavci se jih največ udeležujejo in če so statistično značilne 
razlike med udeleženci ter s katerimi problemi se pri tem predvsem srečujejo. Rezultate 
smo dobili z anketnim vprašalnikom. Izpolnjevali so ga strokovni delavci, ki so 
obiskovali programe v letih 2004/05. Rezultate smo kvantitativno in kvalitativno 
analizirali. V raziskavo je bil vključen sistematični stratificirani vzorec, ki je zajel 2338 
strokovnih delavcev. V prispevku predstavljamo ne le kdo so strokovni delavci, ki se 
največ udeležujejo programov, ampak tudi njihova mnenja, predloge in težave, s 
katerimi se pri tem srečujejo.  
 
Ključne besede 
programi izobraževanja in usposabljanja, strokovni delavci, mnenja strokovnih delavcev 
 
 
Abstract 
Changes in society and at work require constant adaptation and continuous or lifelong 
learning. The knowledge we originally acquired for our job soon becomes obsolete and 
we have to renew and update it. For this purpose, every year the Ministry of Education 
and Sport offers various programmes for teachers and other school workers. These 
programmes are quite numerous and we wanted to find out which teachers or other 
school staff attend them the most, whether there are statistically relevant differences 
among the participants and where they encounter the greatest difficulties. The results 
were achieved with the help of a questionnaire answered by school workers attending 
the programmes during the 2004/05 school year. The results were quantitatively and 
qualitatively analysed. We included in the research a systematic and stratified sample of 
2,238 teachers and other school workers. In the article we discuss not only who the 
professional workers attending the programmes the most are but also their opinions, 
proposals and difficulties they face. 
 
Key words 
in-service teacher training programmes, school workers, opinions of school workers 
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1 Uvod 
 
Učeča se družba pričakuje vseživljenjsko učenje svojih članov, saj so 
spremembe na različnih področjih tako hitre in nepredvidljive, da jim z 
dodiplomskim znanjem, ki smo si ga pridobili, le težko sledimo. Današnja 
družba znanja zahteva tudi nekatere nove kompetence, ki jih pedagoški delavci 
niso imeli možnosti pridobiti v času dodiplomskega študija. 
 
Da se pedagoški delavci zavedajo nujnosti vseživljenjskega učenja, dokazuje 
tudi udeležba programov izobraževanja in usposabljanja, saj so nekateri 
programi zelo hitro zapolnjeni. Udeležba in opravljene obveznosti na nekaterih 
programih so tudi pogoj za opravljanje pedagoškega poklica. 
 
V prispevku bomo pregledali, kdo so pedagoški delavci, ki se v Sloveniji 
udeležujejo programov izobraževanja in usposabljanja (njihov spol, naziv, 
stopnja izobrazbe, zaposlitev), ter ali so med njimi razlike glede udeležbe 
različnih vrst sklopov programov, pa tudi s katerimi težavami se pri tem 
srečujejo. Za osnovo bomo vzeli programe, ki so se jih pedagoški delavci 
udeležili v šolskem letu 2004/05. 
 
 
2  Nujnost strokovnega usposabljanja pedagoških delavcev 
 
Dokumenti Evropske unije močno poudarjajo vseživljenjsko učenje, ki je ena 
od prioritet razvoja. Vseživljenjsko učenje označujejo kot namensko učno 
aktivnost, formalno ali neformalno stalno aktivnost državljanov s ciljem 
izboljšati znanja, spretnosti in kompetence (European Report on Quality 
Indicators of Lifelong Learning, 2002, 7). Vseživljenjsko učenje označuje 
učenje na različnih področjih: na področju poklica kot profesionalno učenje ali 
učenje za delo in učenje z delom, na področju osebnostnega razvoja, področju 
družbe in državljanstva.   
 
Oblikovale so se različne teorije profesionalnega učenja pedagoških delavcev 
ali različni modeli, ki poudarjajo bodisi izkušnje in refleksijo (Berliner 1989, po 
Marentič Požarnik, 1993) bodisi usmerjenost, od usmerjenosti nase, preko 
usmerjenosti na naloge do usmerjenosti na vplive ali učinke (Fuller, 1969, 
Fuller in Brown, 1975, po Kagan, 1992) ali čas poučevanja oz. delovno dobo 
(Hargreaves in Fullan, 1992), če navedemo le nekatere modele.  
 
Za razvoj v poklicu je potrebno pedagoškim delavcem omogočiti stalno učenje, 
ki je neposredno povezano z njihovim delom. »Namenjeno je posodabljanju, 
spopolnjevanju in razširjanju znanj«, ki so bila pridobljena v dodiplomskem 
izobraževanju (Pomembne teme v izobraževanju učiteljev v Evropi, 2004, 109), 
omogoča pa tudi pridobivanje novih kompetenc ali pa je povezano z 
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vpeljevanjem reformnih sprememb v izobraževanje. Strokovnim delavcem na 
področju vzgoje in izobraževanja omogoča tudi izpolnitev osebnih potreb, kar 
spet vpliva na uspešno opravljanje dela (prav tam, ista stran). Različni programi 
naj bi ustrezali potrebam, ki so določene na ravni države, na ravni šole, pa tudi 
potrebam posameznikov. 
 
V nekaterih evropskih državah je strokovno usposabljanje pedagoških delavcev 
obvezno, drugje, kamor spada tudi Slovenija, je neobvezno, a povezano z 
napredovanjem in s tem tudi z izboljševanjem osebnega dohodka. V Sloveniji 
imajo pedagoški delavci pravico do petih delovnih dni na leto za udeležbo na 
usposabljanju, drugje pa tudi možnost daljšega študijskega dopusta, t. i. 
»sobotno leto«.  
 
Pri nas in v nekaterih evropskih državah je strokovno usposabljanje pedagoških 
delavcev v rokah šolske oblasti na ravni Ministrstva za šolstvo in šport. V 
nekaterih drugih evropskih državah je izobraževanje bolj decentralizirano in se 
izvaja na regionalni, lokalni ali šolski ravni.  
 
 
3 Različnost programov izobraževanja in usposabljanja 

strokovnih delavcev v Sloveniji 
 
V Sloveniji sistem izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji 
in izobraževanju ureja Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju 
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (2004). 2. člen navaja (prav tam, 
8088): »Cilj nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v 
vzgoji in izobraževanju je zagotavljanje strokovne usposobljenosti za 
poučevanje določenega predmeta ali predmetnega področja oziroma 
opravljanje določenega strokovnega dela, podpiranje profesionalnega in 
strokovnega razvoja vsakega strokovnega delavca, razvoja javnega vrtca in šole 
ter razvoja celotnega sistema vzgoje in izobraževanja in s tem povečanje 
njegove kvalitete in učinkovitosti.« Glede na navedeno se nadaljnje 
izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 
izvaja v obliki: 
− programov za izpopolnjevanje izobrazbe (IZP), ki so oblika formalnega 

izobraževanja, saj dobijo udeleženci javno veljavno listino in s tem možnost 
opravljanja poklica. Taki programi so npr. pedagoško-andragoška izobrazba, 
defektološka dokvalifikacija, program za poučevanje v prvem razredu 
devetletke, računalništvo, verstva in etika ipd. Programe izvajajo v glavnem 
fakultete v Ljubljani, Mariboru in Kopru; 

− programi profesionalnega usposabljanja predstavljajo obliko neformalnega 
izobraževanja, saj udeleženci dobijo le potrdilo o opravljenem programu. To 
so npr.: predpisani programi (PRP), posodobitveni programi (PSD), 
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programi za učiteljske zbore (UZB), tematske konference, programi za 
širjenje dobre prakse, programi za profesionalni razvoj. 

Poleg tega Pravilnik (prav tam) navaja še: 
− izobraževanje v študijskih skupinah ali različnih mrežah povezav, ki so 

namenjene seznanjanju z novostmi ali usposabljanju za izvajanje novosti; 
− programe računalniškega opismenjevanja, ki so namenjeni usposabljanju 

pedagoških delavcev za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije 
v vzgoji in izobraževanju, saj je računalniška pismenost osnova pridobivanja 
novih znanj, omogoča pa tudi drugačno strategijo pouka; 

− verificirane programe, ki so izven sistema in se jih pedagoški delavci lahko 
udeležujejo doma in v tujini. 

 
Programe objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport v obliki kataloga. Poskušali so 
s katalogom na spletu, a odziv strokovnih delavcev ni bil dober. V katalogu niso 
objavljene tematske konference, mreže javnih zavodov, računalniško 
opismenjevanje ter verificirani programi. Informacije je možno dobiti tudi na 
internetni strani Ministrstva za šolstvo in šport: http://www.mszs.si 
šolstvo/kadri/stalno strokovno spopolnjevanje. V šolskem letu 2004/05, na 
katerega se nanaša naša raziskava, so bili razpisani štirje sklopi programov: 
− programi za izpopolnjevanje izobrazbe (IZP), ki so določeni kot izobrazbeni 

pogoj za poučevanje določenega predmeta (npr. »moduli« za pouk v 1. 
razredu 9-letne osnovne šole, programi izpopolnjevanja za poučevanj 
naravoslovja, za izpopolnjevanje angleškega in italijanskega jezika, za 
knjižničarje, za računalništvo in informatiko, iz predšolske vzgoje ter za 
predmet verstva in etika) ali za opravljanje določenega vzgojno-
izobraževalnega dela (npr. pedagoško-andragoško izobraževanje); 

− predpisani programi (PRP), ki imajo status prednostnih programov 
usposabljanja. Namenjeni so za izvajanje novih programov in za doseganje 
ciljev novih učnih načrtov oz. katalogov znanja in izpitnih katalogov; 

− posodobitveni programi (PSD), ki omogočajo strokovnim delavcem 
posodabljanje disciplinskega ali strokovnega znanja za predmete, ki jih 
poučujejo oz. za strokovno delo, ki ga opravljajo in 

− programi za učiteljske zbore (UZB), ki so bili prvič uvedeni prav v šolskem 
letu 2004/05 in so namenjeni celotnemu učiteljskemu oz. vzgojiteljskemu 
kolektivu. 

 
 
4 Raziskava 
 
4.1 Opis raziskave 
 
Raziskava je potekala v okviru projekta Partnerstvo fakultet in šol v letih 2006 
in 2007, Model IV: Raziskave pedagoške prakse in neposredna uporaba 
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rezultatov v vzgojno-izobraževalnem delu, Univerza na Primorskem, Pedagoška 
fakulteta Koper in v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport. Pobudo za 
raziskavo je dal Programski svet za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje 
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. V tem prispevku se usmerjamo 
predvsem na udeležence in na probleme oz. težave, ki jih imajo pri vključevanju 
v programe, navajamo pa tudi nekatere zanimive predloge. Ker so bile zaželene 
teme, ki bi se jih strokovni delavci najraje udeleževali, že predstavljene (npr. 
Polak, Devjak in Cencič, 2005, Cencič in sod. 2006), se tu vanje ne usmerjamo 
in jih ne ponovno izpostavljamo.  
 
Odgovore smo dobili z anketnim vprašalnikom, ki ga je oblikovala Komisija za 
evalvacijo sistema in programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, 
potrdil pa Programski svet za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje 
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Vprašalnik je bil spomladi leta 
2006 poslan strokovnim delavcem, ki so se udeležili programov izobraževanja 
in usposabljanja v letih 2004/05, da bi pregledali učinke teh programov. 
Udeleženci so bili izbrani slučajnostno, po načelu sistematičnega izbora. Vzorec 
je bil stratificiran po vzgojno-izobraževalnih zavodih in je predstavljal 10 % 
vseh udeležencev za vse razpisane programe, razen za programe 
izpopolnjevanja, kjer so bili vključeni vsi udeleženci. Dobili smo 2338 vrnjenih 
vprašalnikov, kar ni veliko, saj je vprašalnike po pošti vrnilo v povprečju le 60 
% anketiranih oseb, najvišji je bil odziv anketirancev, ki so se udeležili 
predpisanih programov (PRP), 66,1 % in najnižji je bil odziv anketirancev, ki so 
se udeležili programov za učiteljske zbore (UZB), le 40,0 %. 
 
Podatke smo obdelali s pomočjo deskriptivne in inferenčne neparametrične 
statistike. Izračunan je bil 2χ -preizkus ali 2χ -preizkus z razmerjem verjetij 
(Sagadin, 2003, 321), pa tudi analiza variance. Proste odgovore anketirancev 
smo za ta prispevek prikazali za vse programe skupaj glede na izpostavljene 
teme in jih ponekod ilustrirali z dobesednimi navedbami anketirancev. Pri 
pomembnih razlikah glede na programski sklop navajamo tudi ime sklopa 
programov, ki so se ga pedagoški delavci udeležili. 
 
 
4.2 Rezultati in interpretacija 
 
Najprej predstavljamo rezultate o udeležencih, nato o glavnih težavah 
posameznega sklopa in nekaj najbolj zanimivih predlogov. 
 
4.2.1 Strokovni delavci, udeleženci programov izobraževanja in usposabljanja 
 

Glede na feminizacijo učiteljskega poklica je v programih največ žensk, skoraj 
94 % (Tabela 1), toda kot vidimo iz statistično značilnih razlik (Tabela 1), se 
učitelji največ udeležujejo predpisanih programov (PRP) (16 %) in programov 
za učiteljske zbore (UZB) (11 %), ki so organizirani za celotni kolektiv, najmanj 
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pa programov izpopolnjevanja (IZP). Podatek kaže, kje je zaposlenih največ oz. 
najmanj učiteljev.  
Tabela 1: Število in odstotek udeležencev po sklopih programov in spolu ter 
izračun 2χ -preizkusa 
IZP (programi za izpopolnjevanje izobrazbe), PRP (predpisani programi), PSD 
(posodobitveni programi), UZB (programi za učiteljske zbore). 
 

Spol Programski sklop moški ženske 
Skupaj 

67 1418 1485IZP 4,5 % 95,5 % 100,0 %
19 98 117PRP 16,2 % 83,8 % 100,0 %
26 371 397PSD 6,5 % 93,5 % 100,0 %
35 278 313UZB 11,2 % 88,8 % 100,0 %

147 2165 2312Skupaj 6,4 % 93,6 % 100,0 %
2χ  39,947 

g 3 
P 0,000 

 
Kot vemo in vidimo iz podatkov, je moških zelo malo v učiteljskem poklicu in 
se zato ne morejo udeleževati programov. Lahko pa se zamislimo nad tem 
podatkom in tudi nad rezultati in sklepi drugih raziskav, da npr. preveč žensk v 
pedagoškem poklicu lahko oblikuje feministično okolje, v katerem fantje ne 
morejo dobro uspevati ter da se pri vedno večjem številu otrok pojavlja 
pomanjkanje modela moške vloge, če fantje tudi rastejo v enostarševskih 
družinah, večinoma pri materah (Hanson 1993, po Montecinos in Nielsen 
1997). Če otroci ne vidijo učiteljev, zrastejo v prepričanju, da je učiteljski 
poklic namenjen le ženskam. Verjetno bi morali v tej smeri več razmišljati na 
fakultetah, kjer izobražujemo učitelje, in načrtovati dejavnosti za večjo 
privlačnost učiteljskega poklica tudi med fanti. Problem pa ni tako preprost, ker 
po drugi strani velja prepričanje, da če pride moški v tradicionalno ženski 
poklic, se pojmuje, da je padel po družbeni lestvici, če pa v tradicionalno moški 
poklic pride ženska, pa da se je po njej povzpela. To je mogoče tudi razlog, da 
si fantje, četudi jih pedagoški poklic zanima, zaradi negativne predstave in 
predsodkov izberejo drug poklic ali da je po Londonovi motivacijski teoriji 
(London in Noe, 1997) vztrajanje in prilagajanje v študiju in kasneje v poklicu 
manj trden element poklicne motivacije. Ugotovitev potrjuje raziskava 
(Montecinos in Nielsen, 1997), v kateri so ugotovili, da fantje postajajo večji 
dvomljivci o pravi izbiri poklica, ko se gibljejo po programu navzgor in da bolj 
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izgubljajo motivacijo za študij, ko prihajajo v višje letnike. Po drugi strani pa 
fantje pedagoško izobraževanje pogosteje vzamejo le kot prehod na druge 
poklice z višjim statusom (prav tam). 
 
Tabela 2: Število in odstotek udeležencev po sklopih programov in stopnji 
izobrazbe ter izračun 2χ -preizkusa z razmerjem verjetij 
IZP (programi za izpopolnjevanje izobrazbe), PRP (predpisani programi), PSD 
(posodobitveni programi), UZB (programi za učiteljske zbore). 
 

Izobrazba Programski 
sklop srednja višja visoka 

strokovna
univerzi-

tetna 
spec., mag., 

dr. 
Skupaj 

118 686 124 528 26 1482 IZP 
8,0 % 46,3 % 8,4 % 35,6 % 1,8 % 100,0 % 

3 33 10 71 117 PRP 
2,6 % 28,2 % 8,5 % 60,7 % 100,0 % 

20 100 34 233 11 398 PSD 
5,0 % 25,1 % 8,5 % 58,5 % 2,8 % 100,0 % 

69 71 34 127 12 313 UZB 
22,0 % 22,7 % 10,9 % 40,6 % 3,8 % 100,0 % 

210 890 202 959 49 2310 Skupaj 
9,1 % 38,5 % 8,7 % 41,5 % 2,1 % 100,0 % 

2χ  188,776 

g 12 
P 0,000 

 
Največ se programov udeležujejo zaposleni z univerzitetno stopnjo izobrazbe 
(Tabela 2), skoraj 42 % izmed vseh udeležencev, nato sledijo udeleženci z višjo 
stopnjo izobrazbe, skoraj 39 %. Rezultat kaže, da ima skoraj polovica 
pedagoških delavcev že univerzitetno stopnjo izobrazbe. S končanim 
učiteljiščem skoraj ni več zaposlenih učiteljev. S srednjo stopnjo izobrazbe so le 
laboranti ali zaposleni v vrtcih.  
 
Reforma učiteljske izobrazbe, ki se je pri nas začela v šestdesetih letih 20. 
stoletja z ukinitvijo učiteljišč in nadaljevala v osemdesetih letih s fakultetnim 
študijem za vse učitelje, je šla vzporedno s procesom tudi v drugih evropskih 
državah. Kot eden od ciljev reforme izobraževanja učiteljev je bila na eni strani 
potreba po kakovosti, ki naj bi se izboljšala »z bolj poglobljenim akademskim 
izobraževanjem in/ali razširjenim pedagoško strokovnim usposabljanjem«, kar 
so povezovali tudi »s prizadevanji za izboljšanje družbenega statusa učiteljev« 
(Pomembne teme v izobraževanju, 2005, 1).  
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Čeprav imajo pedagoški delavci možnost povzpeti se po izobrazbeni lestvici, je 
tistih z najvišjimi stopnjami izobrazbe, ki se tudi udeležujejo programov 
izobraževanja in usposabljanja, le okoli 2 %. 
 
Tudi glede na stopnjo izobrazbe in naveden sklop programov so statistično 
pomembne razlike. Programov za izpopolnjevanje izobrazbe (IZP) se največ 
udeležujejo pedagoški delavci z višjo stopnjo izobrazbe, predpisanih programov 
(PRP) pa največ tisti z univerzitetno stopnjo izobrazbe in najmanj s srednjo. Pri 
posodobitvenih programih (PSD) je več kot polovica vseh z univerzitetno 
stopnjo izobrazbe. Največ udeležencev z univerzitetno stopnjo izobrazbe je na 
predpisanih programih (PRP). Največ, 22 % udeležencev s srednjo stopnjo 
izobrazbe, pa je na programih za učiteljske zbore (UZB), ki so pogosto 
organizirani tudi za vrtce. 
 
Tabela 3: Število in odstotek udeležencev po sklopih programov in zaposlitvi 
ter izračun 2χ -preizkusa z razmerjem verjetij 
IZP (programi za izpopolnjevanje izobrazbe), PRP (predpisani programi), PSD 
(posodobitveni programi), UZB (programi za učiteljske zbore). 
 

Zaposlitev  

vrtec OŠ 
poklic-

na/ 
srednja

gim. glas-
bena 

šola/ 
zavod za 
otroke s 

p.p. 

višja 
strok. izven ostalo Skupaj 

75 1243 41 14 2 34 10 38 30 1487IZP 5,0 % 83,6 % 2,8 % 0,9 % 0,1 % 2,3 % 0,7 % 2,6 % 2,0 % 100,0%
95 10 4 3 2 2 1 117PRP 81,2 % 8,5 % 3,4 % 2,6 % 1,7 % 1,7 % 0,9 % 100,0%

27 219 67 49 1 15 5 3 12 398PSD 6,8 % 55,0 % 16,8 % 12,3 % 0,3 % 3,8 % 1,3 % 0,8 % 3,0 % 100,0%
91 166 26 10 11 5 3 312UZB 29,2 % 53,2 % 8,3 % 3,2 % 3,5 % 1,6 % 1,0 % 100,0%

193 1723 144 77 6 62 20 43 46 2314Sk. 8,3 % 74,5 % 6,2 % 3,3 % 0,3 % 2,7 % 0,9 % 1,9 % 2,0 % 100,0%
2χ  424,622 

g 24 
P 0,000 

 
Programov se udeležujejo največ zaposleni v osnovnih šolah. Deloma je razlog 
v tem, da je bilo največ vključenih v programe izpopolnjevanja (IZP), ki so 
organizirani predvsem za osnovne šole. Tudi sicer udeleženci menijo, da so 
vsebine najprimernejše za zaposlene v osnovnih šolah in veliko manj za srednje 
šole, višje šole ali za glasbene šole (Cencič in sod., 2006). 
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Tudi v tem primeru so statistično pomembne razlike med udeleženci navedenih 
programov. Največ udeležencev programov izpopolnjevanja (IZP) je iz 
osnovnih šol (83,6 %). Udeležencev posodobitvenih programov (PSD) je iz 
osnovnih šol le dobra polovica. Skoraj 17 % je udeležencev posodobitvenih 
programov (PSD) tudi iz poklicnih in srednjih šol. Programov za učiteljske 
zbore (UZB) je dobra polovica za osnovne šole, veliko pa jih je tudi za vrtce 
(skoraj 30 %), medtem ko iz glasbenih šol in 'izven sistema' ni bilo udeležencev 
programov za učiteljske zbore (UZB). Razpisane teme programov za učiteljske 
zbore (UZB) so bile aktualne, največ o socializacijskih problemih, konfliktih in 
agresivnosti, sodobnih pristopih v vzgojno-izobraževalnem delu, o otrocih s 
posebnimi potrebami, o komunikacijskih spretnostih, motivaciji v 
izobraževanju, vlogi razrednika in sodelovanju s starši, če navedemo le 
najpogostejše izpeljane teme. Kljub aktualnim temam anketiranci programskega 
sklopa niso najbolje ocenili. Prav obratno, programi za učiteljske zbore (UZB) 
so bili najslabše ocenjeni v primerjavi z ostalimi sklopi programov (Cencič in 
sod. 2006). 
 
Udeleženci iz vrtcev se niso udeleževali predpisanih programov (PRP). Teh 
programov se niso udeležili niti iz višjih strokovnih šol, kar kaže na usmerjenost 
programskega sklopa le na zaposlene v določenih ustanovah. 
 
Tabela 4: Število in odstotek udeležencev po sklopih programov in strokovnem 
nazivu udeležencev ter izračun 2χ -preizkusa z razmerjem verjetij 
IZP (programi za izpopolnjevanje izobrazbe), PRP (predpisani programi), PSD 
(posodobitveni programi), UZB (programi za učiteljske zbore). 
 

Naziv Programski sklop 
 brez mentor svetovalec svetnik predavatelj 

Skupaj 

294 780 395 4 3 1476IZP 19,9 % 52,8 % 26,8 % 0,3 % 0,2 % 100,0 %
37 42 35 3  117PRP 31,6 % 35,9 % 29,9 % 2,6 %  100,0 %
75 164 139 21  399PSD 18,8 % 41,1 % 34,8 % 5,3 %  100,0 %

113 100 112 6  331UZB 34,1 % 30,2 % 33,8 % 1,8 %  100,0 %
519 1086 682 33 3 2323Skupaj 

 22,3 % 46,7 % 29,4 % 1,4 % 0,1 % 100,0 %
2χ  125,997 

g 12 
P 0,000 
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Skoraj polovica udeležencev ali 47 % je imela naziv mentor. Približno enak 
delež je bil udeležencev programov z nazivom svetovalec ali brez naziva, 
najmanj udeležencev, le okoli 1,5 %, pa z nazivom svetnik.  
 
Tudi glede na naziv so med udeleženci različnih programskih sklopov 
statistično pomembne razlike. Pri programih izpopolnjevanja (IZP) smo imeli 
celo tri predavatelje, od katerih je bil eden višji predavatelj, kar kaže na 
primanjkljaj pedagoško-psihološke izobrazbe pri univerzitetnih učiteljih in 
sodelavcih. Največ udeležencev brez naziva je bilo na programih za učiteljske 
zbore (UZB), 34 %, in predpisanih programih (PRP), skoraj 32 %. Programov 
za učiteljske zbore (UZB) se udeležujejo vsi, zato je na teh programih največ 
udeležencev brez naziva. Svetnikov in tudi svetovalcev je bilo največ na 
posodobitvenih programih (PSD).  
 
Ker si z udeležbo na nekaterih programih in opravljenimi zahtevami strokovni 
delavci pridobijo tudi točke, ki jim pomagajo pri napredovanju v plačilne 
razrede, je to tudi ena izmed zunanjih motivacij, ki pritegne pedagoške delavce, 
da se udeležujejo programov. Tudi Pravilnik o napredovanju zaposlenih v 
vzgoji in izobraževanju v nazive (2002) dobro poznajo in se naj pogosto 
sklicujejo. 
 
Tabela 5: Program in število let delovne dobe ter rezultati analize variance 
IZP (programi za izpopolnjevanje izobrazbe), PRP (predpisani programi), PSD 
(posodobitveni programi), UZB (programi za učiteljske zbore). 
 
Programski 

sklop 
Število 

odgovoro
v 

Aritmetična 
sredina 

Standardn
i odklon

Minimalna 
vrednost

Maksimal
na 

vrednost 

Brown - Forsythe 
preizkus 

IZP 1468 17,09 8,37 0,0 38
PRP 115 14,50 9,40 1,5 35
PSD 397 17,10 9,30 0,0 38
UZB 309 17,52 9,87 1,0 38

Skupaj 2289 17,02 8,82 0,0 38

F=3,085 

1g =3 

1g =713,89 
P=0,027 

 
Rezultati (Tabela 5) kažejo, da je bila povprečna delovna doba udeležencev 
vseh programov 17 let, velika pa razpršenost (povprečni standardni odklon je bil 
8,82), ki je varirala od 0 do 38 let delovne dobe. Rezultat ponovno potrjuje 
ugotovitve, da se pedagoški delavci udeležujejo programov ne glede na stopnjo 
njihovega profesionalnega razvoja in da je zaznati celo trend, da se pedagoški 
delavci, ki so po različnih opredelitvah profesionalnega razvoja v obdobju 
izkušenosti ali eksperti, udeležujejo programov celo pogosteje (Cencič, Polak in 
Devjak, 2006). Rezultati kažejo, da se s starostjo ne zmanjšuje interes za 
obiskovanje programov ali da se učitelji ne predajo umirjenosti, distanci ali 
konservativnosti (Hargreaves in Fullan, 1992). Verjetno je za pedagoške 
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delavce z več leti delovnih izkušenj več razlogov, ki jih vodijo v vključevanje v 
različne programe. Prisotni so osebni razlogi (več prostega časa, odrasli otroci, 
želja narediti »nekaj zase« ipd.) in neosebni, med katerimi moramo omeniti tudi 
hitre spremembe na področju šolstva, reformni posegi, zakonske zahteve, npr. 
za poučevanju v 1. razredu.  
 
Rezultat analize variance kaže statistično pomembne razlike med udeleženci 
navedenih programov in njihovo delovno dobo. Kot vidimo iz povprečnih 
vrednosti, je bila ta najnižja pri predpisanih programih (PRP), kar označuje v 
povprečju mlajše udeležence. Glede na delovno dobo so torej izstopali 
predpisani programi (PRP), ki so se statistično pomembno razlikovali od vseh 
drugih programov (P<0,05), saj so se teh programov udeležili pedagoški delavci 
s povprečno 14 let delovne dobe.  
 
Predpisani programi (PRP) imajo status prednostnih programov. Namenjeni so 
usposabljanju za izvajanje novih programov in za doseganje ciljev novih učnih 
načrtov oz. katalogov znanja in izpitnih katalogov. Ravnatelji naj bi pedagoške 
delavce usmerjali najprej v te programe in šele nato v druge programe 
izobraževanja in usposabljanja. Udeleženci so bili najbolj zadovoljni s temi 
programi in največji odziv je bil pri anketirancih, ki so se udeležili teh 
programov (Cencič in sod., 2006). Ali lahko te podatke povežemo z delovno 
dobo udeležencev ali s tem, da je bilo v teh programih veliko tudi moških? 
Vprašanji ostajata za kakšno drugo razpravo. 
 
Glede na program in kraj ustanove, kar smo primerjali s poštno številko 
vzgojno-izobraževalnega zavoda, analiza variance ni pokazala statistično 
pomembnih razlik, kar pomeni, da se programov udeležujejo vsi udeleženci ne 
glede na bližino izobraževalnih središč.  
 
V nadaljevanju bomo poudarili, da je oddaljenost seminarjev eden izmed 
večkrat omenjenih težav udeležencev programov. 
 
4.2.2 Izpostavljene težave oz. problemi udeležencev in njihovi predlogi 
 

Predstavljamo predvsem izpostavljene težave in probleme. O željah, vsebinah 
smo že večkrat razpravljali, kot je bilo že navedeno (glej tudi: Devjak, 2005, 
Polak, 2005, Polak, Devjak in Cencič, 2005, Cencič in sod. 2006). 
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Shema 1: Izpostavljene težave udeležencev programov. 
 

METODE  

− zastarele,  
− nesodobne, 
− ne upoštevajo znanja in izkušenj 

udeležencev, 

VSEBINA 

− se ponavlja,  
− zastarela,  
− ni neposredno uporabna v praksi, 
− usmerjena le na učence, 

PREDAVATELJI − brez praktičnih izkušenj, 
− pretežno domači in poznani,  

ČAS IZVAJANJA 
− ko je na delovnem mestu največ 

obveznosti in dela,  
− ob koncu tedna, 

GLAVNE 
TEŽAVE 

KRAJ IZVAJANJA  
(ne velja za programe 
UZB) 

− pretežno v večjih središčih. 

 
Nekaj najbolj zanimivih izjav o vsebini (ne pa o temah): 

„Imam že precej delovnih izkušenj in občutek, da se stare stvari 
„pogrevajo“ v malo drugačni preobleki, ki se skrivajo največkrat pod 
naslovi: Sodobne ...« (udeleženec programa za izpopolnjevanje 
izobrazbe) 
Zanimiva je tudi izjava udeleženca (program za učiteljske zbore): 
»Vsebina je večinoma za začetnike na nekem področju.« 

 
O predavateljih: 

»Povabiti tuje strokovnjake, da predstavijo njihov način dela, metode 
ipd. Povabiti tuje strokovnjake z novimi idejami in pristopi ali na 
drugačen način.« (program za izpopolnjevanja izobrazbe) 
“Le tisti, ki so prej delali v praksi.” (program za izpopolnjevanje 
izobrazbe) 
“Najbolj sem vesela, ko so predavatelji strokovnjaki, ki predavano stvar 
tudi v praksi izvajajo.” (program za izpopolnjevanje izobrazbe) 
»Predavajo po knjigah in predstavljajo svoje raziskave, o problemih, ki 
so v praksi, “pa nimajo pojma.”« (posodobitveni program) 

 
O času: 

Podobne ugotovitve o neustreznem času izvajanja programov smo 
dobili tudi v raziskavi (Polak, Devjak in Cencič, 2005). Hkrati so 
nekateri udeleženci (programov za izpopolnjevanje izobrazbe) za 
dopoldanski čas izvajanja seminarjev: »Da bi potekali v dopoldanskem 
času, ker je izobraževanje popoldne po službi zelo naporno in smo še 
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oddaljeni od mesta izobraževanja.« Pa tudi: »Da bi bila izvajanja 
večinoma v jesenskih počitnicah in tudi na začetku šolskega leta, da bi 
učitelji pridobljeno znanje že uporabili v istem šolskem letu.« 

 
V nadaljevanju predstavljamo posebnosti za tri programske sklope, kritiko in 
razlago.  
 
Shema 2: Kritika in njena razlaga za programske sklope  
IZP (programi za izpopolnjevanje izobrazbe), PRP (predpisani programi), UZB 
(programi za učiteljske zbore). 
 
PROGRAMSKI 

SKLOP KRITIKA RAZLAGA 

IZP premalo informacij O kvalitetni strokovni literaturi, ki naj bi jo 
prebrali. 

PRP finančna sredstva Nekateri programi so predragi.  

kakovost Tisti, ki programe razpisujejo, bi se morali 
prej pozanimati o vsebini in izvajalcih. 

izbira seminarjev Ni možnosti izbirati med različnimi 
predavatelji. 

timsko delo Izvaja naj se tudi v praksi in ne le v teoriji. 
odločanje za 
udeležbo v rokah 
ravnateljev 

Preveč odločajo ravnatelji, “ki jih je čas že 
prehitel.” 
Večjo možnost izbire naj bi dali učiteljem. 

UZB 

samokritika Udeleženci se udeležujejo seminarjev samo 
zaradi točk oz. napredovanja. 

 
Nekateri izpostavljeni problemi so bolj specifični le za določen programski 
sklop. Finančna sredstva so največji problem pri predpisanih programih (PRP), 
verjetno pa je težava prisotna tudi pri drugih sklopih programov. Zelo zanimiva 
je ideja o literaturi. Pri programih za učiteljske zbore (UZB) imajo strokovni 
delavci premalo možnosti vplivati na izbrano temo. Glede kritike, ki se nanaša 
na kakovost programov, ki da bi jo bilo potrebno preveriti, bi veljalo prenesti na 
vse programe, kot tudi kritiko oz. predlog, da bi se moralo timsko delo bolj 
izvajati tudi v praksi. Udeležba zaradi točk oz. napredovanja je naslednji pereč 
problem, ki bi ga bilo potrebno rešiti.  
 
Med predlogi izpostavljamo konkretne predloge udeležencev, ki se niso 
nanašali na posamezni programski sklop in dopolnjujejo ugotovitve drugih 
raziskav (Devjak, 2005, Polak, 2005, Polak, Devjak in Cencič, 2005, Cencič in 
sod. 2006): 
− Seminarji naj bi se izvajali v obliki simpozija, kjer bi udeleženci lahko na 

enem mestu obiskali več različnih delavnic. 
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− Organizirala naj bi se srečanja učiteljev, kjer bi imeli možnost izmenjati 
ideje, lahko pa bi razpravljali o problemih in v »okviru zakonskih možnosti« 
nakazali rešitve. 

− Pedagoški delavci naj bi imeli možnost izobraževanja več kot 5 dni na leto. 
V to izobraževanje naj se ne bi štelo izobraževanje, ko ravnatelji povabijo na 
šolo predavatelje, ker si izobraževanja ne izberejo udeleženci glede na svoje 
potrebe in interese. 

 
Prva predloga kažeta, da bi klasično obliko programov lahko dopolnili tudi z 
drugačnimi oblikami, tako formalnimi kot neformalnimi, ki bi se lahko bolj 
prilagodile potrebam udeležencev, saj so potrebe učiteljev začetnikov drugačne 
od potreb učiteljev z več leti delovnih izkušenj. Poleg skupinskega, timskega 
dela, ki se pri nas že uveljavlja, bi se lahko bolj uporabljale tudi različne 
povezave parov, kot so nekatere ustaljene, npr. pripravnik – mentor, pa tudi 
druge, ki se pri nas še niso povsem prijele, npr. »kritični prijatelj« ali 
»kolegialno sodelovanje«. 
 
Tudi študijski dopust v obliki »sobotnega leta«, ki ga imajo strokovni delavci 
zaposleni v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v nekaterih evropskih državah, 
npr. v Portugalski, Španiji, Franciji, Angliji, na Malti, Švedskem, če navedemo 
le nekatere (več v: Pomembne teme v izobraževanju učiteljev v Evropi, 2004), 
bi z veseljem izkoristili tudi nekateri naši strokovni delavci zaposleni na 
področju vzgoje in izobraževanja.  
 
 
5 Sklep 
 
Naši pedagoški delavci se udeležujejo programov izobraževanja in 
usposabljanja, ki jih pripravlja Ministrstvo za šolstvo in šport. Če bi izpostavili 
tipičnega udeleženca, bi bil to ženska, zaposlena v osnovni šoli, z univerzitetno 
ali višjo stopnjo izobrazbe, z nazivom mentor in kar 17 leti delovne dobe, ki pa 
jo moti, da se vsebine programov ponavljajo, da so premalo uporabne v praksi, 
predvsem usmerjene na učence in torej premalo vplivajo tudi na njen osebnostni 
in ne le profesionalni razvoj. Seveda je to tipična udeleženka, konkretni 
udeleženci pa od nje močno odstopajo.  
 
Pri načrtovanju programov bomo morali poskušati čim bolj vključevati želje in 
potrebe konkretnih udeležencev (ne pa tipičnih), s prilagajanjem metod, oblik in 
strategij dela na seminarjih. Glede na hitre spremembe je potrebno ustaljene, 
formalne oblike izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev v obliki 
seminarjev dopolniti z drugimi, kot so že razširjene različne mreže povezav, 
partnerstva in tudi z drugimi neformalnimi oblikami.   
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Povzetek 
V okviru bolonjske prenove je nujna prenova praktično-pedagoškega usposabljanja, ki 
predstavlja sestavni del pedagoških študijskih programov. Ključno izhodišče za 
spremembe poleg dosedanjih izkušenj s pedagoškim procesom je sodobna paradigma 
učenja in poučevanja, ki v ospredje postavlja pomen profesionalne socializacije ter 
avtentičnega učnega konteksta za doseganje ključnih kompetenc univerzitetnih 
diplomantov. V skladu z bolonjskimi smernicami so za prenovo praktično pedagoškega 
usposabljanja pomembna tudi spoznanja o profesionalni promociji študentov med 
praktično pedagoškim usposabljanjem za njihovo kasnejšo zaposljivost. Smiselno je, da 
se praktično pedagoško usposabljanje izvaja z upoštevanjem dveh osnovnih načel, in 
sicer načela razvojnosti in načela komplementarnosti. Prvo načelo izhaja iz spoznanj 
različnih teoretskih modelov strokovnega razvoja in se osredotoča na študente. Načelo 
komplementarnosti se po drugi strani nanaša na partnerske institucije, ki sodelujejo pri 
izvajanju praktično pedagoškega usposabljanja. Gre za udejanjanje vlog različnih 
partnerjev, kot izhajajo iz obstoječega partnerskega modela ter so opredeljene in 
koordinirane z njihovimi strokovnimi prispevki. Uresničevanje obeh načel je možno na 
osnovi konkretnih študijskih programov, ki v svojih učnih načrtih vključujejo tiste 
kompetence, ki jih študent lahko najbolje razvija med praktično pedagoškim 
usposabljanjem oz. preko njih izkazuje konkretne dosežke, ki so preverljivi in merljivi z 
ustreznimi metodami ocenjevanja.  
 
Ključne besede 
bolonjska prenova, izobraževanje učiteljev, praktično pedagoško usposabljanje, 
mentorstvo 

 
Abstract 
Within the framework of the Bologna modernisation the renewal of practical-
pedagogical training, which is an integral part of pedagogical study programmes, is 
necessary. Drawing on earlier experience with the pedagogical process a contemporary 
learning and teaching paradigm is the key starting point for changes, focusing on the 
importance of professional socialisation and an authentic learning context with a view 
to university graduates acquiring the key competences. In accordance with the Bologna 
guidelines, knowledge on the professional promotion of students during their practical-
pedagogical training contributing to their further employability is also important for the 
modernisation of practical-pedagogical training. It should be implemented by taking 
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two basic principles into account, i.e. development and complementarity. The former 
takes as its basis the knowledge of different theoretical models of professional 
development and is student-centred, whereas the latter is related to partner institutions 
participating in the implementation of practical-pedagogical training. The main point 
lies in actualisation of the roles of different partners as they derive from an active 
partner model and are specified and co-ordinated with their professional contributions. 
The implementation of both principles is made possible during practical- pedagogical 
training on the basis of concrete study programmes, including the very competences in 
their curricula which students can best develop and reveal their achievements through 
them, respectively, and which can be tested and measured by appropriate testing 
methods.   
 
Key words 
Bologna renewal, teacher education, practical-pedagogical training, mentorship, 
partnership 
 
 
 
Uvod 

 
Praktično pedagoško usposabljanje študentov kot integralni del dodiplomskih 
študijskih programov je v skladu z bolonjskimi smernicami v Sloveniji 
opredeljeno na zakonski ravni. V 32. člen Zakona o visokem šolstvu na vseh 
treh stopnjah visokošolskega študija kot obvezen sestavni del študija predpisuje 
praktično izobraževanje v delovnem okolju oziroma praktično raziskovalno delo 
( Ur.l. RS, št. 100/2004 in 94/2006).  
 
Na področju izobraževanja učiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju na Pedagoški fakulteti v Ljubljani ima praktično pedagoško 
usposabljanje že dolgo tradicijo, vendar izkušnje oz. obstoječa praksa ter 
primerjalne analize kažejo, da je potrebno organizacijske in vsebinske prenove.1   
 
Model praktično pedagoškega usposabljanja (krajše Model PPU), ki bo 
predstavljen v nadaljevanju, predstavlja odgovor na analizo aktualnega stanja 
izvajanja procesa praktično pedagoškega usposabljanja. V svoji 
konceptualizaciji na osnovi teoretsko-empiričnega znanstvenega pristopa ponuja 
konkreten predlog za odpravljanje identificiranih pomanjkljivosti dosedanjega 
izvajanja praktično-pedagoškega usposabljanja (prim. Juriševič idr., 2006). 
Model PPU je oblikovan v skladu z vizijo Pedagoške fakultete Univerze v 
Ljubljani in sledi sodobnim svetovnim trendom na področju izobraževanja 

                                                 
1 Na primer: Posvet Kaj hočemo in kaj zmoremo, 1992, Posvet Izobraževanje učiteljev 
ob vstopu v tretje tisočletje, 1997, projekt Tempus Respect, 1997/1999, Partnerstvo, 
2004/2005, 2006/2007 (vse Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta). 
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različnih pedagoških strokovnjakov – razrednih in predmetnih učiteljev, 
socialnih, specialnih in rehabilitacijskih ter likovnih pedagogov in vzgojiteljev 
predšolskih otrok.  
 
 
Konceptualna izhodišča 
 
Osnovno teoretsko izhodišče za oblikovanje Modela PPU je paradigma učenja 
in poučevanja, ki v ospredje postavlja socialno-konstruktivistične razsežnosti 
učenja za poučevanje in/ali vzgojno delovanje (prim. Marentič Požarnik, 2004). 
Iz del Shona (1990) in drugih sodobnih avtorjev namreč sledi, da bodoči 
pedagoški strokovnjaki poleg akademskega znanja potrebujejo še strokovno 
praktično znanje, ki ga lahko pridobijo le v avtentičnem učnem kontekstu, torej 
v konkretnih delovnih okoljih – v šoli, vrtcu ali v vzgojni ustanovi (prim. 
Hoban, 2002; Loughran, 2006; Tomlinson, 1999; Whitcomb, 2004). Ti 
kontekstni vplivi istočasno sprožijo tudi subtilnejše procese profesionalne 
socializacije (privzemanje kulture poklica – vrednot, stališč, znanj, spretnosti, 
interesov), ki so za razvoj bodočega učitelja oziroma pedagoga ravno tako 
izjemnega pomena (Danielson, 1999; Kirk, 1996; Razdevšek-Pučko, 1992; 
Shulman, 1998). Če se torej študent na fakulteti uči in nauči potrebnih 
teoretskih vsebin in razvija različne akademske spretnosti, potem v pedagoški 
praksi pridobiva na strokovni identifikaciji in samopodobi ter s konkretnimi 
praktično-pedagoškimi izkušnjami sklene krog izkušenjskega učenja ter razvija 
različne strokovne kompetence (prim. Peklaj, 1992). Slednje sodijo na področje 
strokovnega razvoja učiteljev in/ali pedagogov. Poznavanje in spremljanje 
strokovnega razvoja nam omogoča globlje razumevanje posameznih elementov 
v znanju in ravnanju oz. razvijajočih se kompetencah študentov ter posledično 
tudi bolj k študentom usmerjeno izobraževanje. V tem smislu gre predvsem za 
prilagajanje študijskih programov oz. vsebin in metod po posameznih učnih 
enotah trenutni stopnji študentovih študijskih potreb in zmožnosti. 
 
Po drugi strani je na tem mestu potrebno poudariti tudi, da aktivna udeležba 
študentov v bodočih delovnih okoljih pomeni profesionalno promocijo 
študentov, saj vzgojno izobraževalni zavod med izvajanjem študijskega procesa 
spoznava študente, to pa mu kasneje omogoča višjo stopnjo varnosti pri 
zaposlovanju diplomantov za nedoločen čas.  
 
Ker Model PPU upošteva kontekstno raziskovalno paradigmo, se empirično 
neposredno opira na raziskovalne ugotovitve iz raziskave »Model učne prakse 
kot del študijskih programov za začetno izobraževanje strokovnih delavcev« v 
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sklopu projekta Partnerstvo fakultet in šol,2 ki je bila izvedena na Pedagoški 
fakulteti Univerze v Ljubljani (Juriševič idr., 2005).  
Iz omenjene raziskave so bili izpeljani naslednji zaključki, bistveni za 
konceptualizacijo Modela PPU:  
 
(1)  na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani3 se na različnih oddelkih 

praktično-pedagoško usposabljanje študentov izvaja na različne načine, kar 
je vsebinsko sicer povsem pričakovano in zaradi študijske specifike po 
posameznih programih razumljivo, vendar neenotnost v postopkih izvajanja 
– kot odsotnost jasne teoretske usmerjenosti praktično pedagoškega 
usposabljanja kot enotne vizije ali modela ter neenotnost v oblikah ter 
ravneh komunikacije z vzgojno-izobraževalnimi zavodi – pogosto vodi tudi 
k določenim organizacijskim in vsebinskim težavam znotraj fakultete (inter- 
in intra-oddelčno) ter med fakulteto in vzgojnoizobraževalnimi zavodi, kar 
pomembno znižuje kakovost študijskega procesa;  

 
(2)  v odnosu med fakulteto in vzgojno-izobraževalnimi zavodi prevladuje nižja 

stopnja partnerstva, ki se zaradi neenotne usmerjenosti različnih oddelkov v 
izvajanju praktično-pedagoškega usposabljanja izraža pretežno v 
ponavljajočem se vzpostavljanju stabilnosti organizacijske strukture, kar 
onemogoča nadaljnji razvoj odnosa, tj. prehod iz organizacijskih na višje, 
vsebinske vidike partnerstva. Empirično identificirani razlogi so predvsem v 
nejasni delitvi vlog med partnerji, v podvajanju nalog partnerjev ter v 
različnih pričakovanjih ter posledičnem doživljanju ne/zadovoljstva glede 
»vložka« ter »dobička« sodelovanja v izvajanju praktično-pedagoškega 
usposabljanja posameznih partnerjev;  

 
(3)  med fakultetnimi učitelji ter mentorji študentov v vzgojno-izobraževalnih 

zavodih obstaja pomemben konceptualni konflikt v razumevanju vloge 
praktično pedagoškega usposabljanja v procesu dodiplomskega 
izobraževanja učiteljev in/ali pedagogov. Mentorji namreč vidijo kot zelo 
pomemben cilj praktično pedagoškega usposabljanja pridobivanje 
praktičnih izkušenj študenta, fakultetni učitelji pa pa bolj poudarjajo 
reflektiranje študentovih učnih izkušenj v avtentičnem študijskem okolju ter 

                                                 
2 Projekt Partnerstvo fakultet in šol (2005/2006 in 2006/2007) je omogočilo 
sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in 
šport republike Slovenije. V projektu kot partner sodeluje tudi Filozofska fakulteta 
Univerze v Novem Sadu.  
3 Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani ima devet oddelkov: Oddelek za razredni 
pouk, Oddelek za predšolsko vzgojo, Oddelek za socialno pedagogiko, Oddelek za 
specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, Oddelek za biologijo, gospodinjstvo in kemijo, 
Oddelek za matematiko in računalništvo, Oddelek za fiziko in tehniko, Oddelek za 
likovno pedagogiko in Oddelek za temeljni pedagoški študij. 



158 

 

učenje na njihovi osnovi (Magajna, 2005). Razkorak med obema 
paradigmama učenja, transmisijsko in konstruktivistično, ki iz tega 
razumevanja izhaja, skuša Model PPU premostiti s stabilno konceptualno 
osnovo na podlagi sodobnih znanstveno-raziskovalnih spoznanj, ki je 
prenosljiva na vse študijske programe Pedagoške fakultete UL in je 
uporabna za različne oblike praktično pedagoškega usposabljanja 
(hospitacije, nastopi, praksa) v procesu njegove postopne implementacije. 
Poudarek je na postopnem izpopolnjevanju praktično pedagoškega 
usposabljanja v tistih elementih, za katere je bilo ugotovljeno, da so potrebni 
prenove, ob ohranitvi dobrih praks na različnih oddelkih in relativno 
podobne obremenitve študentov v smislu kreditnih točk znotraj posameznih 
študijskih programov.  

 
 
Načela udejanjanja Modela praktično-pedagoškega 
usposabljanja 
 
V Modelu PPU se dinamično prepletajo štiri vrste znanstveno-raziskovalnih 
spoznanj, in sicer spoznanja o učenju študentov, o vlogi, ki ga ima praktično 
pedagoško usposabljanje ima v študijskih programih, o strokovnem razvoju 
študentov med praktično pedagoškim usposabljanjem ter spoznanja o vrstah 
oziroma ravneh partnerskih odnosov na področju dodiplomskega izobraževanja 
(Calderhead in Schorrock, 1997; Furlong in Maynard, 1995, Hodkinson in 
Hodkinson, 1999; Kirk, 1996; Korthagen, 2001; Shulman, 1998; Thomas, 2004; 
in drugi). Na osnovi teh spoznanj so izbrani temeljni elementi Modela PPU:  
a)  elementi dejavnosti PPU, kjer se lahko udejanjata načeli razvojnosti in 

komplementarnosti: 
− cilji in oblike praktično-pedagoškega usposabljanja ter metode izvajanja 

(učne dejavnosti), 
− kompetence, ki jih študenti razvijajo med PPU, 
− vloge in naloge partnerjev v procesu PPU, 
− dejavnosti študentov, v skladu z njihovim znanjem ter prevladujočo vrsto 

učenja, 
− dosežki študentov pri izvajanju PPU, 
− metode spremljanja in ocenjevanja študentov pri izvajanju PPU, 

b)  postopek implementacije modela na posameznih študijskih programih, od 
načel modela do načrta pedagoških aktivnosti in konkretne izvedbe PPU in 

c)  podporne aktivnosti, ki omogočajo izvedbo modela:  
− protokol komunikacije med partnerji, 
− spletni portal za učinkovitejše komuniciranje,  
− evalvacija učinkovitosti implementiranega modela PPU. 
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Ti elementi se pri udejanjanju Modela PPU v konkretni študijski situaciji 
dinamično prepletajo ob upoštevanju načela razvojnosti in načela 
komplementarnosti in tvorijo avtentičen učni kontekst posameznega študenta. 
 
Prvo načelo, načelo razvojnosti, pomeni operacionalizacijo »k študentu 
usmerjene« paradigme poučevanja (angl. student-centered). Študent je 
postavljen v središče Modela PPU in je obravnavan celostno (prim. Korthagen, 
2004). To pomeni, da je kot predpogoj uspešnega učenja izpostavljeno (1) 
upoštevanje študentovih individualnih značilnosti, še posebno tistih, ki odražajo 
stopnjo njegovega trenutnega psihosocialnega razvoja, ter (2) študentovo 
razumevanje učenja in poučevanja; od stopnje tega razumevanja je namreč 
odvisno, kdaj začne študent sebe doživljati kot učitelja/pedagoga s pozicije 
pedagoškega strokovnjaka in ne učenca in kako poteka decentracija njegove 
vloge od sebe oz. lastnega poučevanja/vzgoje k učencem/varovancem oz. k 
njihovemu učenju (prim. Furlong in Maynard, 1995). Enako pomembno je tudi, 
da pri koncipiranju, izvajanju in vrednotenju praktično-pedagoškega 
usposabljanja upoštevamo študentovo predznanje, vključno z njegovim 
subjektivnimi teorijami in njegovo študijsko motiviranostjo, ki je povezana s 
stopnjo njegovega trenutnega strokovnega razvoja. Študent na različnih 
stopnjah strokovnega razvoja razmišlja o podobnih problemih, vendar različno, 
upoštevanje tega dejstva pa prispeva h kakovosti njegovega učenja v dani učni 
situaciji (Furlong in Maynard, 1995). Pomemben cilj praktično pedagoškega 
usposabljanja je namreč kompleksno znanje, v katerem študent skozi študijski 
proces preseže dualizem v smislu iskanja »pravilnih in napačnih« ravnanj in 
razvija razumevanje v smislu mnogoterosti resnice in celostnega pogleda. 
Model PPU predpostavlja, da je med praktično pedagoškim usposabljanjem 
odnos med študentom in njegovimi učitelji (mentorji v vzgojno-izobraževalnem 
zavodu, fakultetnimi učitelji) vedno večplastno dinamičen, vendar je na 
posamezni stopnji študentovega strokovnega znanja poudarjen prevladujoči 
vidik odnosa in načina učenja (Tabela 1).  
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Tabela 1: Dinamika Modela PPU. 
 

  
ŠTUDIJSKI   
PROGRAM   
        

Stopnja 
strokovnega 

znanja študenta: 

Vloga 
študenta: 

Prevladujoča 
vrsta učenja: 

Pričakovana raven  
kompetenc: 

– predznanje 
– subjektivno 

znanje 
– posamezne 

vsebine 

– opazuje – učenje po 
modelu 

– opisovanje 
– (pre)poznavanje  
– posnemanje 

– osnovno 
znanje 

– asistira – učenje z 
razumevanjem 

– razlikovanje med 
različnimi 
izkušnjami  

– primerjanje z 
teoretskimi 
spoznanji 

– izvajanje ob 
pomoči 

   
O

B
LI

K
A

 P
PU

 
 

   
   

   
 

   
uč

ne
 d

ej
av

no
st

i 

– kompleksno 
znanje 

– izvaja – aktivna 
participacija 

– samostojno 
izvajanje 

– kritična refleksija  
– celosten vpogled 

 
Drugo načelo, načelo komplementarnosti, opredeljuje partnerski odnos med 
fakulteto in vzgojno-izobraževalnimi zavodi, v katerih poteka praktično 
pedagoško usposabljanje študentov. Komplementarnost je razumljena v smislu 
Cameron – Jonesa (1994, po Kirk, 1996; podobno razmišlja tudi Thomas, 
2004), in sicer kot najvišji stadij v razvoju partnerskega odnosa, v katerem 
fakulteta in vzgojno-izobraževalni zavodi sodelujejo na osnovi vsebinsko 
različnih prispevkov k praktično pedagoškemu usposabljanju študentov. Odnos 
med mentorji v vzgojno-izobraževalnih zavodih in fakultetnimi učitelji temelji 
na izmenjavi pedagoških izkušenj in različnih vrst znanja; ta opredeljuje njihove 
vloge in naloge v posameznih oblikah praktično pedagoškega usposabljanja ter 
glede na prepoznano stopnjo strokovnega razvoja posameznega študenta. 
Pomembno je, da se pri tem vloge posameznih partnerjev ne podvajajo ali si ne 
konkurirajo, temveč se dopolnjujejo. Po Dayu (1998) bi tovrsten odnos lahko 
imenovali vzajemno interaktivno partnerstvo, ki ima za cilj dvigniti kakovost 
izvajanja praktično pedagoškega usposabljanja. Ne nazadnje velja poudariti 
tudi, da vzpostavitev opisanega odnosa zahteva sistemsko urejen status 
partnerskih vzgojno-izobraževalnih zavodov ter da je iz tako opredeljenega 
odnosa jasno razvidna tudi »dodana vrednost« (korist ali dobiček), ki jo s 
sodelovanjem pridobi posamezni partnerski zavod oziroma mentorji (prim. 
Mortimore, 1996; Thomas, 2004; Wilkin, 1992), kot na primer sprotno 
seznanjanje s pedagoškimi inovacijami, doseganje višje ravni strokovne 
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refleksije mentorjev in utrjevanje njihove dobre strokovne samopodobe, 
strokovno uveljavljanje ali promocija zavoda in podobno. »Dodana vrednost« 
ima namreč visok motivacijski pomen za nadaljnje sodelovanje.  
 
 
Zaključek 

 
Model PPU predpostavlja vzpostavitev in negovanje partnerske kulture 
sodelovanja med Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani in vzgojno-
izobraževalnimi zavodi, ki z njo sodelujejo pri izvajanju praktično pedagoškega 
usposabljanja študentov na njenih dodiplomskih programih. Primarni skupinski 
cilj opisanega partnerstva je zagotoviti študentom avtentični učni kontekst oz. 
pogoje za kakovostno učenje in gradnjo strokovnega znanja, česar fakulteta kot 
akademska institucija samostojno ne more ponuditi. Osrednja pozornost v 
modelu je namenjena študentu in njegovim učnim potrebam v odnosu do zahtev 
študijskega programa. 
 
Model PPU je koncipiran dovolj široko, da pokriva specifike različnih oddelkov 
fakultete, ter dovolj fleksibilno, da je uporaben za različne oblike praktično 
pedagoškega usposabljanja (hospitacije, nastopi, praksa).  
 
Notranja in zunanja evalvacija Modela PPU ter izkušnje z njegovo vzorčno 
implementacijo pa bodo prispevale k prvi objektivnejši oceni glede njegove 
dejanske aplikativne vrednosti, ki je bila glavno vodilo pri njegovem 
oblikovanju.  
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Povzetek 
Računalniško programiranje in s tem povezane veščine predstavljajo eno izmed 
temeljnih znanj bodočih profesorjev računalništva. Na tem temelji tudi razumevanje 
mnogih drugih temeljnih področij v računalništvu. Celo več, predmetno specifične 
kompetence, ki so povezane s programiranjem, pripomorejo k sistematičnejšemu 
pristopu reševanja strokovnih in praktičnih nalog. Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani 
računalniško programiranje poučujemo na programu »Matematika in računalništvo«, ki 
ga izvajamo na Oddelku za matematiko in računalništvo. Po bolonjski prenovi bodo te 
vsebine vključene v program »Računalništvo in ...«, ki bo predstavljal sestavni del 
novih, »odprtih« dvopredmetnih študijskih programov na fakulteti. V študijskem 
programu se povezujejo strokovne kompetence t. i. programerskega profila po 
uveljavljenih smernicah dokumenta ACM Computing Curricula, ki predstavlja 
mednarodni referenčni dokument za univerzitetne študijske programe s področja 
računalništva in kompetence, ki jih potrebujejo bodoči učitelji v osnovni in srednji šoli. 
V prispevku se ukvarjamo z doseganjem kompetenc, ki se nanašajo na bodoče 
profesorje računalništva, ki poučujejo programiranje. Poudarili bomo različne 
didaktične modele, ki jih uporabljamo pri univerzitetnem poučevanju programiranja 
(zaporedna lestev, taksonomija kognitivnih ciljev in problemsko učenje) ter sodobno 
obliko poučevanja programiranja, »programiranje v paru«. Ta se razlikuje od običajnih, 
ustaljenih oblik dela (samostojno delo, domače naloge. seminarske naloge, projektno 
delo ipd.) in sodi v t. i. »ekstremno programiranje«. »Programiranje v paru« smo 
preizkusili v praksi v študijskem letu 2006/2007 in v prispevku poročamo o 
ugotovljenih pozitivnih izkušnjah. 

 
Ključne besede 
programiranje, kompetence, didaktični modeli, programiranje v paru 
 
 
Abstract 
Programming knowledge and skills represent some of the basic requirements for future 
computer science teachers. Further, competences related to programming and teaching 
contribute to the systematic solving of professional and practical tasks. Currently we 
teach programming through different subjects in the two-subject study programme 
‘Mathematics and Computer Science’ at the Faculty of Education. In the ‘Bologna 
programmes’ the achievement of these competences will be realised through the two-
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subject study programme ‘Computer Science and’ tied with any other two-subject 
programme. The emphasis of our programme is on the absorption of professional 
competences related to programming profiles that are selected in accordance with the 
well-known document ACM Computing Curricula and competences related to the 
teaching profession. Therefore, professional knowledge is associated with teaching 
knowledge and skills. In this contribution we present the acquiring of competences by 
using different didactical models (semiotic ladder, cognitive objectives taxonomy, 
problem-solving) and a modern form of teaching called pair programming. Pair 
programming differs from standard methods (individual work, home work, seminars, 
projects etc.) and belongs to extreme programming. Pair programming was 
experimentally tested with our students and in the contribution we report on the positive 
experiences we obtained. 

 
Key words 
programming, competences, didactic models, pair programming 
 
 
 
 
Uvod  
 
Ukvarjamo se z doseganjem kompetenc bodočih profesorjev računalništva, 
zlasti tistih, ki se nanašajo na področje poučevanja programiranja. V naboru 
kompetenc, ki opisujejo profil bodočega profesorja računalništva, sodijo 
generične (Tancig, 2004, Razdevšek Pučko in Rugelj, 2006) ter predmetno 
specifične kompetence za področje računalništva (Rugelj, 2004). 
 
Pojem kompetence opredelimo 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. 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 so značilne za učitelje, ki se izobražujejo na 
vseh treh slovenskih univerzah (Rugelj, 2004), medtem ko so predmetno 
specifične kompetence značilne za učitelje, ki bodo poučevali računalništvo 
(Nančovska Šerbec in Rugelj 2006). Specifične kompetence za področje 
računalništva smo v bolonjski prenovi določili v skladu z dokumentom 
Computing Curricula (ACM, 2001). Dokument sta v sodelovanju izdelali dve 
svetovno znani mednarodni računalniški organizaciji, IEEE Computer Society 
in Association of Computing Machinery (ACM), ki sta k sodelovanju povabili 
eksperte z najbolj uglednih univerz s celega sveta. Computing Curricula 
definira »telo znanja«, ki naj bi ga študenti pridobili na dodiplomskih študijskih 
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programih računalništva, opisuje jedrne vsebine teh programov in pričakovane 
učne izide ter predlaga strukturo in razporeditev predmetov v teh programih. 
 
Rdeča nit, ki se prepleta skozi izobraževanje bodočih profesorjev računalništva 
je poučevanje računalniškega programiranja. Programiranje in poučevanje 
programiranja je na vseh treh univerzah na različne načine vključeno v 
predmete, ki so razvrščeni skozi celoten študij na dvopredmetnih programih 
»Računalništvo in …«. Začetni tečaj iz programiranja na Pedagoški fakulteti 
UL bo po bolonjski prenovi v prvem letniku študija (Uvod v programiranje), 
medtem ko bodo študenti svoje znanje na tem področju poglabljali pri drugih 
obveznih (Programiranje 1, 2, Načrtovanje programske opreme, Podatkovne 
strukture in algoritmi) in izbirnih predmetih (Java in spletno programiranje, 
Informacijski sistemi …).  
 
V prispevku predstavljamo didaktične modele poučevanja programiranja 
(Kaasbǿll, 1998). Opisujemo svoje izkušnje pri uvodnem tečaju iz 
programiranja z vpeljavo sodobnih pedagoških metodologij pri poučevanju, kot 
je npr. programiranje v paru (Williams in Kessler, 2000; Williams in ostali 
2002). Programiranje v paru predstavlja eno od agilnih metodologij razvoja 
programske opreme, med katere sodi tudi ekstremno programiranje (Beck, 
2000). V pedagoškem smislu se navezuje na sodelovalno učenje in 
konstruktivizem (Wiki, 2007). Z izpeljavo spletne ankete in spletnega testiranja 
smo dobili nekaj rezultatov uvedbe nove metode poučevanja, ki smo jo 
ocenjevali na podlagi izraženega mnenja o zadovoljstvu študentov, njihove 
nadaljnje motiviranosti za programiranje, oblikovanja pozitivne samopodobe in 
merili s preverjanjem doseženega nivoja znanja, ki je tudi rezultat 
medsebojnega sodelovanja. 

 
 

Didaktični modeli pri poučevanju programiranja 
 
Čeprav so računalniki in računalniški programi nepogrešljivi izobraževalni 
pripomočki in se IKT uveljavlja kot pomemben steber v izobraževanju učiteljev 
(Lavrič, 2007), poučevanje programiranja še vedno predstavlja trd oreh 
(Pedroni, 2003, Guibert in ostali, 2005). Kaasbǿll v (Kaasbǿll, 2002) poroča, da 
med 25 % in 80 % študentov s tehničnih univerz v prvem letniku bodisi odpove 
ali pade na izpitu iz uvoda v programiranje. Podobno poroča tudi Pedroni 
(Pedroni, 2003). Raziskovalci s področja didaktike in kognitivne psihologije 
vzroke za ta neuspeh iščejo v pomanjkljivosti didaktičnih modelov, ki so se v 
preteklosti uporabljali pri poučevanju programiranja. Raziskovanje uspešnih 
modelov poučevanja na univerzitetnem nivoju je tema številnih sodobnih 
raziskav raziskav (Kaasbǿll, 1998, 2002; Pedroni, 2003; Williams in ostali, 
2000,2002, Guibert in ostali, 2005). 
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Pojem didaktike programiranja v prispevku uporabljamo v širšem pedagoškem 
smislu. Didaktični model določamo kot kombinacijo naslednjih paradigm 
(Kaasbǿll, 1998): 
− metamodel, predstavljen študentom (učencem), ki pridobivajo programersko 

znanje; 
− model za poučevanje, prikazan učiteljem (tutorjem), ki bodo potem 

prilagodili svoje aktivnosti učencem; 
− osnova za formuliranje raziskovalnih vprašanj za nadaljnji študij 

proučevanja programiranja. 
 
Proces poučevanja programiranja na pedagoških fakultetah sloni na poučevanju 
programskega jezika, poučevanju snovanja programov v programskem jeziku 
(algoritmično razmišljanje), poučevanju reševanja problemov s pomočjo 
programov, poučevanju programiranja v programski skupini in poučevanju 
poučevanja programiranja. V praksi pri poučevanju programiranja največkrat 
uporabljamo enega ali kombinacijo naslednjih treh pristopov: 
1. zaporedni model ali semiotična lestev (angl. semiotic ladder), ki temelji na 

zaporedju: predstavitev sintakse programskega jezika, razumevanju 
semantike ter reševanju praktičnih problemov. Temelji na principu, da 
znanje sintakse potrebujemo za izražanje, zaradi česar sintakso poučujemo 
pred razumevanjem programskih konstruktov. Ta model predstavlja logično 
nadaljevanje poučevanja, ki so ga študenti vajeni iz prejšnjih stopenj 
izobraževanja. Pri univerzitetnem izobraževanju žal ne zadošča za 
kvalitativno spremembo v načinu razmišljanja (Kaasbǿll, 1998; Pedroni, 
2003), ki pripelje do kompetence algoritmičnega razmišljanja;  

2. taksonomija kognitivnih ciljev (angl. cognitive objectives taxonomy), ki 
povzema Bloomovo taksonomijo in sloni na zaporedju naslednjih štirih 
korakov: izvajanje programov, branje programov, spreminjanje programov 
in opcijskega koraka ustvarjanja programov. Ta model je primeren za 
poučevanje bodočih profesorjev programiranja, ker jim a prióri predoči 
pomen razumevanja algoritmov. V (Pedroni, 2003) lahko zasledimo 
uporabnost tega modela pri poučevanju objektno orientiranega 
programiranja, kar sodi med zahtevnejše teme programiranja (Programiranje 
2); 

3. problemsko učenje (angl. problem solving), ki poudarja rezultate učenja po 
vzoru konstruktivizma, v razširjanju znanja in repertoarja dobre/slabe prakse 
z lastnimi izkušnjami, zato je bolj metoda učenja kot metoda poučevanja. 
Proces problemskega učenja programiranja lahko razdelimo na štiri korake: 
razumevanje problema s strukturiranjem, deljenjem, razčiščevanjem pojmov 
in preizkusov na nivoju vhod/izhod; v drugem koraku sledi oblikovanje 
modela rešitve (iskanje že rešenih primerov, prilagajanje, skiciranje lastne 
rešitve); v tretjem koraku sledi implementacija in prilagajanje rešitvi 
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problema; v zadnjem koraku zaključimo z revizijo rešitve (testiranje, 
izboljševanje rešitve, ustvarjanje poročil, dokumentacije) in zaključkov 
(refleksij) o naučenem. 

 
V praksi največkrat uporabljamo kombinacijo opisanih pristopov. Pri uvodnih 
temah je mogoče več poudarka na prvih dveh pristopih, medtem ko pri 
nadaljevalnih temah prideta do izraza naslednja dva pristopa. Omenjeno 
kombinacijo prakticiramo na Pedagoški fakulteti UL, medtem ko na bivši 
Pedagoški fakulteti UM, sedaj Fakulteti za naravoslovje in matematiko, 
prakticirajo predvsem prvi pristop, delno pa tudi tretji pristop v višjih letnikih 
pri predmetu Uporaba računalnika v izobraževanju. 
 
Neposredno s prej omenjenimi didaktičnimi pristopi so povezane tudi oblike 
pedagoškega dela. V nadaljevanju prispevka predstavljamo svojo izkušnjo s 
poskusno uvedbo modernejše oblike pedagoškega dela - programiranja v paru 
(Williams in ostali, 2000, 2002), pri uvodnem tečaju iz programiranja. 

 
 

Programiranje v paru in ekstremno programiranje 
 
Agilne tehnologije razvoja programske opreme (angl. agile software 
development) temeljijo na načelih, ki sovpadajo s principi sodelovalnega učenja. 
Pomembna dejstva so naslednja: 
− pomembni so posamezniki in komunikacija, 
− delujoča programska oprema je pomembnejša kot njena popolna 

dokumentacija, 
− vključevanje (sodelovanje) udeleženca je pomembnejše kot pogajanje na 

osnovi pogodb in 
− upoštevanje sprememb je pomembnejše od sledenja planu. 
 
Pri takem delu ali učenju udeleženci razvijajo sposobnosti, kot so 
komunikativnost, poenostavljanje, odzivnost, pogum in zaupanje. Te so 
pomembne za razvoj znanja in veščin bodočih profesorjev računalništva. 
 
Programiranje v paru predstavlja poseben primer sodobne agilne metodologije 
razvoja programske opreme, imenovane ekstremno programiranje (angl. 
extreme programming) (Beck, 2000). V osnovi je ekstremno programiranje t. i. 
»lahka metodologija« razvoja programske opreme, namenjena manjšim 
projektnim skupinam (do 12 sodelujočih), ki programsko podpirajo poslovne 
procese v okolju, kjer potrebe niso vnaprej natančno določene in/ali se nenehno 
spreminjajo. Programiranje v paru je način programiranja z udeležbo natanko 
dveh programerjev, ki skupaj, hkrati in vzajemno vlagata energijo ter ustvarjata 
programsko opremo za enim računalnikom. Pravila obnašanja programiranja v 
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paru so natančno določena. V kontekstu učenja programiranje v paru 
navezujemo na sodelovalno učenje, ker temelji na ustvarjanju skupnega mnenja, 
deljenja znanja v skupini in temelji na idejah konstruktivizma.  

 
Potek programiranja v paru  

Postopek programiranja v paru je vnaprej določen (Williams, 2000). Pomembno 
je, da sta oba udeleženca aktivna: eden tipka, medtem ko drugi opazuje, 
razmišlja in vodi postopek. Programerja, ki tipka, imenujemo voznik (angl. 
driver), tistega, ki vodi postopek, pa navigator (angl. navigator). Vlogi 
zamenjata na 30 do 45 minut oziroma po vsaki končani nalogi. 
 
Williams (Williams, 2000, 2002) kot zgodnje vtise navaja, da so programerski 
pari v povprečju 15 % počasnejši od dveh neodvisnih programerjev in v 
povprečju proizvedejo 15 % manj napak. Slednje je pri programiranju izredno 
pomembno, ker sta lahko procesa testiranja in razhroščevanja izredno draga. 
Pozneje so Arisholm in ostali (Arisholm, 2007) v kompleksnejši raziskavi 
pokazali, da dobimo pri programiranju v paru v povprečju 48 % izboljšano 
korektnost kode pri nepomembno večji porabi časa (v povprečju 15 % ), toda 
pri v povprečju 60 % večjem vlaganju truda v skupinsko delo. Tudi raziskava v 
(Liu in Chang, 2006) govori v prid tej metodi. Avtorja dokazujeta tudi, da 
metoda izkazuje večji napredek za par začetnikov kakor par ekspertov. 

 
Inspiracija za programiranje v paru  

Izkušnje iz vaj pri programiranju so pokazale, da so študenti na pedagoških 
fakultetah ponekod že samoiniciativno izvajali preprostejšo obliko 
programiranja v paru. Velikokrat so namreč v dvojicah razvijali programsko 
opremo, ne da bi jim to eksplicitno naročili. Ker je večina študentov prav 
zagotovo začetnikov na področju programiranja in sodobne raziskave potrjujejo 
prednosti programiranja v paru pri začetnikih (Williams in ostali, 2002, Liu in 
Chang, 2006), je tovrsten način učenja programiranja zanje prav zagotovo 
primeren. Ob vsem tem metoda temelji na sodelovalnem delu, ki je temelj 
nadaljnjega izobraževanja študentov, bodočih profesorjev, računalnikarjev na 
vzgojnoizobraževalnih ustanovah ali programerjev v projektnih skupinah.  
 
Analiza prednosti in slabosti  

Z uvedbo metode programiranja v paru smo po vzoru drugih avtorjev (Williams 
in ostali, 2000, 2002, Liu in Chang, 2006, Wiki, 2007) pričakovali naslednje 
prednosti in slabosti: 
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Prednosti Slabosti 
− več discipline 
− boljša koda (manj napak, 

primernejši stil) 
− prožnejši potek razvoja programske 

opreme 
− zaradi večkratne zamenjave vsak 

prispeva svoje znanje 
− boljše vzdušje 
− skupno lastništvo izvorne kode 
− mentorstvo 
− kohezija v timu (v paru se 

udeleženci bolje spoznajo) 
− par je težje zmotiti pri delu, kakor 

posameznika 
− potrebujemo manj strojne opreme 

− poučevanje manj izkušenega v 
timu je utrudljivo 

− programerji delajo običajno raje 
samostojno in jim je neudobno v 
okolju para 

− težko je primerjati produktivnost 
para in posameznika 

− izkušen programer ustvarja kodo 
brez oziroma z manj napakami in 
delo v paru nima smisla 

− razlike v stilih programiranja 
povzročajo konflikte 

− par lahko programira manj ur na 
dan, kakor posameznik, kar se 
lahko pozna pri končnih rokih 

− v podjetjih, kjer je zaželeno delo na 
domu, je programiranje v paru 
težko ali celo nemogoče 

 
 
Opazimo lahko, da se precej slabosti nanaša na inženirsko okolje in jih v 
izobraževalnem okolju ne pričakujemo. Prav zaradi tega predvidevamo, da se 
bo programiranje v paru dobro obneslo v izobraževalnem okolju. 
 
Poskus programiranja v paru pri Uvodu v programiranje  

Programiranje v paru smo eksperimentalno preizkusili pri predmetu 
Računalniški praktikum (1. letnik študijskega programa »Računalništvo in …«) 
v drugem delu, ki ga v skladu z bolonjsko prenovo preoblikujemo v predmet 
Uvod v programiranje. Študenti so predhodno pridobili osnovna znanja o blok 
diagramih, sintaksi in semantiki programskega jezika Pascal. V skladu z 
didaktičnim modelom taksonomije kognitivnih ciljev (omenjen v razdelku 2) so 
že sami spreminjali programe in pisali lastno izvorno kodo. Preden so se lotili 
programiranja v paru, je bilo z obširnim spletnim testom 
(http://thirdeye.ath.cx/index.php) ocenjeno njihovo začetno znanje iz 
programiranja. Zatem so bili preko spletne table napoteni na domače branje 
članka »Vse, kar rabim vedeti o programiranju v paru, sem se naučil/-a v vrtcu« 
(Williams, 2000). Sledila je debata z razlago pravil obnašanja v paru (Slika 1). 
Razen v dveh primerih, so se študenti sami razdelili v 27 parov in izbrali imena 
za svoje pare. Vsakemu paru je bila z naključnim generatorjem dodeljena 
naloga. Teden dni kasneje so pari predstavljali svoje programe in opisovali 
izkušnjo z debato pro et contra. Izvedena je bila tudi spletna anketa. (Slika 2) 
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(http://skala.pef.uni-lj.si/ankete/programiranje_v_paru). Nanjo je odgovarjalo 
31 študentov od skupaj 54 študentov, ki so sodelovali v tem poskusu. 
 

 
 

Slika 1: Pravila obnašanja pri programiranju v paru (Williams in Kessler, 2000). 
 

 
 

Slika 2: Spletna anketa o programiranju v paru. 
 
Analiza spletne ankete 

Spletna anketa je bila izvedena, da bi ugotovili odnos študentov do 
programiranja v paru in pridobivanja dejanske ocene, ali je metoda prispevala k 
boljšemu razumevanju konceptov programiranja. Ocenjevanje znanja je bilo 
izvedeno pred in po uvedbi metode. Iz ankete smo ugotovili tudi, da so se 
študenti držali podanih pravil obnašanja. Kot najbolj pozitivno izkušnjo so 
izpostavili razširitev pogleda posameznika v paru (Slika 3). Za najbolj negativni 
izkušnji so navedli časovno usklajevanje, komunikacijo in ustavljanje dela 
zaradi neizkušenosti obeh.  

Topli piškoti in mrzlo mleko sta 
dobra za tebe. 

Živi uravnovešeno: uči se, 
razmišljaj, riši, barvaj, pleši, poj … 

vsak dan po malem. 
Vzemi si počitek. 

Ko greš ven, opazuj svet in drži 
skupaj z družbo. 

Zavedaj se čudežev. 

Deli vse. 
Igraj se pošteno. 

Ne tepi se. 
Kar vzameš, vrni nazaj. 

Počisti svoj nered. 
Ne jemlji stvari, ki niso tvoje. 

Opraviči se, če koga prizadeneš. 
Umij roke pred obedom. 
Potegni vodo za seboj. 

Vse, kar rabim vedeti o programiranju v paru,  
sem se naučil/-a v vrtcu 

1. Kako je potekalo? 

2. Katero pozitivno izkušnjo iz programiranja v paru bi izpostavil/-a? 

3. Katero negativno izkušnjo iz programiranja v paru bi izpostavil/-a? 

4. Prosim vas, da si vzamete par minut časa za reševanje hitrega testa 

iz programiranja. 

v spletni vadnici http://thirdeye.ath.cx/index.php.  

Kako si se uvrstil/-a pri reševanju testa? 
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Slika 3: Spletna anketa o programiranju v paru, pozitivna izkušnja. 
 
Za nas precej zanimiva je bila tudi njihova ocena izkušnje s programiranjem v 
paru (Slika 4). Ugotavljamo, da 83 % vseh anketiranih meni, da je izkušnja iz 
programiranja v paru pozitivna (tj. dobra ali odlična). Hkrati je 60 % vseh 
udeležencev pokazalo dobre rezultate pri testiranju s krajšim testom, kar govori 
v prid predpostavki, da se bo njihovo znanje kvalitativno izboljšalo.  
 

3% 7%

7%

69%

14%

negativna
nič posebnega 
nimam mnenja 
dobra
odlična

 
 

Slika 4: Spletna anketa o programiranju v paru, splošna ocena študentov. 
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Zaključek 
 
Učinkovito učenje programiranja in kakovostno učenje poučevanja 
programiranja sta nedvomno velika izziva. Dejstvo, da mnogi učitelji dvomijo, 
da so študenti po uvodnih temah iz programiranja dosegli osnovne kompetence 
s področja računalniškega programiranja, odraža prav to. Kljub temu študenti 
(tako ali drugače) opravijo zahtevane študijske obveznosti. To situacijo bi lahko 
izboljšali tako, da bi poiskali metodo, ki zagotavlja, da se študenti naučijo to, 
kar predvideva posamezen predmet v predvidenih učnih izidih.  
 
V tem prispevku smo predstavili najpogostejše didaktične modele poučevanja 
programiranja in poskus uvedbe modernejše sodelovalne metode programiranja 
v paru. Kljub zahtevnosti poučevanja programiranja uvedba sodobnih 
sodelovalnih metod dela pripelje k izboljšanju znanja študentov. Programiranje 
v paru se je izkazalo kot dobra osnova za vpeljavo metod skupinskega dela. 
Programerji začetniki ne le da so bili zadovoljni z izkušnjo iz programiranja v 
paru, temveč so pokazali tudi boljše rezultate pri preverjanju znanja glede na 
rezultate testa, ki so ga reševali pred to izkušnjo. V bolonjski prenovi bomo zato 
to metodo zagotovo vključili v učni načrt predmeta Uvod v programiranje. 
 
Dobljena izkušnja iz programiranja v paru nas bo prav gotovo vodila tudi v 
razmišljanje o nadaljevanju in nadgradnji te metode v višjih letnikih z metodo 
ekstremnega programiranja. S tem pri študentih ne bi razvijali samo spretnosti 
in programerskega znanja, ampak tudi druge kompetence s področja 
sodelovanja, integracije in prilagoditve znanja. 
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Povzetek 
Članek prikazuje razvoj slovenske logopedije skozi kratek zgodovinski prikaz. Ustavlja 
se na zadnjem napredujočem obdobju, ki ga poganjajo predvsem mlajši diplomanti, 
logopedi Pedagoške fakultete v Ljubljani. Prikazuje gostoto logopedov na prebivalca v 
različnih državah EU in Slovenije ter vsaj delno prikazuje študijske programe 
logopedije. S tem utemeljuje potrebo po prenovi študijskega programa in pogostejšem 
vpisu študentov. 
 
Ključne besede 
logopedija, gostota logopedov, študijski program, Slovenija, Evropa 
 
 
Abstract 
The article presents the history of logopedics as a communication science and the latest 
period of progress in Slovenia. It shows the incidence of speech and language therapists 
and analyses some high education studies of logopedics in both the EU and Slovenia. 
The article grounds the exigency of renewing the study of logopedics and of more 
frequent matriculation. 
 
Key words 
speech and language therapy, incidence of speech and language therapists/logopedists, 
high education of logopedists in Slovenia and Europe 
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1 Definicija področja in kompetenc 
 
Logopedija je veda, ki proučuje motnje v govorno-jezikovni komunikaciji. 
Ugotavlja prisotnost motenj, vzroke in posledice njihovega nastajanja ter načine 
njihovega preprečevanja in rehabilitacije. 
 
Tudi navidezno nepomembna motnja v govorno–jezikovni komunikaciji ima 
lahko za posameznika daljnosežne posledice. Kriterij doživljanja in reakcije na 
motnjo je človek sam, njegova okolica, ne pa samo objektivna stopnja govorno–
jezikovne motnje. 
 
Zaradi pomena komunikacije v sodobnem svetu vsaka motnja v komunikaciji 
otežuje ali celo onemogoča človekovo vključevanje v družbo. Otroku otežuje 
komunikacijo v družini in kasneje v šoli ter s tem zavira otrokov celostni razvoj. 
Pri odraslem se kaže predvsem v težjem vključevanju v procese izobraževanja, 
dela in v vse oblike družabnega življenja. Motnje v govorno–jezikovni 
komunikaciji se pojavljajo na področju jezika, artikulacije, ritma in tempa, 
glasu, branja in pisanja (www.dlogs.org). 
 
Logoped se ukvarja s komunikacijo in jezikom; obravnava motnje govora, 
glasu, pisanega in govorjenega jezika glede na etiologijo pri otrocih, 
adolescentih, odraslih in starejših. Profesionalno je odgovoren za preventivo, 
ocenjevanje, obravnavo in znanstveno raziskovanje človekove komunikacije in 
s komunikacijo povezanih motenj. Komunikacija zajema vse procese, ki so 
povezani z razumevanjem in produkcijo govorjenega in pisanega jezika, pa tudi 
ustrezne oblike neverbalne komunikacije (www.cplol.org/eng). 
 
Vstopi, ko gre za motnje, ki so povezane s slušno, vidno, kognitivno (vključuje 
učenje), oralno, mišično, dihalno, glasovno funkcijo in funkcijo požiranja oz. 
govor in jezik kot najbolj kompleksna vidika cerebralnega funkcioniranja. 
Motnje so lahko enostavne ali kompleksne, ko gre za multiple komunikacijske 
motnje (www.cplol.org/eng). 
 
Logoped nudi obravnave artikulacijskih motenj, govornih motenj, glasovnih 
motenj, motenj govorjenega jezika, pisanega jezika, motenj matematičnega in 
logičnega mišljenja, zgodnje izobraževanje in vzgojo pri raznih motnjah pri 
majhnih otrocih, uči odbiranje z ustnic pri osebah, kjer se je pojavila motnja 
sluha, uči gluhe govora, nudi jezikovno terapijo kongenitalno gluhim, nudi 
terapijo afazije in drugih govornih ter jezikovnih nevrogenih motenj, nudi 
terapijo požiranja in hranjenja, terapijo za motnje, ki so v zvezi z evstahijevo 
tubo, vzdržuje komunikacijo za osebe s cerebralnimi motnjami, ki so vezane na 
starost (www.cplol.org). 
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Dodatno je vključen v preventivno delo – treningi in informiranje zdravstvenih 
delavcev in promocija zdravja, a tudi v screeningih pri majhnih otrocih. 
Logoped pomaga ljudem, da se čimprej in čimbolj kakovostno vrnejo v 
vzgojno, strokovno, delovno, socialno in kulturno življenje. Dodatno delujejo 
logopedi na področju dela s starostniki in na področju (ne)pismenosti.  
 
Sodelujejo z zdravniki, družino, vzgojnim, delovnim in socialnimi okoljem. 
Ocenijo motnjo, identificirajo vzroke in dajo diagnozo ter prognozo. Svetujejo o 
nadaljnji terapiji in jo izvajajo. Uporabljajo individualno ali skupinsko terapijo 
in skušajo okrepiti do največje mere verbalne ali neverbalne komunikacijske 
potenciale. 

 
 

2 Logopedija v Sloveniji 
 
Potrebe po logopedskem delu so se pojavile ob začetku delovanja zavodov za 
slušno prizadete otroke, predvsem z odprtjem osrednjega slovenskega zavoda – 
Gluhonemnice v Ljubljani leta 1900. Dolgoletni ravnatelj Fran Grm je vse svoje 
življenje posvetil proučevanju fonetike in govornim motnjam (brošura: Študij 
fonetike, 1935). Njegov sodelavec Vilko Mazi je v istem letu izdal knjižico z 
naslovom: Govorne motnje s posebnim ozirom na jecljanje. Leta 1948 pa še 
Preprečevanje in zdravljenje jecljanja. 
 
2. januarja 1942 je bil v Gluhonemnici ustanovljen logopedski oddelek, ki je 
intenzivneje začel delovati v šol. letu 1947/48. V oddelku je bil zaposlen le en 
učitelj, ki je pregledal 85 »logopatov«, obravnaval pa 22. Jeseni 1948 je vodstvo 
logopedskega oddelka prevzel Zdravko Omerza, ki je imel tudi predavanja na 
Višji Pedagoški šoli v Ljubljani in tako aktivno sodeloval pri izobraževanju 
slovenskih logopedov. Leta 1959 je izdal knjigo Logopedija. 
 
Tudi po drugih mestih Slovenije so se začeli širiti logopedski oddelki. Leta 
1958 je bil odprt logopedski oddelek na foniatrični kliniki v Ljubljani (dr. 
Zlatica Hribar). Na državni šolski polikliniki je deloval logopedski oddelek že 
od leta 1940 (ustno zagotovilo dr. Kuraltove, takratne direktorice). V okviru 
Centralnega otroškega dispanzerja se je pričela logopedska dejavnost leta 1961. 
Logopedska dejavnost se je nato širila v okviru Mentalno higienskih oddelkov v 
Zdravstvenem domu Center, Moste, Šiška, Vič. 
 
V šolskem letu 1965/66 je bil odprt logopedski oddelek pri Zavodu za korekcijo 
sluha in govora v Portorožu, nato še v Novi Gorici in Stari gori. 
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V severovzhodni Sloveniji je opravil pionirsko delo v logopedski službi Center 
za korekcijo sluha in govora v Mariboru, kjer se je pričelo logopedsko delo 
novembra 1963. 
 
Nato so se logopedi zaposlovali še na osnovnih šolah, v vrtcih, zdravstvenih 
domovih, vzgojnih posvetovalnicah, na posebnih osnovnih šolah za 
usposabljanje duševno prizadetih po vsej Sloveniji. 
 
Leta 1958 smo dobili prve diplomirane logopede, ki so zaključili izobraževanje 
na Višji pedagoški šoli – Pedagoški akademiji v Ljubljani. Do leta 1975 je 
diplomiralo še 22 logopedov. Oddelek za logopede na Pedagoški akademiji je 
več let vodila Silva Bezjak.  
 
Leta 1958 je bila ustanovljena tudi logosekcija SRS. Njen prvi predsednik je bil 
Zdravko Omerza, nato so sledili: Silva Bezjak, Andrejčič, Marija Moškov, 
Albina Ostrouška, Branka Prosnik, Nada Žemva, Mladen Jeličić. 
 
V letu 1979/80 je bilo v logopedsko sekcijo, ki je delovala v okviru Društva 
defektologov Slovenije, vključenih 78 logopedov. 
 
V letu 1982 je delovalo 98 logopedov z visoko ali višjo izobrazbo. 
 
V letih od 1983 do 1986 je bilo v različnih ustanovah zaposlenih že 153 
logopedov. 
 
Do leta 1987 je izobraževanje logopedov potekalo v Ljubljani na Pedagoški 
akademiji, kjer so pridobili višješolsko izobrazbo. Nekatere logopedinje so 
svoje izobraževanje nadaljevale na Katedri za logopedijo Fakultete za 
defektologijo v Zagrebu. V šolskem letu 1987/1988 se je na Pedagoško 
fakulteto v Ljubljani vpisala prva generacija logopedov, ki so v Sloveniji 
pridobili visoko izobrazbo. 
 
Od leta 1998 je v okviru Katedre za otolaringologijo Medicinske fakultete v 
Ljubljani mogoč specialistični študij klinične logopedije. 
 
Z Etičnim kodeksom in strokovnimi standardi logopedov Slovenije, ki smo ga 
sprejeli 17. marca 1995, urejamo strokovno delovanje. 
 
Pomembnejša strokovna srečanja in kongresi: 
1980 Maribor, Posvetovanje logopedov Slovenije, Govorno moteni otroci do 

četrtega leta starosti, 
1982 Bled, Simpozij logopedov Jugoslavije, Preventiva in diagnostika v 

logopediji, 
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1985 Maribor, 2. srečanje logopedov Slovenije, Diagnostika in terapija afazij,  
1987 Nova Gorica, Posvetovanje logopedov Slovenije, Cerebralna paraliza, 

1991 Gozd Martuljek, 3. strokovno srečanje logopedov Slovenije, 
Govor in govorne motnje pri otrocih od 4. do 9. leta,  

1993 Portorož, 4. strokovno srečanje logopedov Slovenije, Multidisciplinarni 
pristop v logopediji,  

1995 Radenci, 5. strokovno srečanje logopedov Slovenije, Logopedija danes 
za jutri, 

1999 Nova gorica, 6. strokovno srečanje logopedov Slovenije, Ustvarjalnost 
v logopediji, 

2003 Bled, 1. slovenski kongres logopedov z mednarodno udeležbo, 
Logopedija za vsa življenjska obdobja. 

 
Vsako leto so bila podeljena priznanja Silve Bezjak in plakete Antona Skale v 
okviru logopedske sekcije pri Društvu defektologov Slovenije. 
 
Do leta 2004 je logopedska sekcija kot strokovno združenje delovalo v okviru 
Društva defektologov Slovenije. Na občnem zboru v Radovljici, 20. 5. 2004, 
smo se odločili in ustanovili Društvo logopedov Slovenije (DlogS).  
 
Od septembra 2004 je DlogS vpisano v poslovni register (AJPES). 
 
Od oktobra 2004 je DlogS vpisano v davčni register in s tem je bil zaključen 
postopek registracije Društva logopedov Slovenije. 
 
Aprila 2004 je bila poslana zahteva in izpolnjena vloga za polnopravno članstvo 
Društvo logopedov Slovenije v Comité Permanent de Liasison des 
Orthophonistes / Logopedes de l´Union Européenne – CPLOL. Od 7. maja 2005 
je DlogS sprejeto v Stalni komite govornih in jezikovnih terapevtov – 
logopedov držav EU – CPLOL. 
 
20. 5. 2005 je bil 1. občni zbor Društva logopedov Slovenije. Strokovni temi sta 
bili: Preventivni logopedski pregledi pri petletnikih in Prenova študija 
logopedije. 
 
Po podatkih za leto 2006 je v Društvo logopedov Slovenije včlanjenih več kot 
140 logopedov, kar predstavlja 90 odstotkov vseh logopedov v Sloveniji. 
 
Logopedi so zaposleni v zdravstvenih ustanovah (zdravstveni domovi, 
bolnišnice, rehabilitacijskih centrih), specializiranih centrih za otroke in odrasle 
z motnjami sporazumevanja, osnovnih šolah, šolah za osebe s posebnimi 
potrebami in vzgojno varstvenih zavodih za predšolske otroke. 
 
V Sloveniji so logopedi pretežno v zdravstvu in šolstvu, v privatni praksi le 
izjema. V Sloveniji je zaposlenih približno 160 logopedov. Iz strukture delovnih 
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mest lahko ugotovimo pestrost logopedskega dela. Logoped dela v različnih 
ustanovah: v centrih za sluh in govor, osnovnih šolah, osnovnih šolah s 
prilagojenim programom, zdravstvenih domovih, zavodih za usposabljanje oseb 
s posebnimi potrebami, vrtcih, bolnišnicah, univerzitetnih klinikah, inštitutu za 
rehabilitacijo invalidov, privatni praksi (www.dlogs.org). 
 
 
3 Logopedija v Evropi 
 
Stroka ima izrazito ženski profil (v Sloveniji 98,6 %) (Lavrič, 2004, 9). V 
spodaj omenjenih deželah (Tabela 1) je 95 % žensk, ki so povprečno stare od 38 
do 40 let. Opaža se, da je najboljše razmerje med številom prebivalcev in 
številom logopedov v Belgiji, in sicer 1 logoped na 2567 prebivalcev), najslabše 
pa na Portugalskem (1 logoped na 15845 prebivalcev). 
 
Tabela 1: število logopedov v posameznih državah (Vir: www.cplol.org). 

 
Država Prebivalci Število 

logopedov Število prebivalcev na logopeda 

Avstria • 8033000 872 9212 
Belgija • 10170226 3962* 2567 
Ciper • 700000 127 5512 
Danska • 5400000 1150 4695 
Estonija • 1410000 200 7050 
Francija • 62000000 15357 4037 
Finska ๏  5255580 1047 5020 
Nemčija • 82259000 9013 9126 
Grčija• 10000000 800 12500 
Italija• 57000000 8000 7125 
Irska • 4000000 550 7273 
Latvija ◊ 2306600 360 6590 
Luxembourg 423700 37 11451 
Nizozemska • 16000000 4800 3333 
Norveška ◊ 4600000 1150 4000 
Portugalska• 10299000 650 15845 
Velika Britanija 58800000 10083 5832 
Španija 39000000 4500 8667 
Švedska • 9011392 1180 7636 
Skupno 372612926 59459 6266 
 

Legenda: 
◊ Podatki so posodobljeni maja 2006. 
๏  Podatki so posodobljeni novembra 2006.  
• Podatki so posodobljeni dne 1. 11. 2005. 
* V privatni praksi. 
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Povprečje števila prebivalcev na logopeda je 6266 s standardno deviacijo 3651 
(Tabela 2). 
 
Tabela 2: Statistični parametri podatkov. 
 
 Prebivalci  Število 

logopedov 
Število prebivalcev na 
logopeda 

skupno 372612926 59459 6266 

minimum 423700 – 
Luksemburg 37 – Luksemburg 2567 – Belgija 

maksimum 82259000 – Nemčija 15357 – Francija 15845 – Portugalska 

povprečje 21353439 3946938 7395 
sd 25939262,47 4470,147 3651,133 
 
Slovenija ima približno 2000000 prebivalcev in 160 logopedov, torej ima 1 
logopeda na 12500 prebivalcev (ocena: Sekulič, Društvo logopedov). Po 
podatkih Lavričeve (2004, 9) je logopedov manj, in sicer 140: in le 124 jih 
opravlja logopedsko dejavnost. Če podatka držita, potem je v Sloveniji 16129 
prebivalcev na enega logopeda. Položaj logopedije v Sloveniji je slab. 
Primerljivi smo le s Portugalsko, Grčijo in Luksemburgom. 
 
Skratka, glede na Evropo je Slovenija zelo deficitarna: če privzamemo, da je 
območje povprečja –/+ 1 SD (od 2615 do 9917 prebivalcev na logopeda), 
potem je očitno, da je Slovenija zelo nizko na lestvici. Letno se namreč 
izobražuje 4–5 logopedov (16–20 na štiri leta), diplomira pa jih manj, saj 
obstaja kljub velikemu interesu tudi osip, še posebej, ker gre za žensko 
populacijo, ki si ustvari družino še pred zaključkom študija. 
 
Če bi želeli dohiteti Evropo oz. najboljše v Evropi in doseči isto razmerje, 
potem bi morali izobraziti in zaposliti v optimalni situaciji (primerljivo z 
Belgijo) še 640 logopedov (640 + 100).  

 
 

4 Izobraževanje 
 
Na prvem slovenskem kongresu logopedov z mednarodno udeležbo na Bledu 
(2003) je med zaključki kongresa izražena tudi želja po ustanovitvi Katedre za 
logopedijo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in zagotavljanje primerne 
strokovne zasedenosti, pa tudi predlog kontinuiranega podiplomskega 
izobraževanja v okviru matične fakultete za subspecialna področja (Lavrič, 
2004, 12). 
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V zvezi z izobraževanjem logopedov so v Evropi določeni minimalni standardi 
znanja (Lavrič, 2004, 16–19, www.cplol.org). Delijo se na področje teoretičnih 
predmetov ter področje kliničnega dela.  
 
Teoretični predmeti zajemajo zelo raznolika področja:  
− biomedicinske znanosti (biološke osnove jezika in govora, anatomija, 

fiziologija, fizika glasu in zvoka); 
− klinične medicinske znanosti (nevrologija, pediatrija, psihiatrija, geriartrija, 

ortodontija, avdiologija);  
− jezikovne znanosti: lingvistika (fonetika, semantika, leksika, morfologija, 

sintaksa, pragmatika) in psiholingvistika, nevrolingvistika, sociolingvistika, 
večjezičnost;  

− družboslovne znanosti: psihologija (razvojna, klinična, kognitivna, socialna), 
nevropsihologija, vzgoja – pedagogika in sociologija; govorne in jezikovne 
motnje (afazija, dizartrija, razvojne govorne in jezikovne motnje, glasovne 
motnje, motnje fluentnosti v govoru, motnje hranjenja in požiranja, motnje 
pisanja in branja, motnje, ki nastanejo zaradi cerebralne paralize, motnje 
sluha in kompleksne motnje);  

− znanstveno in raziskovalno delo (raziskovalna metodologija, uporaba 
statističnih analiz, kvantitativne metodologije ter kvalitativna metodologija 
praktično delo in opazovanje, zbiranje podatkov, transkripcija, merjenje in 
analiza). 

− klinično delo vsebuje preventivo, ocena, diagnoza, pomoč in klinično prakso 
pod okriljem mentorja logopeda. 
 

Res pa je, da smo v Evropi s študijem le delno primerljivi, saj pri študiju 
prevladujejo splošni predmeti. 
 
Če primerjamo slovensko izobraževanje logopedov z izobraževanjem v Evropi 
(Lavrič, 2004, 24), ugotovimo, da se študij izvaja na različnih fakuletetah 
(pedagoška, rehabilitacijska, defektološka, filozofska, medicinska, 
zdravstvenega dela, tehničnih fakultetah). 
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Tabela 3: Matične fakultete študija logopedije, število vsebin, ur, predmetov 
različnih področij študija. 
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Slovenija 
Pedagoš
ka 
fakulteta 

5/9 7 450 2/8 2 120 3/6 11 105
0 

8/10 7 540 4  300 

Hrvaska 
Eduk. 
Rehab. 
fakulteta 

5/9 8 495 4/8 5 390 2/6 6 480 8/10 12 1215 3  180 

Srbija 
Defektol
oška 
fakulteta 

4/9 6 615 2/8 3 360 4/6 11 112
5 

5/10 6 810 2  90 

Italija 
Medicin
ska 
fakulteta 

7/9 21 412 4/8 8 213 5/6 10 230 4/10 12 236 2  45 

Avstrija 

Log. 
Fon. 
avd..Aka
demija 

6/9 13 790 2/8 1 100 2/6 2 360 X 3 660 2  40 

Švedska 

Medicin
ska 
fakulteta 

5/9 7 20 
tedn
ov 
= 
600 
-> 
300 
ur 

4/8 4 27 
tedno
v = 
910 
štude
ntske 
obre
menit
ve, 
torej 
405 
ur 

2/6 5 20 
tedn
ov 

5/10 13 X 2  X 

Finska 
Humanis
tična 
fakulteta 

7/9 11 182 3/8 8 320 2/6 10 X 8/10 21 548 9 210 

Velika 
Britanija 

Edukacij
ska 
fakulteta 

3/9 4 x 2/8 7 X 1/6 4 X 5/10 11 X 3  X 

Irska 
F. za 
zdravstv
ene vede 

4/9 5 168 3/8 5 203 2/6 6 119 4/10 14 744 2 44 

Grčija 

Tehnični 
edukacij
ski 
inštitut 

4/9 7 x 5/8 5 X 4/6 5 X 6/10 16 X 4  X 

Nemcija Šola za 
logopede 

7/9 10 580 2/8 1 80 3/6 4 280 x 3 720 0  0 
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Tabela 4: Pregled načina študija, kreditnih točk in ur na študiju logopedije v 
Evropi. 
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Slovenija 8 Diplomsko 
delo 240 

3435 (1755 p, 
435 se, 315 
sv, 900 lv) 

     

Hrvaška 8 Diplomsko 
delo  

2925 ur 
študija 

(1575p, 1095 
v, 255 s) 

     

Srbija 9 Diplomsko 
delo  

3315 (1755 p, 
1380 v) 

študija, 300 
ur prakse 

     

Italija 6 Zaključni izpit 180 2250 (745 ur 
prakse)      

Avstrija 6 Diplomski 
izpit  

2175 študija 
in 1800 
prakse 

     

Švedska 8 Magistrsko 
delo 

240 (1 kt je en 
teden študijskega 

dela – 30 ur 
študija) 

 150 30 60   

Finska 10 
Magistrska 

tema oz. 
zrelostni izpit 

240  150 37,5 22,5 18 12 

Velika 
britanija 8 x 

120 kt letno, 10 kt 
je 100 ur štud. 

dela 
      

Irska 8 x  1170      
Grčija 8 x        

Nemčija 6 x  1740 študija, 
2100 prakse      

 
 

Ugotavlja se tudi, da se različne države bolj ali manj približujejo minimalnim 
standardom izobraževanja, ki jih je priporočil Cplol. (Lavrič, 2004, 39). 
Razlikujejo se glede na priporočene vsebine (v tej tabeli na predmete in/ali ure). 
Nekatere države imajo tudi veliko več vsebin z določenega področja, vendar so 
drugačne od priporočenih (podatki so povzeti iz javno dostopnih baz, kar pa ni 
garancija, da se dejansko o določenih vsebinah ne govori). Očitna je razlika med 
številom predmetov in številom pomembnih vsebin, ki jih priporoča Cplol. 
Očitno je tudi, da je na nekaterih fakultetah (s svetlimi izjemami) veliko 
predmetov, ki so prisotni že zaradi narave fakultete same, in to na račun drugih 
strokovnih predmetov (npr. veliko medicinskih predmetov na italijanskih 
medicinskih fakultetah na račun jezikovnih in raziskovalnih predmetov, veliko 
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družboslovnih predmetov na slovenski fakulteti na račun predmetov jezikovnih 
znanosti). Nekatere fakultete so zaradi svoje uravnovešenosti predmetov vzor, 
čeprav bi lahko nagnile tehtnico na eno – medicinsko ali drugo – družboslovno 
stran. Zanimivo je dejstvo, da so pri nekaterih fakultetah celo logopedski 
predmeti izjemno deficitarni (Italija, Irska). 

 
Slovenski model študija ima kar veliko ur biomedicinskih predmetov, malo 
jezikoslovnih, nadpovprečno veliko družboslovnih znanosti, malo oz. premlo 
logopedskih znanosti, največ pa znanstveno raziskovalnih.  
 
 
5 Zaključki 

 
Glede na to, da je Slovenija država, kjer bivata tudi dve jezikovni manjšini 
(Italijani in Madžari), da je veliko priseljencev, da je slovenščina jezik v razvoju 
in zato kompleksen jezik, da se populacija stara in se veča tudi delež govorno 
jezikovnih motenj, je okrepitev logopedskih vrst res smiselna. Masovno 
izobraževanje logopedov v drugih državah s pomanjkljivim jezikovnim 
poznavanjem lastnega jezika ni smiselno. Komunikacijske motnje so zelo 
pogoste motnje, saj krijejo veliko področje človekovega funkcioniranja. Danes 
so motnje v komunikaciji zaradi visokih pričakovanj družbe veliko večja ovira 
za samorealizacijo in uspešnost kot v preteklosti, čeprav obstaja vedno več 
tehnologije, ki omogoča boljšo komunikacijo. 
 
Glede študija logopedije je smiselno v nove programme vnesti več logopedskih 
vsebin, predvsem nekaterih, ki do sedaj niso bile krite, več jezikoslovnih vsebin, 
saj so temelj razumevanja komunikacije, nujno je okrepiti vsebine motenj 
branja in pisanja, saj so v svetu domena logopedov, obdržati delež raziskovalnih 
predmetov, saj se le na tak način razvija strokovnjake, ki bodo razvijali svojo 
stroko. To pomeni bližanje izobrazbenim standardom CPLOL-a, ki bodo prej ali 
slej obvezni za evropske logopede. Nujno je uravnotežiti logopedske in 
jezikoslovne vsebine v odnosu do družboslovnih in to ne le z vidika vsebin, 
temveč tudi deleža ur. Veliko vsebin z družboslovnega področja je možno 
pridobiti s samostojnim študijem, z izkušnjami izven akademskega kroga, 
debatami, diskusijami, s prostovoljnim delom in preko samega specifičnega 
logopedskega in surdopedagoškega dela, medtem ko se je mogoče strategij 
opazovanja, ocenjevanja, dela, obravnave oseb s komunikacijskimi motnjami 
naučiti le v prvi osebi, preko prakse in vaj, kar zahteva veliko ur in časa. 
 
Nujno je torej uravnovesiti, posodobiti študijski program tako v vsebinah kot v 
deležu ur, dodatno omogočiti s pogostejšim vpisom večjo strokovno zastopanost 
v državi, saj sta le država in narod, ki skrbita za najšibkejše, kamor spadajo vse 
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osebe s komunikacijski, govornimi, jezikovnimi in glasovnimi motnjami, vredni 
spoštovanja. 
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Priloga 1: 
 
Društvo logopedov Slovenije – DlogS je bilo 7. maja 2005 sprejeto v Stalni komite 
govornih in jezikovnih terapevtov – logopedov držav članic Evropske unije – CPLOL 
kot aktivni in enakopravni član združenja.  
Glavna naloga DlogS na področju mednarodnega sodelovanja je zastopanje slovenske 
logopedije v tujini, vključevanje v aktivnosti CPLOL ter vodenje mednarodnih 
projektov tako na strokovnem kot izobraževalnem področju. Koordinacija 
mednarodnega sodelovanja poteka preko Odbora za mednarodno sodelovanje.  
Leta 2006 je v CPLOL vključenih že 25 strokovnih društev logopedov iz 22 držav 
članic EU. CPLOL zastopa več kot 60 000 logopedov v EU. 
Glavni cilji in smotri CPLOL so: 
a)  da zastopajo člane profesionalne organizacije v evropskih, političnih, parlamentarnih 

in upravnih organih, 
b)  da med državami članicami EU pospešuje:  

– svobodo gibanja in pravico članov, da v EU delajo v svojem poklicu, 
– koordinacijo pogojev za izvajanje govorne in jezikovne terapije, 
– enakovrednost kvalifikacij, 
– uskladitev zakonodaje, ki je povezana s tem področjem, 
– izmenjavo znanstvenih ugotovitev in raziskav na področju logopedije, 
– uskladitev standardov in kakovosti začetnega in nadaljnjega izobraževanja, 

c)  preučevanje pravilnikov in odločb EU, ki zadeva logopedijo in predložitev projektov 
in predlogov, 

č)  spodbujanje srečanj s komiteji EU, ki zastopajo druge poklice, s skupinami 
logopedov, 

d)  pomoč članicam združenja, kadar predlogi predstavljajo skupne interese, 
e)  organizacija evropskih znanstvenih kongresov za logopede, 
f)  objavljanje znanstvenih in strokovnih dnevnikov ali kakršnegakoli gradiva v skladu 

s poslanstvom CPLOL in interesi logopedije, 
g)  vzpostavljanje stikov s strokovnimi in znanstvenimi organizacijami logopedov po 

svetu, 
h)  preučevanje in objava kakršnegakoli dokumenta, ki se navezuje na evropsko 

govorno in jezikovno terapijo – logopedijo, 
i)  zagotavljanje strokovnega svetovanja logopedov vsem političnim, parlamentarnim 

in administrativnim organom ali katerikoli zvezi, ki bi to želela, 
j)  olajšati razvoj poklica logoped z ustreznim izobraževanjem, pogajanjem in 

sprejemanjem novih članov. 
 
Vsaka država je v CPLOL–u zastopana z dvema delegatoma iz svojega društva 
logopedov. 
Glej, Komisija pri CPLOL. 
Glej, Odbor za mednarodno sodelovanje. 
(vir: www.Dlogs.org) 
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Priloga 2: 
 
POROČILO ODBORA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE ZA LETO 2006 
 
V začetku letošnjega leta smo opravili prevod dokumenta »Statut DlogS« iz slovenščine 
v angleščino in ga poslali CPLOL.  
 
V reviji nemškega društva logopedov DBL je bil objavljen članek »Slovenija – 
najmlajša članica CPLOL«. Vsebino prispevka sem poslala predsednici CPLOL, ki je 
članek prevedla (iz angleščine v nemščino) in oblikovala. IO CPLOL dvakrat letno 
skliče delovna sestanka Komisije za izobraževanje in Komisije za profesionalno prakso 
pri CPLOL, na katera so vabljeni predstavniki vseh rednih in pridruženih članic 
CPLOL. Z mag. Mladenom Jeličićem sva se kot predstavnika DlogS udeležila obeh 
letošnjih sestankov: 
 
6. in 7. maja 2006 v Atenah 
7. maja 2006 je potekala Generalna skupščina CPLOL. Društvo logopedov Latvije je 
bilo sprejeto v CPLOL kot polnopravni član. Na skupščini se je predstavilo tudi hrvaško 
društvo logopedov, ker pa Hrvaška še ni članica EU, so bili sprejeti kot pridruženi člani 
CPLOL. 
 
Komisija za izobraževanje je v Atenah nadaljevala z delom na treh projektih v treh 
delovnih skupinah: 
1.  Usklajevanje minimalnih standardov študija logopedije, ki naj bi veljali v vseh 

državah EU.  
2.  Pridobivanje skupne platforme (enakovreden nivo izobraževanja, vrednotenje 

logopedskega poklica, kompetence za opravljanje poklica logopeda ipd.), katere 
pogoje bo določala in vrednotila CPLOL. 

3.  Poenotenje strokovne logopedske terminologije.  
 
Na Komisiji za profesionalno prakso so države članice predstavile svoje aktivnosti ob 
Dnevu logopedije 6. marca 2006. Predstavila sem potek evropskega dneva logopedije v 
Sloveniji. 
V Atenah sva se oba delegata udeležila izrednega sestanka z izvršnim odborom CPLOL, 
kjer nama je bila predstavljena pobuda za organizacijo evropskega kongresa CPLOL 
2009 v Sloveniji. Predstavili so sistem organizacije: finančno konstrukcijo, prostorske in 
telekomunikacijske zahteve, koordinacijo med izvršnim odborom CPLOL in 
organizacijskim odborom DlogS ter preostale potrebne aktivnosti. Na naslednjem 
delovnem sestanku oktobra 2006 v Parizu naj bi DlogS dal odgovor ali smo za ali proti 
organizaciji evropskega kongresa logopedov 2009 v Sloveniji. 
 
21. in 22. oktobra 2006 je v Parizu potekala redna delovna seja komisij CPLOL.  
Mladen Jeličić se je udeležil Komisije za preventivno prakso, na kateri so analizirali 
potek 6. evropskega kongresa septembra 2006 v Berlinu in nadaljevali z rednim delom 
komisije (glej poročilo na spletni strani DlogS), sama pa sem sodelovala v Komisiji za 
izobraževanje. 
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– Dokument »Minimalni standardi«, ki smo ga natančno predelovali (uskladitev 
standardov in kakovosti začetnega izbraževanja) in ga v letu 2006 sprejeli kot 
dokončnega in ga tudi vsebinsko in strokovno potrdili. 

– Delovna skupina za poenotenje terminologije v logopediji »Terminology Group« je 
združila in predstavila rezultate vprašalnika o terminologiji, ki so ga poslali vsem 
članicam CPLOL. Izbrani rezultati in opis projekta so na spletni strani CPLOL – 
www.cplol.org. 

– Poleg aktivnega dela in sodelovanja v programu delovnih komisij sva se z mag. 
Mladenom Jeličićem 21. oktobra 2006 udeležila izrednega sestanka IO CPLOL, ki ga 
je sklicala predsednica CPLOL. To je bil že drugi sestanek z vsebino »Kandidatura 
DlogS za organizacijo CPLOL kongresa leta 2009« (prvega sem se udeležila 15. 
septembra 2006 v Berlinu v sklopu CPLOL kongresa 2006) . Predstavila sem ponudbo 
možnega organiziranja kongresa v Portorožu, ki smo jo skupno predelali in se 
dogovorili za izvajanje nadaljnjih potrebnih korakov do generalne skupščine maja 
2007 v Rigi, ko bomo kot DlogS uradno predstavili kandidaturo za organizacijo 
CPLOL kongresa 2009. 

 
O predlogu IO CPLOL o organizaciji CPLOL kongresa 2009 smo razpravljali na več 
sejah IO DlogS (prva je bila 30. maja 2006). Vprašanja, ki so se porajala, sem 
posredovala IO CPLOL, odgovore smo analizirali in na osnovi le teh delovali naprej. Po 
odobritvi možne kandidature s strani aktivov DlogS, se je dogovarjanje o organizaciji 
nadaljevalo s predstavitvijo projekta ravnateljem oz. direktorjem v naših organizacijah 
in prošnjo, naj podprejo naše delo pri organizaciji tega kongresa. Največja podpora in 
predlog za soorganizacijo je prišla s strani Centra za sluh in govor iz Portoroža, podprla 
ga je ravnateljica Aleksandra Turk Haskič.Temu so sledile tri izredne seje IO DlogS, 
kjer smo potrdili kandidaturo Dlog S za organizacijo kongresa, skupno z CKSG 
Portorož. 
 
4. decembra 2006 sem se udeležila izrednega sestanka o organizaciji CPLOL kongresa 
2009 v Kopru. Sestanka sta se udeležila ravnateljica Aleksandra Turk Haskič in 
podravnatelj Darij Šomen, ki je tudi odgovoren za organizacijo kongresa s strani CKSG 
Portorož. Potrdili smo sodelovanje DlogS in njihovega Centra v poteku organizacije. 
 
Septembra 2006 je potekal Evropski kongres CPLOL v Berlinu. Udeležili so se ga trije 
slovenski logopedi, eden aktivno, s poster prezentacijo. Podrobno poročilo o poteku 
kongresa je na spletni strani CPLOL. 
 
Redno poteka koordinacija preko elektronske pošte med IO CPLOL, DlogS, CKSG 
Portorož glede organizacije kongresa 2009 in usklajujejo se informacije med 
posameznimi organi. 
 
V mesecu decembru 2006 je bila vzpostavljena povezava spletne strani CPLOL in 
spletne strani DlogS . 
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Priloga 3 
 
POROČILO S SEJE KOMISIJE ZA IZOBRAŽEVANJE, CPLOL 
Pariz, 21.–22. oktober 2006 
 
Na povabilo glavnega tajnika CPLOL g. Benta Kjara sva se z Mladenom Jeličićem kot 
predstavnika DlogS uradno udeležila celotnega programa sestanka, ki se redno skliče 
dvakrat letno na katerega so vabljeni predstavniki vseh rednih in pridruženih članic 
CPLOL. 
V Komisiji za izobraževanje delo poteka razdeljeno na tri delovne skupine, katerih člani 
so vedno isti, da se delo lahko na naslednje sestanku nemoteno nadaljuje. Uvodni del 
predstavlja predstavitev zapisnika iz zadnje seje komisije, ki ga poda predsednica 
Komisije za izobraževanje Aileen Patterson (Anglija). Ker sta komunikacija in tempo 
dela zelo upočasnjena zaradi dvojnega simultanega prevajanja (angleščina in 
francoščina), smo sprejeli sklep, da bomo posamezne vmesne stopnje delovnih nalog 
posameznih delovnih skupin reševali po elektronski pošti. Dogovorili smo se za sistem 
obveščanja, pošiljanja gradiva, ki ga vsak posameznik predela ter do dogovorjenega 
datuma obvezno pošlje odgovornemu vodji posamezne delovne skupine. Ta ga predela 
in pošlje z novimi nalogami članom delovne skupine itn. do naslednje seje komisij 
CPLOL.  
Delovna skupina je odgovorna za izdelavo dokumenta: »Minimum Standards for Initial 
education« – »Minimalni standardi za začetno izobraževanje« Dokument, ki smo ga 
natančno predelovali (uskladitev standardov in kakovosti začetnega izbraževanja) v letu 
2006 smo sprejeli kot dokončnega in ga tudi vsebinsko, strokovno potrdili. 
Terminološko ga bo pregledala še predsednica Komisije za izobraževanje v angleškem 
jeziku, v francoščino pa ga bo prevedel Jean-Marc Kremer (Francija).  
Delovna skupina za poenotenje terminologije v logopediji »Terminology Group« je 
izdelala vprašalnik, in ga poslali vsem članicam CPLOL. Rezultate so združili in 
predstavili ob zaključku seje. Izbrani rezultati in opis projkta so na spletni strani CPLOL 
– www.cplol.org.  
Delovna skupina za izdelavo skupne platforme »Recognition Committee« ima 
odgovorno nalogo; pripraviti ustrezne pogoje za logopode, da bodo ti kot strokovni 
delavci imeli svobodo gibanja in pravice, da v EU delajo v svojem poklicu. Vodja 
delovne skupine je George Kalomoiris (Grčija). Vsi zapiski delovnih sestankov so na 
spletni strani CPLOL. 
Vključena sem v 1. delovno skupino»Minimum Standards for Initial Education«, v 
kateri smo v Parizu zaključili z oblikovanjem dokumenta. Predstavitev dokumenta bo na 
naslednji seji komisij CPLOL, v sprejetje bo predlagan na naslednji generalni skupščini 
maja 2007.  
Poleg aktivnega dela in sodelovanja v programu delovnih komisij sva se z mag. 
Mladenom Jeličićem 21. oktobra 2006 udeležila izrednega sestanka IO CPLOL, ki ga je 
sklicala predsednica CPLOL. To je bil že drugi sestanek z vsebino »Kandidatura DlogS 
za organizacijo CPLOL kongresa leta 2009« (prvega sem se udeležila 15. septembra 
2006 v Berlinu v sklopu CPLOL kongresa 2006). Predstavila sem ponudbo možnega 
organiziranja kongresa v Pororožu, ki smo jo skupno predelali in se dogovorili za 
izvajanje nadaljnjih potrebnih korakov do generalne skupščine maja 2007 v Rigi, ko 
bomo kot DlogS uradno predstavili kandidaturo za organizacijo CPLOL kongresa 2009. 
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Povzetek 
Septembra 2003 so na ministrskem srečanju v Berlinu dodali k Bolonjskemu procesu 
akcijski načrt, poimenovan Evropski visokošolski prostor in Evropski raziskovalni 
prostor – dva stebra družbe znanja, v katerem je bila poudarjena ključna vloga 
doktorskih programov in usposabljanja za raziskovalno delo. Usposabljanje 
raziskovalcev in razvoj raziskovalne poklicne poti kot tudi potreba po večjem številu 
visoko kvalificiranih raziskovalcev so postajali vedno pomembnejši v razpravah o 
krepitvi evropske raziskovalne prednosti. Tako so bili doktorski programi in 
usposabljanje za raziskovalno delo deležni posebne obravnave. Doktorski študij ni več 
namenjen samo razvoju doktorske teze, temveč je to študijski program, v katerem 
kandidat poleg raziskovalnih spretnosti razvije vrsto generičnih spretnosti, ki so 
uporabne na različnih delovnih mestih v praksi. Zaradi pomembnosti tega področja na 
univerzitetni in državni ravni je bil organiziran "Bolonjski seminar", namenjen 
obravnavi doktorskih programov (Salzburg, 2005). V Salzburgu je bil dosežen dogovor 
o desetih osnovnih principih, med katerimi sta bili poudarjeni ključni vlogi supervizije 
in ocenjevanja skupaj z zahtevo po učinkovitejšem doktorskem študiju. V poročilu EUA 
(Bruselj, 2006) je bila poudarjena vloga nove supervizijske prakse. Podiplomski 
programi in učinkovita supervizija so prišli visoko na dnevni red visokošolskih institucij 
po celi Evropi. Supervizija je najpomembnejši pedagoški instrument v podiplomskih 
programih in igra kritično vlogo pri uspešnem zaključku študija in razvoju kompetenc. 
Supervizija postavlja vprašanja kurikula, metod, odnosa med učiteljev in študentom ter 
izobraževalnega okolja. Glede na to, da supervizija doktorskih študentov ni samo 
prenašanje znanja ampak predvsem spodbujanje razvoja avtonomnega in kritično 
razmišljajočega raziskovalca, so bile razvite različne prakse podiplomske supervizije. 
 
Ključne besede 
supervizija, podiplomski študij, kompetence 
 
 
Abstract 
The ministerial meeting in Berlin in September 2003 added an action line to the 
Bologna Process entitled ‘European Higher Education Area and European Research 
Area – Two pillars of the knowledge-based society’ that underlies the key role of 
doctoral programmes and research training in this context. Research training and 
research career development – and the need to raise the number of highly qualified 
researchers – are also becoming increasingly important in discussions on strengthening 
Europe's research capacity. Thus, the purpose and function of doctoral programmes 
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and research training have come under close scrutiny. Doctoral study is not just seen as 
the development of an original thesis but it is also a programme of study in which the 
student, beside research skills, learns a wide variety of generic skills that are also useful 
in different kinds of employment they may take up after their research degree. Aware of 
the importance of this topic to both governments and universities, a ‘Bologna Seminar’ 
on doctoral programmes was organised (Salzburg, 2005). From the discussion in 
Salzburg, a consensus on a set of 10 basic principles emerged, among them the crucial 
role of supervision and assessment was underlined together with the growing demand 
for more effective doctoral studies. In the EUA Report (Brussels, 2006) the role of the 
new supervision practices is stressed. Postgraduate research programmes and effective 
supervision have come high on the agenda of higher education institutions all over 
Europe. Supervision is the most important pedagogical instrument in postgraduate 
studies and plays a critical role in helping doctoral students complete their degrees and 
develop competences. It raises questions about curricula, methods, teacher-student 
interactions and educational environments. Based on the notion that supervising a 
doctoral student is not only about transmitting knowledge to the postgraduate student 
but in the first place about promoting their progress towards becoming an independent 
and critically thinking researcher, several practices of postgraduate supervision have 
been developed. 
 
Key words 
supervision, postgraduate study, competence 
 
 
 
Uvod 
 
Leta 2003 so na ministrskem srečanju v Berlinu dodali k Bolonjskemu procesu 
akcijski načrt, poimenovan Evropski visokošolski prostor in Evropski 
raziskovalni prostor – dva stebra družbe znanja, v katerem je bila poudarjena 
ključna vloga doktorskih programov in usposabljanja za raziskovalno delo. 
Usposabljanje raziskovalcev in razvoj raziskovalne poklicne poti kot tudi 
potreba po večjem številu visoko kvalificiranih raziskovalcev so postajali vedno 
bolj pomembni v razpravah o krepitvi evropske raziskovalne prednosti. Tako so 
doktorski programi in usposabljanje za raziskovalno delo bili deležni posebne 
obravnave. 
 
Doktorski študij ni več namenjen samo razvoju doktorske teze, temveč je to 
študijski program, v katerem kandidat poleg raziskovalnih spretnosti razvije 
vrsto generičnih spretnosti, ki so uporabne na različnih delovnih mestih v 
praksi. Tako je tudi v osnutku Strategije UL med cilji doktorskega študija 
navedeno povečano število doktorantov (Lizbonski cilj je 3 %), povečati 
zaposljivost doktorantov z razvojem generičnih znanj, spretnosti, povezav z 
okoljem. 
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Zaradi pomembnosti tega področja na univerzitetni in državni ravni je bil 
organiziran "Bolonjski seminar", namenjen obravnavi doktorskih programov 
(Salzburg, 2005). V Salzburgu je bil dosežen dogovor o desetih osnovnih 
principih, med katerimi je bila poudarjena ključna vloga supervizije, 
ocenjevanja in spremljanja kandidata skupaj z zahtevo po učinkovitejšem 
doktorskem študiju. Oblikovana so bila tudi priporočila za nadaljnje akcije do 
leta 2007. V poročilu EUA (European University Association; Bruselj, 2006) je 
bila poudarjena vloga nove supervizijske prakse. V poročilu je izpostavljena 
tudi potreba po podpisanem dogovoru med supervizorjem, doktorskim 
kandidatom in institucijo z jasno definiranimi raziskovalnim načrtom, pravicami 
in odgovornostmi vseh strani. Izpostavljena je bila tudi možnost timske 
supervizije ter vprašanja, kdo je lahko supervizor, priznavanje (status) 
supervizorja, njegova obremenitev in usposabljanje supervizorjev (code of 
practice). 
 
Tudi v osnutku Strategije UL sta pri doktorskem študiju zapisani nalogi, da je 
med drugim potrebno  
− določiti razmerja med mentorjem (somentorjem), doktorskim kandidatom in 

institucijo (code of conduct) ter spremljati napredek kandidata; 
− vzpostaviti izobraževanje učiteljev za (so)mentorstvo v skladu s priporočili 

EUA. 
 
Podiplomski programi in učinkovita supervizija so prišli visoko na dnevni red 
visokošolskih institucij po celi Evropi. Supervizija je najpomembnejši 
pedagoški instrument v podiplomskih programih in igra kritično vlogo pri 
uspešnem zaključku študija in razvoju kompetenc. Supervizija postavlja 
vprašanja kurikula, metod, odnosa med učiteljem in študentom ter 
izobraževalnega okolja. Glede na to, da supervizija doktorskih študentov ni 
samo prenašanje znanja, ampak predvsem spodbujanje razvoja avtonomnega in 
kritično razmišljajočega raziskovalca, so bile razvite različne prakse 
podiplomske supervizije. 
 
 
Kritika tradicionalnega mentorstva ali supervizije 
 
Tradicionalna supervizorska praksa ima pogosto številne pomanjkljivosti, ki 
ovirajo njeno učinkovitost. Dryden in Joneson (1991) sta identificirala več težav 
in jih strnila v štiri skupine: 
− pomembno področje, ki je pogosto vir raznih težav in problemov, je premalo 

jasna meja med vlogo supervizorja in študenta. Tako imata lahko zelo 
različne percepcije in pričakovanja o dolžnostih enega in drugega, zato je 
pomembno, da se že v začetku njunega sodelovanja dogovorita o pravicah in 
dolžnostih in to eksplicitno zabeležita v formalnem dogovoru; 
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− naslednja kritika je namenjena pomanjkanju pozornosti na procesne 
probleme. Tako se pogosto kaže, da supervizorji zanemarjajo probleme, ki 
so povezani s procesom doktorskega študija. Kaže se potreba po večji 
pozornosti in spodbujanju spretnosti pisanja, upravljanja s časom, 
postavljanju realističnih ciljev (kratkoročnih in dolgoročnih), spretnosti 
ustnega sporočanja itn.; 

− avtorja ugotavljata, da se neredko pojavljajo tudi interpersonalni problemi. 
Eden glavnih za podiplomske študente je izolacija, posebno na določenih 
disciplinarnih področjih in tam, kjer je manj možnosti skupinskih oblik dela 
in tesnejših stikov z drugimi študenti. Dodatni problemi se pojavljajo pri 
študentih, ki prihajajo iz drugih kulturnih okolij, in pri študentih, ki študirajo 
ob delu. Večja mobilnost in s tem naraščajoča heterogenost študentov 
zahtevata, da se temu ustrezno prilagodita tudi podiplomski študij in 
supervizija; 

− avtorja opozarjata tudi na slabosti, ki izhajajo iz tradicionalnega 
supervizijskega modela. Ta se pogosto zoži samo na odnos med študentom 
in supervizorjem, kar ne omogoča razvoja vseh kompetenc. Danes se skuša 
ta problem razrešiti s timsko supervizijo in zagotavljanjem priložnosti, da se 
študenti udeležujejo tudi skupinskih študijskih oblik. Kooperativne in 
kolaborativne študijske oblike so zelo pomembne za razvoj višjenivojskih 
oblik znanja in za razvoj relevantnih generičnih kompetenc, kot so timsko 
delo, komunikacijske spretnosti, kolaborativno reševanje problemov itn.  

 
 
Vloga supervizorja 
 
Z naraščajočimi zahtevami po učinkovitejšem doktorskem študiju je vedno bolj 
poudarjena vloga supervizije. 
 
S pojavljanjem novih disciplin in širitvijo podiplomskih študijskih programov je 
vedno več učiteljev, ki prevzemajo vlogo supervizorja. Med njimi so tudi 
učitelji, ki imajo zelo malo izkušenj s supervizijo. Istočasno se povečuje število 
doktorskih študentov, od katerih se tudi pričakuje, da bodo razvili širok krog 
prenosljivih (generičnih) kompetenc, ki jim bodo zagotavljale uspešnost v 
praksi. Ne nazadnje so prisotni še pritiski po hitrem in uspešnem dokončanju 
študija (tudi s strani financerjev). 
 
Tako se supervizor in študent podiplomskega študija srečujeta z naraščajočimi 
zahtevami, ki pomembno vplivajo na vlogo supervizorja in na odnos učitelja in 
študenta v supervizijskem procesu. 
 
Vloga supervizorja v teh pogojih je vedno bolj zahtevna in kompleksna. Tako je 
supervizor učitelj, svetovalec, tutor, kritik ipd. Poleg tega se ta vloga spreminja 
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od začetka do zaključka študija (od vpisa študenta v študij do obrambe 
doktorske disertacije). Nanjo pomembno vplivajo tudi značilnosti znanstvene 
discipline, njene kulture in tradicije. Sicer pa se v superviziji vedno tesno 
prepletata vlogi učitelja in raziskovalca. 
 
 
Cilji supervizije 
 
Cilji supervizije so spodbuditi napredek študenta na področju številnih 
kompetenc, npr.: 
− da postane samostojen kritičen misleč raziskovalec z obsežnim znanjem 

metodologije; 
− da je sposoben uporabiti znanje v praksi in tvoriti nova znanja; 
− da je sposoben kritične analize, sinteze in evalvacije; 
− da je ustvarjalen; 
− da zna komunicirati in sodelovati z drugimi. 
 
Poleg omenjenih kompetenc se vedno bolj poudarjajo tudi vitalne kompetence, 
pomembne za družbo (Wagenaar, 2007): 
− prijavljanje in upravljanje projektov, 
− timsko delo, 
− vodenje, 
− prenašanje znanja in kompetenc (poučevanje). 
 
Če k temu naboru kompetenc dodamo še predmetno specifične kompetence, 
vidimo, da je naloga supervizije zelo zahtevna in je ni mogoče opraviti brez 
dobro organiziranega in strukturiranega procesa supervizije, za katerega je 
potrebna tudi ustrezna usposobljenost supervizorja. 
 
 
Pričakovanja 
 
Za supervizorja je pomembno, da ve, kaj od njega pričakujejo študenti, in da 
študenti razumejo, kaj od njih pričakuje supervizor. Šele poznavanje in 
usklajevanje teh pričakovanj omogoča razvoj uspešnega odnosa med študentom 
in supervizorjem, od katerega je v največji meri odvisen uspešen zaključek 
študija. Zanimivo, da je bil odnos supervizor – študent kljub njegovi nesporno 
pomembni vlogi do nedavnega deležen zelo majhne pozornosti v strokovni 
literaturi.  
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Za supervizijo je gotovo pomembno, da supervizor pozna pričakovanja 
študentov. Phillips in Push (2000) navajata, da študenti od supervizorja najbolj 
pogosto pričakujejo naslednje: 
− da dobro in v kratkem času pregleda študentovo delo; 
− da je vedno dostopen, ko ga študent potrebuje; 
− da je prijateljski, odprt do študenta in ga podpira; 
− da je konstruktivno kritičen; 
− da dobro pozna raziskovalno področje; 
− da srečanja strukturira tako, da je omogočena izmenjava idej; 
− da je zainteresiran za raziskavo, v katero je vključen študent, in da študenta 

vodi na poti pridobivanja znanja; 
− da je študentu v zgled; 
− da študentu nudi pomoč pri njegovi akademski poti. 
 
Za študentovo učinkovito delo in napredek sta pomembni njegovo poznavanje 
in razumevanje pričakovanj supervizorja. Avtorji Delamont (2004) in Phillips in 
Pugh (2000) navajajo vrsto pričakovanj, ki se v splošnem pojavljajo pri 
supervizorjih: 
− da so študenti samostojni pri svojem delu; 
− da so njihovi pisni izdelki kvalitetni; 
− da se redno udeležujejo skupinskih dejavnosti z drugimi študenti; 
− da korektno poročajo o svojem napredku; 
− da upoštevajo navodila in nasvete supervizorja; 
− da so zavzeti glede opravljanja svojega dela in obveznosti. 
 
K temu bi lahko še dodali: 
− da so študenti sposobni ustnega poročanja o rezultatih raziskovalnega dela 

na seminarjih in konferencah in da upoštevajo konstruktivno kritiko kolegov; 
− da so sposobni pisne predstavitve raziskovalnih rezultatov v znanstvenih 

publikacijah in da upoštevajo konstruktivno kritikov supervizorjev in drugih 
ekspertov; 

− da so sposobni razumeti delo kolegov in podati konstruktivno kritiko. 
 
 
Struktura supervizije 
 
Ko študent pristopi k doktorskemu študiju, se skupaj s supervizorjem 
dogovorita o strukturi supervizije. Ta je potem tudi predmet formalnega 
dogovora, ki ga skleneta in je del študijske pogodbe (code of conduct), ki 
formalno določa razmerja med supervizorjem, doktorskim kandidatom in 
institucijo. Tako se supervizor in študent dogovorita, npr.: 
− o odgovornosti, ki jih prevzemata in so običajno rezultat usklajevanja 

pričakovanj obeh sodelujočih; 
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− o okviru disertacije in načrtu za delo na njej; 
− o raziskovalnem delu – trajanje in pristopi k raziskavi, relevantnost raziskave 

ipd.; 
− kako bo študent seznanjal supervizorja o svojem delu: 
− na kakšne načine bo supervizor posredoval povratne informacije;  
− o vlogi drugega supervizorja ali tima supervizorjev; 
− o spremljanju študentovega individualnega študijskega načrta; 
− o kratkoročnih in dolgoročnih načrtih; 
− o ravnanju v primeru, da nastopijo problemi, npr. da študent ne napreduje 

skladno z načrtom, da se pojavijo težave pri izvajanju raziskave ali da pride 
do konflikta med študentom in supervizorjem. 

 
 

 
Slika 1: Priprava dispozicije doktorske disertacije. 
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VSEBINSKI NAČRT 
(ZBIRANJE LITERATURE, 
OBLIKOVANJE 
INTSTRUMENTARIJA, 
VZORCA ITD.) 

TERMINSKI NAČRT 
(KRATKOROČNI IN 
DOLGOROČNI)

 
 
 
 

 
 
 
 

DOKTORSKI SEMINAR
* Vsebinski in terminski načrt
* Aktivna udeležba kandidata s pisnimi 
 in diskusijskimi prispevki
* Razprava o vsebinskih in procesnih 
 vprašanjih pri nastajanju dispozicije 
 doktorske disertacije
* itd.(c) Simona Tancig, PeF, 2006 

PRIPRAVA IN PREDSTAVITEV 
DISPOZICIJE DOKTORSKE  
DISERTACIJE 
  

OBLIKOVANJE DISPOZICIJE 
* Strokovna terminologija 
* Stilistična in jezikovna raven 
* Navajanje literature, citiranje, 

povzemanje 

MOŽNE TEME, IZBOR TEME
* Preliminarna vprašanja 
* Gradivo doktorskega seminarja 
 

NAČRT SREČANJ Z MENTORJEM 
* Poročanje 
* Vprašanja 
* Povratne informacije 
* Revizija dosedanjega dela 

NAČRT PRIPRAVE
DISPOZICIJE 
(KAJ IN KDAJ)

 

PILOTSKA RAZISKAVA ?! 

DOGOVOR Z MENTORJEM 
* Pričakovanja mentorja 
* Pričakovanja kandidata 

STRUKTURA IN SESTAVINE 
DISPOZICIJE DOKTORSKE  
DISERTACIJE 
* Navodila za pripravo  
  dispozicije 
* Gradivo doktorskega 
  seminarja
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Da bi spodbudili bolj načrtno delo študenta in supervizorja, so z nekaterimi 
elementi strukture supervizije seznanjeni tudi študenti in mentorji na 
doktorskem seminarju na Pedagoški fakulteti UL. V ta namen je bilo 
pripravljeno tudi gradivo, predstavljeno na Sliki 1. 
 
Individualni študijski načrt – pogosta je praksa, da se za vsakega študenta v 
dogovoru s supervizorjem izdela individualni študijski načrt, ki vsebuje urnik 
študijskih obveznosti (predavanja, seminarji, delavnice), urnik raziskovalnega 
dela, predvidene objave v publikacijah, udeležbo na konferencah, supervizijo in 
še nekatere druge informacije, ki zagotavljajo učinkovitost doktorskega študija. 
Najmanj enkrat letno se individualni študijski načrt pregleda, analizirajo se 
razlogi za morebitne zamude in neopravljene obveznosti; po potrebi se načrt 
nato tudi revidira. 
 
Raziskovalni dnevnik in portfolio – zanimiva je tudi praksa, da študenti v času 
študija izdelajo tudi raziskovalni dnevnik. Za Anglijo je znano, da Agencija za 
zagotavljanje kvalitete (Quality Assurance Agency – QAA) za vse visokošolske 
institucije predpisuje postopek za dokumentiranje študentovega napredka. Vodi 
se datoteka, ki vsebuje različne elemente. Sestavljajo jo podatki o opravljenih 
obveznostih, te podatke zbira institucija, Naslednja sestavina so individualni 
podatki o študiju in dosežkih. Zelo pomemben del pa je t. i. načrtovanje 
osebnega razvoja (Personal Development Planning – PDP), ki predstavlja 
strukturiran, podporni način, s katerim študent reflektira lastno učenje, dosežke 
in načrtuje svoj osebni in akademski razvoj ter kariero. Cilj tega je usposobiti 
študente, da imajo jasen vpogled v svoj študij, dosežke ter da pregledujejo in 
načrtujejo svoj razvoj ter zanj prevzemajo odgovornost. 
 
 
Sedanje stanje podiplomske supervizije  
v mednarodnem prostoru 
 
Dober pregled stanja in perspektiv podiplomske supervizije je dala nedavna 
mednarodna konferenca v znanem univerzitetnem mestu Stellenbosch v Južni 
Afriki. Prispevki na konferenci z zelo zgovornim naslovom Postgraduate 
Supervision: State of the Art and the Artists (Postgraduate Supervision, 2007) so 
obravnavali zelo različne vidike supervizije od supervizijskega odnosa preko 
usposabljanja supervizorjev do dobre prakse. Prispevki na tej konferenci so bili 
izrazito raziskovalni in so se lotevali problematike z različnimi raziskovalnimi 
pristopi od kvantitativnih do vrste kvalitativnih, kot so študije primera, akcijske 
raziskave in etnografske raziskave.  
 
V nadaljevanju sledijo kratke informacije o nekaterih najznačilnejših prispevkih 
na tej konferenci. 
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Publiciranje 
Priznana avtorica številnih del s področja pisanja doktorskih del in člankov R. 
Murray je predstavila metodo inkrementalnega pisanja za podiplomske študente 
in supervizorje, ki jo razvija že vrsto let. V svojem prispevku na konferenci je 
izpostavila razvoj strategij za različne faze pisanja tez, s katerimi se upošteva 
celotna izkušnja pisanja vključno z motivacijo, samoučinkovitostjo, emocijami, 
kognicijo ipd. Inkrementalno pisanje je eden od načinov upravljanja s takimi 
procesi, ki posamezniku omogoča razviti spretnosti, potrebne za pisanje 
doktorske teze, člankov ali za poklicno pisanje na različnih področjih. V okviru 
konference je imela tudi delavnico o pripravi in pisanju člankov iz doktorske 
disertacije. 
 
Publiciranje raziskovalnih del je vedno pomembnejše na podiplomskem študiju. 
Študent in supervizor sta pod močnim pritiskom objavljanja v znanstvenih 
revijah. Neredko študent ne pridobi ustreznih spretnosti, ker jih supervizorji 
zaradi obremenjenosti in drugih razlogov ne vodijo k razvoju teh spretnosti. V 
enem od prispevkov na konferenci je bil predstavljen zanimiv akcijsko-
raziskovalen pristop k pisanju znanstvenih člankov, ki je v pomoč 
supervizorjem, ko se srečujejo z nalogo uvajanja študenta v publiciranje. 
Evalvacija številnih delavnic, na katerih se usposabljajo za publiciranje po tej 
metodi, je pokazala njeno veliko uspešnost. 
 
Zanimiva je bila tudi raziskava, ki se je s perspektive založnika lotila te 
problematike. Tako so skušali ugotoviti najpogostejše napake, ki jih po 
opažanjih založnikov delajo avtorji, kot tudi nekatere druge informacije, ki so 
pomembne pri objavljanju in se lahko uporabijo pri spodbujanju spretnosti 
pisanja. Izdelana so bila tudi priporočila za spodbujanje napredka pri premiku 
publiciranja doktorskih tez od začetnika do eksperta. 
 
Ocenjevanje in evalvacija 
Izpostavljena je bila tema različnih kriterijev in standardov ocenjevanja in 
evalvacije doktorskih tez, ki je še posebno izrazito prisotna pri manj izkušenih 
učiteljih. Tako so študenti neredko izpostavljeni nekonsistentnosti in odsotnosti 
jasnega dogovora, kakšni so ti kriteriji in standardi. V eni od obsežnejših 
raziskav so se te problematike lotili tako, da so sestavili nabor kriterijev z 
ocenjevalnimi skalami. Te kriterije in ocenjevalne skale so nato uporabili v 
evalvaciji tez, ki so jo izvedli na vzorcu 150 učiteljev iz različnih južnoafriških 
univerz, ki so se udeležili delavnic, namenjenih ocenjevanju in evalvaciji tez. 
Rezultate vsakega ocenjevalca so primerjali s formalno oceno tez, ki so jo dali 
izpraševalci. Ugotovitve v delavnicah so pokazale večjo konsistentnost glede 
uporabljenih kriterijev, bolj celostno pokrivanje kriterijev, večjo odgovornost in 
lažje pisanje zaključnega poročila o tezah. 
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Na temo kvalitete doktorskih tez, za katere se pričakuje, da predstavljajo 
originalno raziskovalno delo in pomemben prispevek na znanstvenem področju, 
je bila opravljena obsežna raziskava Univerze Newcastle v Avstraliji. Z 
raziskavo so skušali odgovoriti na vprašanje, kakšni so kriteriji ali standardi in 
indikatorji kvalitete, ki jih imajo ocenjevalci doktorskih del različnih ved in 
institucij. Da bi dobili odgovor na to vprašanje, so analizirali 2121 ocen 804 
doktorskih del. Ugotovljeno je bilo, da se narava komentarjev ni razlikovala 
glede za znanstveno disciplino. Pokazala se je tudi velika konsistentnost med 
ocenjevalci istega doktorskega dela glede narave komentarjev, čeprav je bilo 
zaznati določene razlike v zaključnih poročilih. 
 
Problemi 
V ospredju raziskav je bila tudi aktualna problematika generičnih (prenosljivih) 
spretnosti doktorskih študentov in vloga supervizorja v procesu razvoja 
omenjenih kompetenc. Zanimiva je bila študija, ki je bila narejena na Univerzi v 
Ulstru. Kot odgovor na eno od vladnih poročil, v katerem je bila izpostavljena 
neustrezna usposobljenost doktorantov v prenosljivih kompetencah, so s 
posebnimi programi financiranja mnoge univerze v Angliji razvile posebne 
programe generičnih spretnosti, ki skušajo integrirati disciplinarno-specifične in 
generične spretnosti v doktorskih programih. Pri tem je bila še posebno 
izpostavljena vloga supervizorja in njegova usposobljenost za to novo nalogo. V 
prispevku avtorja iz Severne Irske je bil posebno poudarjen vpliv prenosljivih 
kompetenc na supervizijski proces in usposabljanje supervizorjev za 
spodbujanje razvoja omenjenih kompetenc. Predstavljena je bila longitudinalna 
študija primerov, s katero so sledili rezultatom usposabljanja supervizorjev za to 
področje in njegovemu vplivu na usposobljenost doktorskih študentov. V ta 
namen so v študiju izdelali in uporabili tudi spletni načrt osebnega razvoja 
študentov (Personal development plan – PDP). 
 
Zanimiva je bila tudi raziskava Univerze Free State v Južni Afriki, s katero so 
skušali ugotoviti področja, na katerih podiplomski študenti doživljajo največ 
problemov z vidika supervizije. Raziskava je pokazala, da je za supervizijski 
proces zelo pomembno poznavanje najpogostejših težav, ki jih imajo študenti 
pri izdelavi podiplomskega dela, zato da se študente nanje lahko pripravi in 
predlaga rešitve za njihovo premostitev. V prispevku so bile predstavljene tudi 
najpogostejše težave, ki spremljajo posamezno fazo nastajanja podiplomskega 
dela, in možnosti rešitev, ki vključujejo kriterije za oceno napredka in razvoj 
samoregulativnih spretnosti. 
 
Tudi pomen podpornih služb za skrajšanje študija in zmanjšanje osipa je bil 
predmet raziskav. V eni od študij so ugotovili, da supervizija, učitelji in razne 
fakultetne službe lahko pomembno prispevajo k študijskemu uspehu v različnih 
fazah podiplomskega študija. Pri obravnavanju te problematike so se v študiji 
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naslonili na socialno-kognitivno teorijo ter na teoriji samoregulacije in 
vztrajnosti. V zaključku študije je bilo posebej poudarjeno, da če institucije ne 
spoznajo in vrednotijo vloge ustreznih služb podpore za podiplomske študente, 
se težko izognejo problemu počasnega in neuspešnega študija podiplomskih 
študentov.  
 
Dobra praksa 
Na konferenci se je pokazalo, da so pristopi uspešne supervizije brez dvoma 
odvisni od nenehne refleksije supervizijske prakse.  
 
V enem od prispevkov je bila predstavljena raziskava, katere namen je bil 
odgovoriti na vprašanje, kako izboljšati supervizijsko prakso, da bo omogočala 
uspešno supervizorjevo vodenje in motiviranje študenta k uspešnemu in 
pravočasnemu zaključku študija. Ugotovljeno je bilo, da je v ta namen zelo 
primeren akcijsko-raziskovalen pristop.  
 
Raziskave so potrdile tudi pomen refleksije supervizorjevih izkušenj za 
pridobivanje novega znanja in razumevanje dobre prakse ter za splošen 
profesionalen razvoj supervizorjev. 
 
Zanimiva in brez dvoma zelo aktualna v današnjem času poudarjanja 
interdisciplinarnosti doktorskega študija je bila raziskava, ki se je ukvarjala s 
specifiko supervizije v interdisciplinarnih podiplomskih raziskovalnih delih. Z 
raziskavo je bilo ugotovljeno, da je potrebno izdelati posebne programe za 
supervizorje in doktorske kandidate, ki temeljijo na poznavanju posebnosti 
posameznih disciplin, da bi jih usposobili za učinkovitejšo interdisciplinarno 
delo in sodelovanje.  
 
Usposabljanje supervizorjev 
Podiplomski študijski programi so v zadnjih letih doživeli mnoge spremembe, 
ki predstavljajo ne samo velik izziv za študente, temveč tudi za učitelje – 
supervizorje in njihovo usposobljenost za nove naloge. Tako ni presenetljivo, da 
je bilo področje izobraževanja supervizorjev dobro zastopano na konferenci. 
Nemalo pozornosti je bil deležen prispevek predstavitve in evalvacije programa 
usposabljanja supervizorjev, ki so ga razvili na Univerzi Umea. Program je zelo 
razvejan tako po tematiki kot po pristopih k usposabljanju, ki obsegajo 
predavanja, seminarje, diskusije in treninge. Program je sestavljen modulno. 
Nekateri moduli so odprti samo za tiste, ki so končali osnovni kurz, drugi so 
namenjeni učiteljem, raziskovalcem, doktorskim študentom in ostalim, ki se 
zanimajo za to področje. Na osnovi pričakovanj, stališč in refleksij 
supervizorjev so bile izvedene evalvacije programa. 
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Nekoliko drugačna pot razvoja supervizijske prakse je na osnovi kolaboracije 
med supervizorji in diskusije o podiplomski superviziji. Na konferenci so bile 
predstavljene tudi študije primerov spodbujanja kvalitete supervizije, ki so bile 
izpeljane kot akcijsko-raziskovalni projekti, katerih namen je bil učitelje 
usposobiti, da raziskujejo svojo supervizijsko prakso, jo posredujejo, o njej 
razpravljajo s kolegi in tako tudi vzpostavijo kooperativne učeče skupnosti. Na 
ta način se tudi lahko identificirajo, posredujejo in razširjajo učinkovite prakse 
med posamezniki tudi preko različnih disciplin. 
 
Študentska perspektiva 
Kar nekaj prispevkov je bilo namenjenih predstavitvi problematike supervizije s 
perspektive študentov. 
 
Pri načrtovanju podiplomskega študija se veča potreba po upoštevanju 
predhodnega znanja, pričakovanj, potreb, stališč in vrednot podiplomskih 
študentov. V eni od akcijskih raziskav so na osnovi pomena teh informacij 
razvili učni center za podiplomske študente, ki je namenjen njihovi podpori. 
Zanimiva je tudi študija t. i. krožkov pisanja, ki so nastali na iniciativo 
podiplomskih študentov na Univerzi v Cape Townu. To so skupine študentov, 
ne nujno iz iste discipline, v katerih si študenti posredujejo informacije in 
razpravljajo o raziskovalnih projektih, pišejo članke in si pregledujejo pisne 
izdelke (peer review). V omenjeni študiji je predstavljena študentska iniciativa, 
analizirane so bile interakcije med študenti v krožkih in raziskani evalvacijski 
komentarji študentov, da bi se identificirala praksa krožkov, preverila njihova 
uspešnost ter določili nadaljnji izzivi za to obliko študentske podpore. 
 
Model podiplomske supervizije 
Tancig (2007) je na omenjeni konferenci predstavila model podiplomske 
supervizije, ki v svojih izhodiščih upošteva nekatera pomembna priporočila 
EUA glede Bolonjske prenove doktorskega študija, ki so zapisana tudi v 
strategiji UL. To je povečati kakovost študija z "učenjem skozi delovanje oz. 
raziskovanje" (learning by doing) in s spodbujanjem širokega spektra 
kompetenc, med katerimi imajo še posebno pomembno mesto prenosljive 
(generične) kompetence, ki so pomembne za prakso ali t. i. znanje za družbo. 
 
Predstavljeni model supervizije temelji na teoriji problemskega učenja (problem 
based learning – PBL) in na teoriji kognitivnega vajeništva. 
 
Problemsko učenje je pomembna oblika študija, pri kateri je učenje 
organizirano okoli problemov, ki so relevantni za razvoj zaželenih kompetenc in 
študijskih dosežkov. Pri tej obliki učenja morajo študenti sami poiskati znanje, 
ko se soočijo s problemom, in tako vzpostavijo zvezo med teorijo in prakso 
(Hanafin in Land, 1997). 
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Učno okolje je v predstavljenem modelu supervizije strukturirano skladno s 
kognitivnim vajeništvom, ki opredeljuje štiri dimenzije: vsebino, metodo, 
dimenzijo zaporednosti in socialno dimenzijo (Collins, 2006). 
 
Vsebina se nanaša na različne tipe znanja, ki so značilni za ekspertno znanje. V 
podiplomski superviziji sta predmetno specifično znanje (deklarativno, 
proceduralno in tacitno) in strateško znanje (kognitivno in metakognitivno) 
pomembna za razvoj zaželenih kompetenc in doseganja ekspertnosti. 
 
Metoda se nanaša na različne načine razvoja ekspertnosti in je brez dvoma ena 
najpomembnejših dimenzij v podiplomski superviziji. V modelu supervizije so 
poudarjeni predvsem trije načini: artikulacija, refleksija in eksploracija. 
Supevizorjeva naloga je spodbujati študente, da artikulirajo ali verbalno izražajo 
znanje, razumevanje, razmišljanje in reševanje problemov bodisi v paru ali pa v 
kooperativnih skupinskih dejavnostih.  
 
Refleksija vključuje študentovo zmožnost, da npr. primerja lastne miselne 
procese in reševanje problemov z tistimi, ki jih imajo drugi, npr. s tistimi, ki so 
značilni za eksperta, da razmišlja o lastnih ravnanjih v različnih situacijah in se 
je sposoben iz tega učiti. Eksploracija vključuje zmožnosti definirati probleme 
in jih reševati. 
 
Učinkovitost supervizije je odvisna tudi od ustrezne zaporednosti študijskih 
dejavnosti in nalog. Supervizorjeva naloga je, da pri vodenju študentov 
upošteva osnovne principe zaporednosti, kot so: kompleksnost, tj. postopno 
naraščanje težavnosti nalog, princip različnosti, tj. postopno naraščanje pestrosti 
situacij, in princip t. i. globalnega k lokalnemu, tj. osredotočanje na 
konceptualizacijo celotne naloge, preden se preide na posamezne dele in se jo 
izvrši. 
 
Socialna dimenzija ima vrsto značilnosti, ki so pomembne za delo supervizorja. 
Namesto predmetnega znanja kot formalnega in dekontekstualiziranega bi 
moral biti poudarek na situacijskem učenju z avtentičnimi (realističnimi) 
problemi in situacijami. Naslednja karakteristika je kolaborativno študijsko 
okolje, ki temelji na socialno-konstruktivistični teoriji učenja. Oblikovanje 
učnega okolja, ki omogoča delo v majhnih skupinah, je bistvenega pomena za 
supervizijo, ki ima namen spodbujati razvoj kompetenc, kot so timsko delo, 
sodelovanje, komunikacijske sposobnosti, zmožnost interdisciplinarnega 
dialoga, diskusije ipd. in so danes v doktorskem študiju še posebno pomembne. 
Študenti se učijo z diskutiranjem o znanju, s spraševanjem in poučevanjem drug 
drugega, s primerjanjem načinov reševanja problemov in s kolaborativnim 
učenjem. Pomembno je tudi, da se oblikujejo skupine študentov iz različnih 
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disciplin in tudi različnih ravni doktorskega študija (od prvega do tretjega 
letnika) za spodbujanje interdisciplinarnega dialoga in kreativnega mišljenja.  
 
Ocenjevanje v omenjenem modelu supervizije predstavljajo formativno 
ocenjevanje, vrstniško ocenjevanje in samoevalvacija in je osnovano na 
dosežkih v času procesa raziskovanja in študija ter na kvaliteti rezultatov dela. 
Supervizor in študenti zagotovijo redno povratno informacijo o procesih in 
rezultatih študija ter dela. 
 
 
Zaključek 
 
Supervizija podiplomskega študija je danes visoko razvito področje, ki temelji 
na najsodobnejših teorijah in dognanjih s področja učenja, poučevanja in 
ocenjevanja, ki se hkrati nenehno razvija z empiričnimi raziskovalnimi pristopi, 
s katerimi se rešujejo vprašanja in dileme supervizije v različnih okoljih 
podiplomskega študija. 
 
Vse to kaže na veliko razliko v razvitosti supervizije v našem prostoru, ki še 
vedno ne presega tradicionalnih okvirov mentorstva. Za izboljšanje kvalitete in 
učinkovitosti doktorskega študija bo potrebno temu področju v prenovi 
podiplomskega študija posvetiti posebno pozornost. Nekaj korakov v tej smeri 
je bilo narejenih v okviru doktorskega seminarja na Pedagoški fakulteti UL. 
Vsekakor pa se bo potrebno razvoja supervizije lotiti načrtno in z 
raziskovalnimi pristopi odkriti strategije, s katerimi bodo uspešno presežene 
tradicionalne oblike mentorstva. 
 
 
Literatura 
 
Collins, A. (2006). Cognitive Apprenticeship. V Sawyer, R.K. (ed.) The Cambridge 
Handbook of the Learning Sciences. Cambridge: Cambridge University Press. 

Dryden, C. & Jones, A. (1991). Study of Postgraduate Supervision at the University of 
Sheffield. University of Sheffield: Personal Skills Unit. 

Eley, A. R., & Jennings, R. (2005). Effective Postgraduate Supervision. Open 
University Press. 

Hannafin, M. & Land, S. (1997). The foundation and assumptions of technology-
enhanced student-centered environment. Instructional Science 25, pp. 167–202. 

Phillips, E. M. & Pugh, D.S. (2000). How to get a PhD: A Handbook for student and 
their supervisors. Buckingham: Open University Press. 



206 

 

Postgraduate Supervision (2007): State of the Art and the Artists. Zbornik: Conference 
Programme and Abstracts. April 2007, Stellenbosch, Južna Afrika: Centre for Higher & 
Adult Education. 

Tancig, S. (2007) Postgraduate supervising model: a constructivistic, experiental and 
collaborative approach. V Postgraduate Supervision (2007): State of the Art and the 
Artists. CD: Conference Programme, Abstracts & Papers. April 2007, Stellenbosch, 
Južna Afrika: Centre for Higher & Adult Education. 

Wagenaar, R. (2007). The Tuning Project and Modernization of Doctoral Studies. 
Gradivo posveta Prenova podiplomskih študijskih programov v mednarodnem 
kontekstu, Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  



Izvirni znanstveni prispevek 207 

Podiplomski študij Pomoč z umetnostjo – 
umetnostna terapija 

 
 

Breda Kroflič 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

 
 
 
Povzetek 
Evropske univerze se povezujejo v Evropsko združenje za izobraževanje v umetnostni 
terapiji ECArTE (European Consortium for Arts Therapies Education), katerega članica 
je tudi Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani od leta 2001 dalje. Program 
podiplomskega magistrskega študija Pomoči z umetnostjo (umetnostne terapije) temelji 
na predhodnem specialističnem programu. Izhaja iz potreb prakse, ki obsega področja 
specialne in rehabilitacijske pedagogike, socialne pedagogike, vzgojnega in 
terapevtskega dela v vrtcih, šolah, bolnišnicah in drugih ustanovah, rehabilitacije fizično 
prizadetih oseb idr. V razvojnem in terapevtskem delu z različno oviranimi osebami 
postaja pomembno spodbujanje procesa samoaktualizacije, ki poteka skozi umetnostne 
ustvarjalne dejavnosti. Glede na cilje in kompetence je v študijskem programu poudarek 
na osebnostni rasti študenta ter razvijanju specifičnih sposobnosti in veščin, zato študij 
ne poteka v tradicionalnih organizacijskih oblikah, ampak pretežno v obliki 
interaktivnih izkustvenih delavnic s teoretskimi utemeljitvami obravnavanih študijskih 
vsebin, samostojnim študijem ter študijsko prakso v ustanovah. V eno in polletni 
magistrski program 90 ECTS, ki se realizira v treh letih kot izredni študij, praviloma 
vstopajo študenti, ki so dosegli 180–210 ECTS ali več na prvi stopnji, odvisno od 
predhodno formalno in neformalno pridobljenih kompetenc. Za študente iz usmeritev, 
kjer niso pridobili potrebnih kompetenc, organizira fakulteta premostitvene programe. V 
program se vključujejo kandidati po 3 in 4-letnih programih prve stopnje (ali 5-letnih 
programih prve in druge stopnje) pedagoških študijskih smeri in kandidati drugih 
programov prve (ali druge) stopnje, ki imajo določene kompetence, pridobljene tudi v 
neformalnem izobraževanju. Po končani drugi stopnji ostajajo udeleženci na svojih 
delovnih mestih, kjer razvijajo novo kvaliteto strokovnega dela. Z uveljavljanjem 
področij pomoči z umetnostjo in z uvrstitvijo umetnostnega terapevta na listo poklicev v 
RS se bodo odpirala tudi primarna delovna mesta. Končana druga (magistrska) stopnja 
študija Pomoč z umetnostjo omogoča dostop na tretjo stopnjo, doktorski študij na 
področju umetnostne terapije. 
 
Ključne besede 
pomoč z umetnostjo, umetnostna terapija, strokovni magisterij 

 
 

Abstract  
The Faculty of Education of the University of Ljubljana is a full member of the 
European Universities Consortium for Arts Therapies Education (ECArTE) from 2001. 
The postgraduate master’s programme Therapeutic Support through the Arts (Arts 
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Therapies) covers what is needed in practice, which encompasses the areas of special 
education, social pedagogy, educational and therapeutic work (in kindergartens, 
schools, hospitals and other institutions), rehabilitation of the physically disabled etc. 
Today, all these areas require modern (therapeutic) programmes which also include 
various forms of support through the arts (arts therapies) either as supportive or 
independent forms of therapy. In developmental and therapeutic work with people with 
special needs, encouraging the self-actualisation process is becoming ever more 
important. This process unfolds most effectively in creative arts activities. The creative 
process in various arts media contributes to the activation, rehabilitation, personal 
integration and socialisation of people with special needs. Regarding the aims and 
competences there is in the study process a stress on students’ personal growth and the 
developing of specific skills. For those reasons, the study does not run in the traditional 
way of teaching but includes interactive experiential workshops connected with 
theoretical concepts, students’ independent study and practice in institutions. The 18-
month full-time master’s programme (90 ECTS) is realised as a 3-year part-time study. 
To enrol in the programme, candidates must have a higher education degree (180-210 
ECTS in the first-level degree) or more. For candidates who do not have enough formal 
and non-formal competences a bridging course can be organised. Upon completing 
their master’s study, candidates are qualified to implement one of the forms of support 
involving the arts (arts therapies) in their previous professional field and as arts 
therapists when the arts therapies will be recognised on the list of professions in 
Slovenia. Completing a master’s degree enables a candidate to enrol in the third level, 
namely the doctoral study of Arts Therapies.  
 
Key words 
therapeutic support through the arts, arts therapies, professional master’s degree 

 
 
 
Kaj je pomoč z umetnostjo – umetnostna terapija? 
 
Umetnostna terapija – pomoč z umetnostjo (v mednarodni terminologiji „arts 
therapies“) – je mlada uporabna in znanstvena disciplina, ki se je v svetu 
sistematično začela razvijati v drugi polovici 20. stoletja. Je vrsta terapije oz. 
psihosocialne pomoči, kjer poteka zdravljenje oziroma pomoč skozi proces 
doživljanja, izražanja in ustvarjanja z umetnostnimi izraznimi sredstvi. Njen cilj 
ni dovršena umetniška stvaritev, pomemben je proces, ki je usmerjen k 
osebnostni rasti in samouresničevanju posameznika. Umetnostna terapija je 
namenjena posameznikom z najrazličnejšimi problemi oz. motnjami, kot so 
telesne bolezni, poškodbe, senzomotorične težave in prizadetosti, oviranost v 
duševnem razvoju, psihične motnje, čustvene in vedenjske težave in motnje, 
zasvojenosti, komunikacijske težave, motnje v odnosih, zlorabe, težave pri 
učenju, starostne težave. Namenjena je tudi vsem tistim, ki raziskujejo in 
razvijajo svoj notranji svet s pomočjo umetnosti. Glede na umetnostni medij, s 
pomočjo katerega poteka terapija, so danes najbolj uveljavljene likovna, 
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dramska, glasbena in gibno-plesna terapija. Preko posameznega medija ima 
vsako izmed področij specifičen terapevtski učinek. Obstajajo različne smeri 
umetnostne terapije, ki se vežejo na različne psihološke teorije in prakse. 
Udejanjanje v praksi je odvisno od umetnostnega terapevta, ki razvija svojo 
metodo dela. Strokovnjaki z različnih področij, ki svoje predhodno znanje in 
izkušnje povežejo s poznavanjem pomoči z umetnostjo – umetnostno terapijo, 
lahko razvijajo in proučujejo pri svojem strokovnem delu novo kvaliteto 
pristopa k posamezniku in skupinam. 

 
 

Izobraževanje za področje pomoči z umetnostjo –  
umetnostne terapije v Sloveniji 

 
Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani že od leta 1996 poteka možnost 
podiplomskega specialističnega študija Pomoč z umetnostjo – umetnostna 
terapija na področju podiplomskega študija strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju. Po fleksibilnosti in odprtosti v vsebinah, metodah in organizaciji 
študija je ta podiplomski študij že skladen z nalogami in cilji bolonjskega 
procesa. Ves čas je program dostopen tudi diplomantom z ustreznimi 
formalnimi in neformalnimi kompetencami, ki prihajajo z različnih fakultet v 
Sloveniji in tudi iz tujine. Značilnosti tega programa: izviren program, 
oblikovan glede na potrebe in značilnosti našega okolja; podiplomski program z 
mednarodno udeležbo, ki pri nas »pokriva« novo interdisciplinarno študijsko 
področje; obseg štirih izbirnih smeri umetnostne terapije: drama, gib – ples, 
glasba, likovnost. Na marsikateri evropski univerzi so zastopane le posamezne 
smeri; edini, poleg Hrvaške, formalni univerzitetni program v tem delu Evrope, 
ne premorejo ga ne Italija, ne Avstrija, ne Madžarska; program je odprt za 
zunanje udeležence, v obdobjih 1992–95 in 1996 do vključno 2003/04 (do 
spremembe sistema SSSPD) je bilo letno okrog 200 udeležencev iz SSSPD, 
različnih strokovnih profilov in formalno vpisanih specializantov na delavnicah 
in seminarjih, namenjenih spoznavanju s tem novim interdisciplinarnim 
področjem, ki nima dodiplomskega študija. Do junija 2007 je bilo formalno 
vpisanih 83 specializantov, diplomantov različnih dodiplomskih študijev (med 
njimi tudi iz Hrvaške), izmed katerih jih je 14 zaključilo ta podiplomski študij, 
pet jih dela na sprejeti temi zaključnega dela. Ves čas izstopa problem 
financiranja tega podiplomskega študija, ki kljub izraziti aktualni humanitarni 
naravnanosti nima podpore države. Glede nato, da je v naši praksi umetnostni 
terapevt nov, formalno še ne registriran strokovni profil (registracija preko 
Slovenskega združenja umetnostnih terapevtov je v teku), je le malo osveščenih 
vodstev ustanov, ki štipendirajo tovrstne strokovne kadre, zato leži vse finančno 
breme z izjemami na zagnanih študentih, ki se jim zaradi pomanjkanja sredstev 
zaključek študija žal podaljšuje ali tudi prekine.  
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Da bi študijski program Pomoč z umetnostjo (Umetnostna terapija) na drugi 
stopnji potekal kot podiplomski magistrski program s pridobitvijo strokovnega 
magisterija MA in možnostjo nadgradnje na tretji stopnji z doktorskim študijem, 
potrebuje program predvsem več sestavin s področja metodologije raziskovanja. 
Ta je bila v manjši meri doslej vključena v pripravo zaključnega 
specialističnega dela. Poudarek je bil na metodologiji kvalitativnega akcijskega 
raziskovanja za spremljanje procesa in učinkov umetnostno terapevtskega 
procesa, zato je naloga posredovanja ustreznega metodološkega znanja ležala 
predvsem na mentorjih, somentorjih in konzulentih za zaključno podiplomsko 
delo. Z razširitvijo metodološkega znanja bo diplomant druge stopnje – 
umetnostni terapevt usposobljen za bolj poglobljeno in samostojno ugotavljanje 
procesa in učinkov svojega dela ter za vključevanje v timsko aplikativno in 
raziskovalno delo različnih strokovnjakov. Glede na to, da je področje 
umetnostne terapije v svetu in pri nas mlada aplikativna in znanstvena 
disciplina, so bila že dosedanja specialistična dela naših specializantov s 
področja umetnostne terapije (motnje govora in sluha, posttravmatski stresni 
sindrom, ADHD, PUM, intelektualna in telesna oviranost, specifične učne 
težave, možganske poškodbe idr.) izvirni prispevki k praksi in teoriji tega 
področja.  
 
 
Opredelitev temeljnih izhodišč in ciljev/kompetenc študijskega 
programa druge stopnje Pomoč z umetnostjo –  
umetnostna terapija 
 
Program podiplomskega magistrskega študija pomoči z umetnostjo (umetnostne 
terapije) izhaja iz potreb prakse, ki obsega področja specialne in rehabilitacijske 
pedagogike, socialne pedagogike, vzgojnega in terapevtskega dela v vrtcih, 
šolah, bolnišnicah in drugih ustanovah, rehabilitacije fizično prizadetih oseb idr. 
Vsa ta področja zahtevajo danes sodobne (terapevtske in preventivne) 
programe, ki vključujejo tudi oblike pomoči z umetnostjo (umetnostne terapije) 
– dramsko, gibno-plesno, glasbeno, likovno, kot podpirajoče ali samostojne 
oblike pomoči (terapije in preventive). V razvojnem in terapevtskem delu z 
različno oviranimi osebami postaja vse pomembnejše spodbujanje procesa 
samoaktualizacije, ki učinkovito poteka prav skozi umetnostne ustvarjalne 
dejavnosti. Ustvarjalni proces v različnih umetnostnih medijih prispeva k 
aktiviranju, rehabilitaciji, psihosocialni integraciji različno oviranih oseb. 
 
Podiplomski študij omogoča sistematičen razvoj te vrste psihosocialne pomoči, 
ki v praksi marsikje že poteka, vendar le stihijsko in odvisno od zavzetosti in 
samoizobraževanja posameznikov ter osveščenosti vodstev posameznih 
ustanov. 
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Glede na cilje in kompetence, h katerim naj bi ta magistrski program prispeval, 
je velik poudarek na osebnostni rasti študenta, razvijanju specifičnih 
sposobnosti in osebnostnih lastnosti ter na delu na sebi. Za doseganje 
postavljenih ciljev in kompetenc ter usposobljenosti študenta, študij ne poteka v 
tradicionalnih organizacijskih oblikah predavanj, seminarjev in vaj, ampak 
pretežno v obliki interaktivnih izkustvenih delavnic s sprotnimi teoretskimi 
utemeljitvami obravnavanih študijskih vsebin in s samostojnim teoretskim 
študijem ter s študijsko prakso z rednim, honorarnim ali prostovoljnim 
praktičnim delom v ustanovah. 
 
Študijski program prispeva k naslednjim specifičnim in generičnim 
kompetencam diplomanta druge stopnje v programu Pomoč z umetnostjo – 
znanj in spretnosti za izvajanje in razvijanje umetnostno terapevtske prakse in 
teorije, upoštevaje deskriptorje za drugo stopnjo študija: 
1. deskriptor: poglobljeno znanje na širših strokovnih področjih, ki obsegajo 
znanja iz poglavij psihologije, socialne antropologije, sociologije kulture, 
medosebne komunikologije, socialne, specialne in rehabilitacijske pedagogike, 
psihopatologije in psihoterapije, teorije umetnostne terapije in metodologije 
raziskovanja; 
2. deskriptor: poznavanje specializiranega področja znotraj discipline na 
zahtevnejši ravni: diplomant se zaveda, da je pomoč z umetnostjo sestavina 
psihosocialne pomoči posamezniku; razume, da je pomoč z umetnostjo – 
umetnostna terapija sestavina psihoterapije v najširšem pomenu, ki pokriva zelo 
širok razpon različnih pristopov in uporabo teh v individualni in skupinski 
terapiji; diplomant pozna in razume bistvo procesa umetnostno terapevtske 
prakse in je sposoben glede na gornje dosegati plodne terapevtske rezultate; se 
zaveda splošnih terapevtskih pojavov in kjer je mogoče, osvešča kliente o teh 
pojavih; je usposobljen za izvajanje pomoči z umetnostjo v izbranem 
umetnostnem mediju, ki mu je najbližji in ga najbolj obvlada; pozna poleg 
izbranega umetnostnega terapevtskega medija tudi druga umetnostno 
terapevtska področja, ki jih je zmožen vključevati v terapevtski proces za 
lajšanje in pospeševanje le tega;  
3. deskriptor: kritično spremljanje novejšega razvoja teorije in prakse; 
4. deskriptor: usposobljenost za iskanje novih virov znanja na strokovnem in 
znanstvenem področju; diplomant se zaveda pomena lastnega stalnega 
strokovnega izpopolnjevanja in to tudi udejanja z nadaljnjim s 
samoizobraževanjem in vključevanjem v aktualna dogajanja na področju 
umetnostne terapije doma in v mednarodnem prostoru ; 
5. deskriptor: uporaba znanstveno raziskovalnih metod v širšem spektru 
problemov in v novih okoliščinah; se vključuje v raziskovalne time na področju 
umetnostne terapije in širše; 
6. deskriptor: originalnost in kreativnost pri reševanju strokovnih problemov in 
pri raziskovalnem delu: diplomant prilagaja in kritično ocenjuje nove poglede in 
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koncepte v praksi in teoriji umetnostne terapije; sistematično spremlja in 
raziskuje proces in učinke svojega dela;  
7. deskriptor: prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih 
sistemov ter za razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih 
zmožnosti za vodenje skupinskega procesa: diplomant se zaveda različnih 
načinov komuniciranja v interakciji z različnimi sogovorniki – klienti, 
sodelavci, javnostjo; je zmožen obvladovati različne pritiske in ovire v procesu 
izvajanja pomoči z umetnostjo; pozna in upošteva vedenje, osebnostne 
značilnosti, skupinsko dinamiko in vidike svetovanja; se zaveda celovitosti 
posameznika kot bio-psiho-socialne enote in enkratnosti; ima že nekaj 
praktičnih izkušenj z metodami umetnostne terapije pri delu z različnimi klienti 
s posebnimi potrebami; ima izkušnje z individualnim in s skupinskim delom kot 
udeleženec in facilitator; zna razvijati in vzpostaviti terapevtski odnos klient – 
terapevt ter vzpostavljati in lajšati procese medosebnih odnosov znotraj skupin; 
zmore ustvarjati varno okolje za klientovo počutje in potek terapevtsko 
umetnostnega procesa; se zaveda nujnosti redne supervizije za učinkovito 
izvajanje lastne umetnostno terapevtske prakse in za preprečevanje lastnega 
izgorevanja.  
 
Sestavni del programa je praktično izobraževanje v delovnem okolju, ki 
omogoča izvajanje oziroma uvajanje pomoči z umetnostjo – umetnostno 
terapevtskih dejavnosti ter izvajanje projektne, aplikativne in razvojne 
raziskovalne naloge. 
 
 
Povezanost z drugimi študijskimi programi (interdisciplinarnost)  
 
Program je interdisciplinaren in upošteva standarde kakovosti in načela 
fleksibilnosti. Povezuje se z dodiplomskimi in podiplomskimi programi (s 
programi prve in druge stopnje) različnih smeri, fakultet in visokih šol, odvisno 
tudi od predhodno formalno in neformalno pridobljenih kompetenc 
udeležencev. Po končanem magistrskem študiju je diplomant ob svojem 
predhodnem strokovnem poklicnem področju usposobljen za izvajanje ene od 
oblik pomoči z umetnostjo (umetnostne terapije), npr. vzgojitelj predšolskih 
otrok – magister pomoči z umetnostjo, smer gib – ples (plesni terapevt); 
specialni in rehabilitacijski pedagog – magister pomoči z umetnostjo, smer 
glasba (glasbeni terapevt); socialni pedagog – magister pomoči z umetnostjo, 
smer drama (dramski terapevt) idr. Tako lahko poglablja kvaliteto strokovnega 
dela na svojem predhodnem področju, izhajajočem iz dodiplomskega oziroma 
podiplomskega študija na prvi ali drugi stopnji ter relevantnih izkušenj in 
določenih kompetenc, lahko pridobljenih tudi v neformalnem izobraževanju. S 
pridobljeno dodatno kvalifikacijo na drugi (magistrski) stopnji študija razvija 
sodobne programe s področja pomoči z umetnostjo (umetnostne terapije).  
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Kreditni sistem programa 
 
V eno in polletni magistrski program, (90 ECTS), ki se realizira v treh letih kot 
izredni študij, vstopajo študenti, ki so dosegli 180–210 ECTS ali več na prvi 
stopnji. Za študente, ki so na prvi stopnji dosegli 240 ECTS z ustreznimi 
kompetencami, obstaja sistemska možnost, da se jim pri prehodu v magistrski 
program prizna (odvisno od predhodno formalno in neformalno pridobljenih 
kompetenc) do 60 ECTS iz dodiplomskega študija. Za študente, ki prihajajo iz 
študijskih usmeritev, na katerih si niso pridobili vseh potrebnih kompetenc, 
fakulteta orgnizira premostitvene programe.  
 
 
Način vključevanja v mednarodno sodelovanje  
in mednarodna primerljivost študija 
 
Evropske univerze in visoke šole se že povezujejo v Evropsko združenje za 
izobraževanje v umetnostni terapiji ECArTE (Europian Consortium for Arts 
Therapies Education), katerega članica je tudi Pedagoška fakulteta UL od leta 
2001 dalje. Trenutno je vključenih v to združenje preko 30 evropskih univerz in 
visokih šol, med njimi tudi Hogeschool Nijmegen, iz Nizozemske in University 
of Hertfordshire iz Velike Britanije, s katerima je Pedagoška fakulteta v 
Ljubljani sodelovala pri razvijanju študija umetnostne terapije v okviru 
mednarodnega projekta Tempus (1991–1995). Ena prednostnih nalog ECArTE 
je razvijanje sodobnih podiplomskih študijskih programov umetnostne terapije – 
pomoči z umetnostjo in medsebojno usklajevanje s smernicami bolonjske 
prenove dodiplomskih in podiplomskih študijev druge in tretje stopnje. S 
tovrstnim študijem se Pedagoška fakulteta UL in Slovenija tudi po tej poti že 
vključuje v evropska in svetovna dogajanja. Značilno je tudi: vključevanje tujih 
študentov in učiteljev, vrhunskih strokovnjakov za področje umetnostne terapije 
iz različnih držav, od 1992 dalje v razvijanju in izvajanju programa sodeluje 
okrog 50 tujih učiteljev in ekspertov, 5–6 in več letno; vključevanje v 
mednarodne projekte: Sokrates-Erazmus, Grundtvig, Leonardo da Vinci, 
CMEPIUS (Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in 
usposabljanja); sodelovanje predavateljev in specializantov na mednarodnih 
konferencah umetnostne terapije; sodelovanje na vsakoletnih skupščinah 
ECArTE, kjer je v zadnjem času ena glavnih tem srečanja razvijanje evropskega 
programa magistrskega (specialističnega) študija (professional masters) 
umetnostne terapije v povezavi z bolonjsko deklaracijo ter možnosti razvijanja 
mednarodnega doktorskega študija na področju umetnostne terapije.  
 
Študij umetnostnih terapij poteka na evropskih univerzah, ki izobražujejo za to 
področje,večinoma kot podiplomski študij, ponekod pa tudi kot dodiplomski 
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študij, npr. na Hogeschool Nijmegen, Nizozemska. Ob proučevanju 
nizozemskega študijskega programa in umetnostno terapevtske prakse na 
Nizozemskem smo sodelavci projekta Tempus (1991–95) za pripravo 
slovenskega študijskega programa ugotovili naslednje: štiriletni dodiplomski 
študij poteka na visoki strokovni šoli; večina študentov ob vpisu komaj dopolni 
18 let, tako da so zelo mladi za tako zahteven študij, katerega praksa poteka 
večinoma v psihiatričnih ustanovah; isto velja za diplomante, ki kljub zaključku 
študija še niso zreli za suvereno opravljanje tega poklica; umetnostna terapija je 
razmeroma mlada disciplina, v praksi še ne dovolj poznana, zato diplomanti še 
vedno težko najdejo delovno mesto. 
 
Glede na gornje ugotovitve in razmere v Sloveniji smo sodelavci projekta 
Tempus "Razvijanje programa študija umetnostne terapije" (1991–95) pripravili 
program na ravni podiplomskega študija, ki usposablja za umetnostno terapijo 
zrele osebnosti, predstavlja strokovno poglabljanje in nadgradnjo ter dodatno 
strokovno kvalifikacijo ljudem z različnimi pedagoškimi, socialnimi, 
zdravstvenimi, umetniškimi in drugimi poklici, ki že imajo nek poklic in 
večinoma tudi delo. To je lahko zagotovilo, da se bo umetnostna terapija v 
praksi izvajala in razvijala. Ne odpira vprašanja uvajanja nove dodiplomske 
študijske smeri in s tem ne predstavlja drobljenja študijskih programov, ampak 
se navezuje na visokostopenjski dodiplomski študij specialne in rehabilitacijske 
pedagogike (defektologije), socialne pedagogike, likovne pedagogike, 
razrednega pouka in drugih disciplin v okviru Pedagoške fakultete v Ljubljani 
in zunaj nje. Vse to velja tudi za sedanjo pripravo slovenskega magistrskega 
programa pomoči z umetnostjo. Naša proučevanja in primerjave sodobnih 
evropskih programov študija umetnostnih terapij (Directory, ECArTE, 2005) 
kažejo, da študij večinoma poteka kot podiplomski magistrski študij MA iz 
podobnih razlogov, s katerimi smo sestavljalci utemeljili naš program 
podiplomskega študija pomoči z umetnostjo (umetnostne terapije). Predloženi 
slovenski podiplomski magistrski študijski program je primerljiv z drugimi 
evropskimi tovrstnimi programi in ustreza kriterijem Evropskega združenja za 
izobraževanje v umetnostni terapiji ECArTE, kar dokazuje tudi vključitev v 
Direktorij ECArTE (Directory of European Training Courses, ECArTE, Pariz, 
2005). 
 
 
Način samoevalviranja programa 
 
Evalvacija programa je potekala že ob pripravi in razvijanju programa v okviru 
mednarodnega projekta Tempus (1991–95) in poteka tudi v nadaljnjem 
razvijanju programa. Evalvacija zajema: a) visokošolsko didaktiko, metode 
vzgojno-izobraževalnega dela v samem študijskem procesu, b) analizo 
neposrednih povratnih informacij, kako udeleženci izobraževanja prenašajo 
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pridobljeno znanje v prakso (v svoje redno, honorarno ali prostovoljno delo, 
nadgrajeno z novimi znanji o pomoči z umetnostjo), c) analizo učinkov uvajanja 
novih znanj v prakso pomoči z umetnostjo, č) sprotno mednarodno primerjavo 
in proučevanje razvoja na področju metod visokošolske didaktike, metod 
pomoči z umetnostjo (terapevtskih metod) ter vsebin in strukture programa v 
povezavi z bolonjskim procesom. 
 
 
Raziskovalne oziroma strokovne podlage za izvedbo programa 
 
Podiplomski magistrski študijski program Pomoč z umetnostjo (umetnostna 
terapija) temelji na predhodnem specialističnem podiplomskem programu 
Pomoč z umetnostjo (umetnostna terapija), ki je nastajal v mednarodnem 
projektu Tempus (1991–1995), bil potrjen in uveden kot podiplomski program 
Pedagoške fakultete UL v letu 1996. Sestavljalci oz. nosilci temeljnega 
podiplomskega študijskega programa specializacije Pomoč z umetnostjo (dr. 
Breda Kroflič, dr. Mirko Slosar ter zunanja sodelavca mag. Mojca Vogelnik in 
Vlado Šav, spec.) so bili sodelavci v štiriletnem mednarodnem Tempusovem 
projektu "Razvijanje študijskih programov umetnostnih terapij", ki je potekal v 
sodelovanju med Pedagoško fakulteto v Ljubljani, Hogeschool Nijmegen iz 
Nizozemske in University of Hertfordshire iz Velike Britanije (1991-1995). 
Izvajalec programa je Pedagoška fakulteta UL, ki s študijskimi programi 
pokriva vsa umetnostna področja, vključena v umetnostno terapijo. To je bil 
tudi razlog, da je bila Pedagoška fakulteta povabljena k mednarodnemu 
sodelovanju v projektu "Razvijanja študijskega programa umetnostne terapije" 
(Tempus, 1991–1995). V novejšem času (od 2001 dalje) je Pedagoška fakulteta 
UL na osnovi izpolnjenih zahtev o ustreznosti njenega podiplomskega 
študijskega programa Pomoč z umetnostjo – umetnostne terapije postala 
polnopravna članica Evropskega združenja univerz, ki izobražujejo za področja 
umetnostne terapije (pomoči z umetnostjo), ECArTE – European Consortium 
for Arts Therapies Education. Tako je v neposredni povezavi z mednarodnimi 
prizadevanji za razvijanje podiplomskega evropskega magistrskega in tudi 
doktorskega študija umetnostne terapije. Pedagoška fakulteta UL je že do sedaj 
z uvedbo specialističnega študija in vnaprej z razvijanjem magistrskega in 
doktorskega študija med pionirji v svetu na področju razvoja prakse in teorije 
umetnostne terapije, s čimer podpira znanstveno-raziskovalno področje te nove 
aplikativne in znanstvene discipline (s prvimi sistematičnimi začetki v svetu od 
sredine 20. st. dalje).  
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Kadrovske zahteve za izvedbo programa 
 
Nosilci programa so habilitirani visokošolski učitelji za posamezna področja 
študija. V izvajanje posameznih delov programa bo Pedagoška fakulteta 
pritegnila tudi strokovnjake z drugih fakultet in univerz iz Slovenije in iz tujine 
ter strokovnjake, eksperte za posamezna področja iz Slovenije in iz tujine. 
 
Materialni pogoji za izvedbo programa in viri financiranja 
 
Študij poteka v prostorih Pedagoške fakultete v Ljubljani, pretežno ob koncu 
tedna kot večina drugih izrednih študijev. V kolikor bo program umeščen v 
nacionalni program, bo predvideno sofinanciranje iz tega vira. 
 
Obseg vpisa v program ter načini in oblike izvajanja študija 
 
Število vpisanih naj bi bilo 5 do 15 udeležencev letno. Študij poteka kot izredni 
študij, ker se mora tesno prepletati s praktičnimi izkušnjami udeležencev v 
njihovem rednem, honorarnem ali prostovoljnem delu z osebami s posebnimi 
potrebami. Praviloma se študijski predmeti izvajajo skupno za prvi in drugi 
letnik. Vsebine izbirnih modulov so tako kot vsebine skupnega obveznega 
modula prilagojene diplomantom različnih strok, tako da se posamezen kandidat 
izpopolnjuje glede na svojo predhodno poklicno usposobljenost in tudi 
neformalno pridobljena znanja in izkušnje ter usposablja v izbrani smeri pomoči 
z umetnostjo (umetnostni terapiji). Študij področij skupnega vsebinskega 
modula poteka ciklično v prvem ali drugem letu in pretežno kot samostojni 
individualni študij literature ob občasnih skupinskih in individualnih 
konzultacijah s predavatelji. Predvideno število kontaktnih ur v predmetniku 
zato predstavlja ure skupinskih konzultacij in ne ure klasičnih predavanj. Študij 
obsežnejših temeljnih področij izbirnega vsebinskega in specialnega modula 
poteka kontinuirano dve leti, študij posameznih ožjih specifičnih področij pa 
kurzno v prvem ali drugem letu oziroma po semestrih. Študij izbirnega 
vsebinskega in specialnega modula poteka pretežno v študijski obliki 
interaktivnih delavnic (D), v kateri se prepletajo izkustveno učenje (V), 
posredovanje teoretskih znanj (P) in samostojni ali skupinski ustvarjalni 
prispevek študentov (S). Pedagoška fakulteta ne zagotavlja, da se bodo vsako 
leto izvajali vsi izbirni moduli. 
 
Možnosti zaposlitve po pridobitvi drugostopenjske – magistrske 
kvalifikacije, MA 
 
Podiplomski drugostopenjski magistrski študijski program usposablja za 
pridobitev (specializirane) kvalifikacije za področje pomoči z umetnostjo – 
umetnostne terapije, svetovanja in preventive za osebe različnih starosti z 
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različnimi posebnimi potrebami. Po končani drugi (magistrski) stopnji študija 
Pomoč z umetnostjo ostajajo udeleženci, če so že zaposleni, na svojih delovnih 
mestih, kjer razvijajo novo kvaliteto svojega strokovnega dela, obogatenega s 
pridobljenim strokovnim magisterijem. Diplomanti druge stopnje, ki še niso 
zaposleni, se zaposlujejo na osnovi prvostopenjske diplome z možnostjo 
izvajanja pomoči z umetnostjo, npr. socialni pedagog – magister pomoči z 
umetnostjo – dramski terapevt. S postopnim uveljavljanjem področij pomoči z 
umetnostjo in z uvrstitvijo umetnostnega terapevta na listo poklicev (poklicne 
kvalifikacije) v RS se bodo odpirala tudi primarna delovna mesta (npr. glasbeni 
terapevt v rehabilitaciji različno oviranih oseb idr.). 
 
Prehod na študij na tretji stopnji – doktorski študij  
 
Opravljena druga stopnja študijskega programa Pomoči z umetnostjo 
(umetnostna terapija) omogoča dostop na tretjo stopnjo študija – doktorski 
študij tega področja. 
 
Soglasje k programu 
 
Predloženi, na področju metodologije raziskovanja dopolnjeni podiplomski 
magistrski študijski program temelji na predhodnem podiplomskem programu 
specializacije, ki smo ga razvijali, dopolnjevali in evalvirali v okviru 
mednarodnega projekta (Tempus, 1991–95) in je bil potrjen in uveden kot 
podiplomski program Pedagoške fakultete UL v letu 1996. Na osnovi 
ustreznosti podiplomskega študijskega programa Pomoč z umetnostjo – 
umetnostna terapija, ekvivalentnega evropskim magistrskim programom 
umetnostne terapije na tistih univerzah, kjer ti programi že potekajo, je bila 
Pedagoška fakulteta UL leta 2001 sprejeta kot polnopravni član v Evropsko 
združenje univerz za izobraževanje v umetnostni terapiji – ECArTE (European 
Consortium for Arts Therapies Education). Predloženi študijski program 
Pomoči z umetnostjo je vključen in predstavljen v evropskem “Direktoriju 
študijskih programov umetnostne terapije – pomoči z umetnostjo” (ECArTE, 
Pariz V, Université Descartes, 2005), v katerem so predstavljeni študijski 
programi vseh do leta 2005 vključenih univerz tega mednarodnega evropskega 
konzorcija. 
 
Mnenje o podiplomskem programu Pomoči z umetnostjo so pisno izrekle 
članice Univerze v Ljubljani: Akademija za glasbo, Akademija za gledališče, 
radio, film in televizijo, Akademija za likovno umetnost, Oddelek za 
muzikologijo, Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko, Filozofska 
fakulteta, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo, 
Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta in 
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European Consortium for Arts Therapies Education, University of Münster, 
Germany. 
 
Sestavljalci programa 
 
Visokošolski zavod: Pedagoška fakulteta UL sestavljalka in nosilka 
magistrskega študijskega programa 2007 (uglasitev in dopolnitev predhodnega 
specialističnega programa s smernicami bolonjske prenove) dr. Breda Kroflič, 
izr. prof., in notranji ter zunanji sodelavci Pedagoške fakultete (reference: dr. 
Breda Kroflič, izr. prof., doktorica psihologije, izr. prof. metodike plesne 
vzgoje, izr. prof. pedagoške psihologije na Pedagoški fakulteti Univerze v 
Ljubljani, koordinatorica priprave in izvajanja celotnega podiplomskega 
programa Pomoč z umetnostjo od 1991–1995 in od 1996 dalje nosilka izbirnega 
modula Pomoč z gibno-plesnim ustvarjanjem (gibno-plesna terapija).  

 
Podatki o predmetniku (varianta maj 2007)     
 
POMOČ Z UMETNOSTJO – UMETNOSTNA TERAPIJA (izredni študij, 
3 leta) 
PROGRAM DRUGE STOPNJE (bolonjski strokovni magisterij, MA ?)  
90 ECTS (2700 ur študijskih aktivnosti na študenta)  

1. semester (2 semestra v izrednem študiju) 
12 ECTS   METODOLOŠKI MODUL  
6 ECTS  Metodologija (obvezna), obča in v umetnostni terapiji (temeljna 

splošna metodološka in statistična znanja ter specifične metode 
spremljanja in raziskovanja učinkov v procesu umetnostne 
terapije). 

6 ECTS  Prosta izbirnost (teoretska področja, relevantna za področje 
pomoči z umetnostjo). 

24 ECTS   VSEBINSKI MODUL  
(2 x 6 ECTS obvezni) 
6 ECTS  Psihološki modul: izbrana poglavja iz psihologije osebnosti, 

klinične psihologije, razvojne psihologije, psihologije 
ustvarjalnosti. Sociološki in komunikološki modul: izbrana 
poglavja iz socialne antropologije, sociologije kulture in 
medosebne komunikologije. 

6 ECTS  Terapevtski modul: izbrana poglavja iz govorice telesa, socialne, 
specialne in rehabilitacijske pedagogike, psihopatologije in 
psihoterapije. 

6 ECTS  (izbirni) Umetnostni modul: izbrana poglavja iz vsebin izbirnega 
umetnostnega medija (drama, gib-ples, glasba, likovnost). 

6 ECTS  Prosta izbirnost (v umetnostnih medijih ter v mejnih in 
interdisciplinarnih področjih). 
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2. semester (dva semestra v izrednem študiju) 
12 ECTS   SPECIALNI MODUL POMOČI Z UMETNOSTJO 
6 ECTS  obvezni, specialne vsebine – Umetnostno terapevtski modul: 

metode pomoči z umetnostjo v izbranem umetnostnem mediju 
(drama, gib – ples, glasba, likovnost). 

6 ECTS  izbirni, specialne vsebine – mejna in interdisciplinarna področja 
pomoči z umetnostjo in drugo. 

 
Skozi vse semestre 
24 ECTS   ŠTUDIJSKA PRAKSA IN SUPERVIZIJA 
3 ECTS  Teorija in praksa pomoči z umetnostjo – umetnostne terapije. 
15 ECTS  Študijska praksa pomoči z umetnostjo v izbranem umetnostnem 

mediju  
6 ECTS  Supervizija (splošna in metodična) 
18 ECTS  MAGISTRSKA TEZA (dva semestra v izrednem študiju). 

 
Praktično usposabljanje je integralni del študijskega programa. Kot redno, 
honorarno, prostovoljno in obvezno študijsko delo poteka v sodelovanju z 
različnimi ustanovami (vzgojno-izobraževalnimi, zdravstvenimi, socialnimi), 
kjer dejavnosti pomoči z umetnostjo že potekajo, ali pa jih je mogoče uvajati in 
razvijati preko študijskega praktičnega dela študentov Pomoči z umetnostjo, ki 
tako v praksi pri delu z osebami z različnimi posebnimi potrebami povezujejo, 
preizkušajo, preverjajo in dograjujejo teoretska in izkustvena znanja iz 
študijskega programa. Študent opravi študijsko prakso s supervizijo iz izbrane 
smeri pomoči z umetnostjo (umetnostne terapije) v ustrezni ustanovi v obsegu 
600 delovnih ur, od tega skupno 100 delovnih ur v petih različnih ustanovah, 
kjer se že izvaja pomoč z umetnostjo (umetnostna terapija) ali pa jo je mogoče 
uvajati na področju študentove izbrane smeri pomoči z umetnostjo (umetnostne 
terapije), po možnosti v sodelovanju z mentorjem praktikom za pomoč z 
umetnostjo (umetnostnim terapevtom) oz. pod vodstvom koordinatorjev 
praktikov. 
 
 
Pogoji za vključitev v program  
 
V program se lahko vključijo kandidati, ki so diplomirali na 4-letnih VIS 
programih prve stopnje ali na 5-letnih programih druge stopnje: specialna in 
rehabilitacijska pedagogika (defektologija), socialna pedagogika, likovna 
pedagogika, glasbena pedagogika, muzikologija, različne umetniške smeri, 
razredni pouk, psihologija, pedagogika, socialno delo, zdravstvo idr., na 3-letnih 
visokih strokovnih programih prve stopnje: predšolska vzgoja, zdravstvo idr., 
kakor tudi kandidati drugih programov prve ali druge stopnje, ki imajo že 
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relevantne izkušnje in določene kompetence, lahko pridobljene tudi v 
neformalnem izobraževanju.  
 
Magistrski program z 90 ECTS je namenjen študentom, ki so na prvi stopnji 
dosegli od 180 do 240 ECTS z ustreznimi kompetencami. Pri tem morajo 
kandidati, ki so dosegli 180–210 ECTS, opravljati premostitveni program v 
obsegu do 30 ECTS na ravni prve stopnje in ob upoštevanju potrebnih 
kompetenc. Kandidatom, ki so dosegli več kot 210 ECTS je mogoče priznati del 
predhodno že doseženih rezultatov. Obstaja sistemska možnost, da se jim pri 
prehodu v magistrski program prizna (odvisno od predhodno formalno in 
neformalno pridobljenih kompetenc) do 60 ECTS iz dodiplomskega študija oz. 
ima/dokazuje kandidat že relevantne izkušnje in določene kompetence, lahko 
pridobljene tudi v neformalnem izobraževanju. Kandidati, ki prihajajo s 
študijskih usmeritev, v katerih si niso pridobili vseh potrebnih kompetenc, te 
pridobijo v organiziranih premostitvenih programih na fakulteti. 
 
Kandidati morajo obvladati en svetovni jezik in izkazati osnovno obvladanje 
izbranega umetniškega medija.  Za vpis je potrebna redna, honorarna ali 
prostovoljna praksa dela z ljudmi na področju, kjer bo kandidat lahko 
neposredno sproti uvajal, preizkušal in razvijal znanja, ki jih pridobiva v 
procesu specialističnega študija. 
 
Načini ocenjevanja in pogoji za napredovanje po programu  
Tradicionalno, storilnostno naravnano številčno ocenjevanje je v nasprotju z 
načeli pomoči z umetnostjo – umetnostne terapije, ki temelji na spodbujanju 
posameznikove (študentove, klientove) ustvarjalnosti (ki ne more in ne sme biti 
kvantitativno merljiva). Način ocenjevanja je odvisen od ciljev posameznega 
študijskega predmeta in didaktičnih principov učitelja tega predmeta. Znanja iz 
teoretičnih vsebin modulov skupnega obveznega dela programa je mogoče 
ocenjevati kvantitativno po tradicionalni ocenjevalni lestvici, večino izbirnih 
vsebin pa z opravljeno izkustveno-teoretično delavnico. Študent napreduje s 
pripravo in predstavitvijo teoretičnih seminarskih nalog iz modulov skupnega 
vsebinskega modula ter z aktivno udeležbo v izkustvenih delavnicah izbirnega 
vsebinskega in specialnega modula glede na izbrani umetnostni medij. 
 
Pogoji za dokončanje študija   
Študent opravi predvideni študijski program in študijsko prakso ter izdela in 
zagovarja strokovno raziskovalno magistrsko delo v umetnostnem mediju 
izbranega modula. 
 
Kvalifikacija in naslov po zaključenem študiju.  
Podiplomski magistrski študijski program usposablja za pridobitev dodatne 
(specializirane) kvalifikacije za področje pomoči z umetnostjo – umetnostne 
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terapije in preventive osebam različnih starosti z različnimi posebnimi 
potrebami.  
 
Naslov po zaključenem študiju: magister pomoči z umetnostjo, MA, smer 
drama (dramski terapevt), smer gib – ples (gibno-plesni terapevt), smer glasba 
(glasbeni terapevt), smer likovnost (likovnik terapevt). 

 
 
Sklepne misli 
 
Dosedanje petnajstletno razvijanje in desetletno izvajanje podiplomskega 
študijskega področja pomoči z umetnostjo – umetnostne terapije potrjuje 
smiselnost uvedbe tega študijskega programa. Prav tako potrjuje to vsakoletno 
zanimanje kandidatov za ta podiplomski študij in tudi vključitev vanj kljub za 
naše razmere visoki šolnini. Uporabnost in korist doseženih rezultatov – 
trenutno okrog dvajset usposobljenih strokovnjakov – specialistov za to 
področje, se danes že kaže na različnih področjih pomoči z umetnostjo v 
njihovem strokovnem delu z uporabniki – klienti v vseh starostnih obdobjih od 
predšolskih otrok do starostnikov ter v različnih ustanovah od vzgojno-
izobraževalnih do socialnih in zdravstvenih ter tudi v individualni privatni 
praksi. Glede na to, da je umetnostna terapija v svetu prav tako novo področje 
psihosocialne pomoči in si mora podobno kot pri nas še utreti pot, so interes za 
študij in slovenski dosežki za slovenske dimenzije spodbudni. Dosedanje 
razvijanje in izvajanje študijskega programa s sodelovanjem številnih gostujočih 
učiteljev, vrhunskih strokovnjakov tega področja iz Evrope in ZDA, je 
predstavljalo ves čas in še pomeni tudi promocijo in odkrivanje njim neznane 
Slovenije. S podporo tujih ter naših sodelavcev je slovenski podiplomski 
specialistični študijski program v petnajstih letih razvijanja oz. desetih letih 
formalnega izvajanja dozorel za prehod v magistrski študij – študijski program 
druge stopnje s potrebnimi dopolnitvami. Tako bo omogočen nadaljnji 
doktorski študij posameznim diplomantom, ki želijo nadgrajevati in poglabljati 
raziskovalno delo v pomoči z umetnostjo na znanstveni ravni. Hkrati bo 
usposabljanje naših strokovnjakov za znanstveno-raziskovalno delo prispevek k 
svetovnim prizadevanjem za razvijanje in utrjevanje umetnostne terapije kot 
znanstvene discipline. 
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Povzetek 
Različni podiplomski študijski programi druge stopnje na področju usposabljanja 
učiteljev in specialnih pedagogov se razlikujejo po ciljih, vsebinah in strukturi. Po 
priporočilih Tuning dokumentov so sicer najlažje primerljivi na nivoju splošnih 
(generičnih) deskriptorjev stopenj študija (Dublinskih deskriptorjih), ki se nanašajo na 
usposobljenost študentov ob koncu vsake stopnje študija. Tako npr. študij na drugi 
stopnji razvija kompetence za raziskovalno, razvojno, specializirano svetovalno, 
vodilno … delo ter je osnova za nadaljevanje študija na tretji stopnji. Prav tako so 
deskriptorji študijskih stopenj pomembni usmerjevalci pri oblikovanju kompetenc 
študijskega programa ter ciljev in študijskih dosežkov predmetov oz. modulov in 
omogočajo oporo (ne pa natančnega in podrobnega opisa študija) pri načrtovanju 
študijskih programov in vsebin. Ker nas posebej zanima kompetenca, ki poudarja razvoj 
na izbranem področju edukacijske poklicne specializacije in hkrati vsebinska 
integriranost področja specialne in inkluzivne pedagogike (zlasti njena 
transdisciplinarna vpetost na posamezna področja ved), prispevek prikazuje nekatere 
izbrane magistrske programe (na University of Oslo, University of Manchester, 
Roehampton University, University of Cambridge), njihove cilje, strukture in zlasti tiste 
vsebine, ki v svojih študijskih dosežkih opredeljujejo integrirane teoretične in praktične 
usmeritve, s katerimi lahko usmerjamo razvoj inkluzivne edukacije. V zaključku 
prispevka je v skladu s spoznanji iz tujih drugostopenjskih programov predstavljen 
primer načrtovanja kompetenc in vsebin modula, ki zadeva konceptualne osnove 
inkluzivne pedagogike. 
 
Ključne besede 
specialna in inkluzivna edukacija, tuji programi in vsebine druge stopnje, 
transdisciplinarne povezave, primerljivost vsebin 
 
 
Abstract 
The various second-level postgraduate study programmes in the area of training 
teachers and special pedagogues differ in their goals, contents and structure. According 
to the recommendations of the Tuning documents, they are otherwise most easily 
comparable at the level of general (generic) descriptors of study levels (the Dublin 
descriptors), which refer to the qualification of students at the end of each study level. 
Thus, for example, study at the second level develops competences for research, 
development, specialised advisory, guidance … work, and is the basis for the 
continuation of study at the third level. Also, descriptors of study levels are important 
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pointers for forming competences of the study programme and goals and study 
achievements of subjects or modules, while enabling support (but not a precise and 
detailed description of the study) in planning study programmes and contents. As we 
are particularly interested in competency, which emphasises development in the 
selected area of an educational vocational specialisation and, at the same time, in the 
substantive integration of the area of special and inclusive pedagogy (especially its 
transdisciplinary placement within individual areas of sciences), the paper presents 
certain selected master’s programmes (at the University of Oslo, the University of 
Manchester, Roehampton University, the University of Cambridge), their goals, 
structures and especially those contents which in their study achievements define 
integrated theoretical and practical orientations with which we can guide the 
development of inclusive education.  
In accordance with the knowledge acquired from foreign second-level programmes, an 
example of planning competences and module contents related to the conceptual basics 
of inclusive pedagogy is presented in the conclusion of the paper.  
 
Key words 
Special and inclusive education, foreign programmes and contents of the second level, 
transdisciplinary connections, comparability of contents 
 
 
 
Uvod 
 
Magistrski programi s področja specialne in inkluzivne edukacije so se na tujih 
univerzah razvijali v različnih smereh, ki so bile pogojene z razvojem in 
reformami visokega šolstva, z nacionalnim razvojem področja in usmeritvami 
politik, z regulacijo poklicev ipd. Kljub raznolikosti (v načinu študija in 
trajanju, razlikovanju med »akademskimi« in »profesionalnimi« usmeritvami, 
konceptu študijskih rezultatov/dosežkov in kreditnim ovrednotenjem,…) je 
morda zlasti pomembno, da se pri razvoju, usmeritvah in načrtovanjih 
drugostopenjskih programov, upoštevajo določeni trendi v mednarodnem 
prostoru. Pri tem se kaže, da velja upoštevati načelo »primerljivost različnega« 
in natančno premisliti, katere so tiste skupne točke, ki bi jih bilo dobro okrepiti 
in primerjati (nekaj takih je že mogoče najti v različnih skupnih projektih: 
Tuning, European Network on Teacher Education Policies, skupni programi 
joint degrees …, Zgaga, 2006). Po priporočilih Tuning dokumentov so npr. 
programi najlažje primerljivi na nivoju splošnih (generičnih) deskriptorjev 
stopenj študija (Dublinskih deskriptorjih), ki se nanašajo na usposobljenost 
študentov ob koncu vsake stopnje študija. Tako npr. študij na drugi stopnji 
razvija kompetence za raziskovalno, razvojno, specializirano svetovalno, 
vodilno … delo ter je osnova za nadaljevanje študija na tretji stopnji. Prav tako 
so deskriptorji študijskih stopenj pomembni usmerjevalci pri oblikovanju 
kompetenc študijskega programa ter ciljev in študijskih dosežkov predmetov oz. 
modulov in omogočajo oporo (ne pa natančnega in podrobnega opisa študija) 



225 

 

pri načrtovanju študijskih programov in vsebin (Tancig, 2006). V prispevku 
bomo poskušali s primerjavo izbranih magistrskih programov (na University of 
Oslo, University of Manchester, Roehampton University, University of 
Cambridge) odkriti posamezne smernice na »mikronivoju«, ki nam bodo 
omogočale kvalitetnejše načrtovanje vsebinskih (morda tudi drugih?) smernic, 
ki zadevajo konceptualne osnove predmeta inkluzivne edukacije. 
 
 
Analiza izbranih magistrskih programov 
 
Predstavljeni podiplomski programi druge stopnje so izbrani po kriteriju 
dostopnosti na medmrežju (ponujajo več informacij o vsebinah in ne le osnovne 
informacije o strukturi programa) in glede na usmeritev (magisterij iz področja 
specialne oz. inkluzivne edukacije). Razlikujejo se po trajanju, kreditnem 
ovrednotenju, značilnostih oz. prioritetah, ciljih (študijskih dosežkih) in tudi, 
vendar ne povsem, po ponujenih vsebinah. Ker nas v prispevku ne bodo posebej 
zanimale natančne in podrobne primerjave (primerjani programi tudi niso 
oblikovani po t. i. »bolonjskih smernicah« oz. skupnih načelih), temveč bolj 
temeljna kompetenca, ki poudarja razvoj na izbranem področju specialno-
inkluzivno pedagoške poklicne specializacije, in hkrati vsebinska integriranost 
navedenega področja (zlasti njena transdisciplinarna vpetost na posamezna 
področja ved), bomo izpostavili predvsem vsebine, ki v svojih študijskih 
dosežkih opredeljujejo integrirane teoretične in praktične usmeritve, s katerimi 
lahko usmerjamo temeljni razvoj inkluzivne edukacije. 
 
Vsebine posameznih predmetov oz. modulov bomo primerjali po kriteriju 
sodobne usmeritve področja specialne oz. inkluzivne edukacije ter v postavkah 
temeljnih konceptov, ki opredeljujejo ta področja. Sodobne usmeritve področja 
namreč temeljijo na sposobnostih posameznika (njegovih zmožnostih) in na 
razpoložljivih virih v okolju, ki zmanjšujejo oviranost in omogočajo tem boljšo 
vključenost v družbo. Glede na primerjavo številnih (in ne samo v prispevku 
navedenih) tujih programov in vsebin smo oblikovali naslednje postavke (te 
bodo »rdeča nit« v celotnem prispevku), ki zadevajo razvoj temeljnega 
koncepta inkluzivne edukacije: 
− konceptualizacija specialne in inkluzivne pedagogike in posebnih potreb 

(key concepts in inclusive education and disability), 
− individualizacija posameznika s posebnimi potrebami (»person centerd 

planning«), 
− pomoč (support) in organizacija vzgojno –izobraževalnega procesa, 
− inerpersonalne in socio-kulturne dimenzije vključevanja (»community 

inclusion«). 
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University of Oslo, Faculty of education, Department of Special Needs 
Education (DSNE) 
Master of Philosophy in Special Needs Education 
http://www.uio.no/studier/program/spneed-master/ 
 
Trajanje: 2 leti (2 meseca priprave na program, 6 mesecev študija na področju v 
domači ali kateri drugi tuji državi, 11 + 5 mesecev študija na Univerzi v Oslu). 
KT: 120. 
Magistrsko delo: 40 KT. 
Značilnosti programa: 
− program je zasnovan tako, da omogoča sodelovanje z različnimi državami 

(preko Norwegian Agency for Development Co-operation – NORAD), in 
oblikovan tako, da se vsebine povezujejo oz. nadgrajujejo; 

− namenjen je študentom s področja specialne pedagogike in to predvsem 
tistim, ki bi se želeli usposobiti za vodstvene funkcije na področju vzgoje in 
izobraževanja ter področju specialne in rehabilitacijske pedagogike in tistim, 
ki bi želeli s pomočjo znanstvenega raziskovanja in profesionalnega 
usposabljanja prispevati k razvoju specialnih in inkluzivnih ustanov za osebe 
s posebnimi potrebami v svoji državi; 

− določa obvezno študijsko literaturo (v obsegu približno 3000 strani), 
študent/-ka pa izbere še študijsko literaturo, ki se povezuje s specifičnimi 
nalogami oz. magistrskim delom (približno 2000 strani); 

− kot dodatek program ponuja tudi učenje osnovnih veščin uporabe 
računalnika. 

 
Cilji programa: 
− opremiti študentovo znanje s sodobnimi teorijami in raziskovalnimi 

metodami na področju specialne pedagogike, 
− ponuditi študentom teoretične in praktične usmeritve, s katerimi usmerjamo 

razvoj inkluzivnih razredov, šol in lokalnih skupnosti, 
− naučiti študente prilagajati učno okolje individualnim vzgojno-

izobraževalnim potrebam, 
− usposobiti študente za prenos principov in metod specialne in 

rehabilitacijske pedagogike v praktično delo z različno starimi osebami s 
posebnimi potrebami v in izven razreda, 

− usposobiti študente za razvoj področja specialne in rehabilitacijske 
pedagogike v lastni državi. 
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Shema programa: 
 
Tabela 1: Moduli/predmeti programa Master of Philosophy in Special Needs 
Education. 
 

 

4. semester SNE4390 – Master Thesis 

SNE4310 – Counseling, 
Innovation and 

Development of Higher 
Education 

3. semester 
SNE4230 – 
Research 

Methodology 
SNE4390 – Master Thesis 

2. semester 

SNE4210 – 
Barriers to 
Learning, 

Development 
and 

Participation in 
Society; I 

SNE4220 – 
Barriers to 
Learning, 

Development 
and 

Participation in 
Society; II 

SNE4230 – Research 
Methodology 

1. semester 
SNE4110 – 

Human Rights 
and Inclusion 

SNE4120 – 
Inclusion in 
School and 

Local Society 

SNE4130 – Special 
Needs Education related 
to Culture, Learning and 

Development 

  10 ECTS credits 10 ECTS credits 10 ECTS credits 
 

 

 
Vir: http://www.uio.no/studier/program/spneed-master/om/oppbygging-
gjennomforing.xml. 

 
Vsebine in študijski dosežki določenih predmetov: 
Človekove pravice in inkluzija (Human Rights and Inclusion – SNE4110) – 10 
KT http://www.uio.no/studier/emner/uv/isp/SNE4110/index.xml 

Vsebine: 
− človekove pravice, 
− otrokove pravice, 
− človekove pravice, oviranost in posebne potrebe, 
− mednarodna načela in nacionalne politike, 
− od nacionalnih do lokalnih načrtov in aktivnosti, 
− diskusija o mednarodno določenih človekovih pravicah in aplikacija 

na različne kulturne, politične in ekonomske kontekste, 
− načelo inkluzije in sorodna načela. 
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Cilji: 
− informacija o mednarodno sprejetih človekovih in otrokovih 

pravicah, 
− znanje o mednarodnih principih, politikah, razpravah, ki zadevajo 

oviranost, posebne potrebe in pomoč ranljivim posameznikom in 
skupinam v vzgoji in izobraževanju in v različnih družbenih okoljih, 

− uvod v kritično refleksijo principov, politik in razprav znotraj 
različnih kulturnih ozadij, 

− uvod v kritično refleksijo dilem, izzivov, možnosti z namenom 
razvijanja kompetenc na področju aplikacije človekovih pravic na 
različna kulturna ozadja in družbena področja. 

Inkluzija v šolo in lokalno skupnost (Inclusion in School and Local Society – 
SNE4120) – 10 KT  
http://www.uio.no/studier/emner/uv/isp/SNE4120/index.xml 

Vsebine: 
− načela inkluzije in sorodna načela in prakse, 
− razpoložljivi/temeljni viri edukacije in sorodni ključni koncepti, 
− kurikuralna pot (didaktika) od specialne edukacije k inkluzivni: od 

osnov inkluzije k pomembnemu in individualno prilagojenemu 
poučevanju in učenju v razredu (in skupini), 

− medsebojno vplivanje (interakcija), komunikacija, posredovanje, 
− državne, občinske in nevladne organizacije: uporaba inkluzivnih 

načel v medpodročnih sodelovanjih v lokalni skupnosti, 
− izobraževanje v življenjski perspektivi. 
Cilji: 
− uvod v področje kurikuluma (didaktike) na makro- in mikronivoju, 
− osnovna znanja na področju kurikuluma (didaktike) individualne, 

razredne (skupinske) pomoči pri učenju in razvoju, 
− uvod v temeljne koncepte, ki pojmujejo razpoložljive vire za razvoj 

inkluzije, 
− znanja in veščine na področju medsebojnega vplivanja (interakcije), 

komunikacije, posredovanja in razvoja individualnega kurikularnega 
načrta osnovanega na razrednem kurikulu in nacionalni politiki, 

− informacije o uporabi medpodročnih služb, ki so namenjene 
oblikovanju »lokalne skupnosti za vse«, 

− uvod v kritično refleksijo dilem, izzivov, možnosti z namenom 
razvijanja kompetenc na področju aplikacije razpoložljivih/temeljnih 
virov specialne edukacije, ki prispevajo k boljši inkluziji v šoli in 
družbi. 

 
Specialna edukacija v odnosu do kulture, učenja in razvoja (Special Needs 
Education related to Culture, Learning and Development – SNE4130) – 10KT 
http://www.uio.no/studier/emner/uv/isp/SNE4130/index.xml 
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Vsebine: 
− kulturni kontekst, 
− posebne potrebe (prizadetost, oviranost) in kultura, 
− učenje in razvoj. 
Cilja: 
− uvod v temeljna razumevanja kulturne različnosti, z osredotočanjem 

na splošno in specialno vzgojo in izobraževanje ter na pomoč 
osebam s posebnimi potrebami in ostalim ranljivim skupinam, 

− osnovna znanja o učenju in razvoju v odnosu do socio-kulturnih, 
individualnih in interaktivnih virov in ovir. 

 
Umestitev vsebin predmetov/modulov v postavke temeljnega koncepta in 
sodobne usmeritve specialne in inkluzivne edukacije: 
 
Tabela 2: Umestitev vsebin predmetov/modulov programa Master of 
Philosophy in Special Needs Education v postavke temeljnega koncepta in 
sodobne usmeritve specialne in inkluzivne edukacije. 
 

Konceptualizacija 
specialne in 
inkluzivne 
pedagogike in 
posebnih potreb 

Individualizacija 
posameznika s 
posebnimi 
potrebami 
(»person centerd 
planning«) 

Pomoč  
(support) in 
organizacija 
vzgojno-
izobraževalnega 
procesa 

Inerpersonalne 
in socio-
kulturne 
dimenzije 
vključevanja 
(»community 
inclusion«) 

Temeljne 
vsebine 
raziskovanja, 
profesionalnega 
razvoja idr. 

SNE4110 – 
Human Rights and 
Inclusion 

 SNE4120 – 
Inclusion in 
School and 
Local Society 

SNE4120 – 
Inclusion in 
School and 
Local Society 

SNE4230 – 
Research 
Methodology 

 SNE4130 – 
Special Needs 
Education related 
to Culture, 
Learning and 
Development 

 SNE4130 – 
Special Needs 
Education 
related to 
Culture, 
Learning and 
Development 

SNE4310 – 
Counseling, 
Innovation and 
Development of 
Higher 
Education 

 SNE4210 – 
Barriers to 
Learning, 
Development and 
Participation in 
Society; I 

 SNE4210 – 
Barriers to 
Learning, 
Development 
and 
Participation in 
Society; I 

SNE4390 – 
Master Thesis 

 SNE4220 – 
Barriers to 
Learning, 
Development and 
Participation in 
Society; II 

 SNE4220 – 
Barriers to 
Learning, 
Development 
and 
Participation in 
Society; II 
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The University of Manchester, School of Education 
Postgraduate course modules Inclusive Education (Formely known as MEd 
Special and Inclusive Education) 
http://www.education.manchester.ac.uk/postgraduate/taught/courses/course/?co
de=06710 
Trajanje: 1 leto (full-time), 2–5 let (part-time). 
KT: 180 UCET (120 UCET je razdeljenih na šest modulov po 15 UCET in en 
modul po 30 UCET). 
Magistrsko delo: 60 UCET. 
Značilnosti programa: 

− program je zasnovan v modulih, 
− študentom omogoča kritična soočanja s teorijo, z raziskovanjem in 

prakso na področju specialne in inkluzivne edukacije in raziskovanje 
vrste različnih perspektiv, 

− študenti imajo možnost opazovati šolsko prakso in izpeljati svoje 
raziskovalne projekte v šoli, 

− velik poudarek raziskovanja je na praktičnem raziskovanju 
(teoretična spoznanja se preizkušajo v praktičnih okoliščinah), 

− program se usmerja h globalnim vprašanjem inkluzije in omogoča 
spoznavanje različnih poti, s katerimi lahko vlade, lokalne avtoritete, 
šolske in lokalne skupnosti zmanjšalo ovire za udeležbo in učenje za 
vse otroke. 

Cilja programa: 
− razvijanje kritičnega razumevanja pri evalvaciji in analizi 

obstoječega raziskovanja, teorije in prakse na področju specialne in 
inkluzivne edukacije, 

− gojenje značilnega neodvisnega in sodelovalnega učenja in 
raziskovanja. 

Moduli programa (Educational Support and Inclusion): 
 
Tabela 3: Moduli programa Educational Support and Inclusion. 
 

Code(s) Title Credits 

EDUC70312 (MD6000) Sensory Impairment 15 

EDUC61041 (MD6141) Working Together 2: Partnerships through Life 15 

EDUC70290 (MD6660) Personal and Professional Development Portfolio 30 

EDUC60722 (MD6722) Psychological Perspectives on Special Educational 
Needs 15 

EDUC60732 (MD6732) Social Psychology of Education 15 

EDUC70102 (MD7102) Developing Researcher Competence 30 
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EDUC70141 (MD7141) Understanding the Development of Inclusive 
Education (Part 1) 15 

EDUC70161 (MD7161) School Based Inquiry and Development (Part 1) 15 

EDUC70230 (MD7230) Epilepsy 15 

EDUC70240 (MD7240) Leisure and Relationshps involving people with 
complex learning disabilities 15 

EDUC70260 (MD7260) Families 15 

EDUC70270 (MD7270) Education: Child and Adult Issues 15 

EDUC70280 (MD7280) Understanding and responding to behavioural 
challenges 15 

EDUC70302 (MD7302) Towards Inclusion 15 

EDUC70321 (MD7321) Communication 30 

EDUC79990 (MD7330A)Supporting Choice 1: The mechanisms of 
empowerment and choice 15 

EDUC79970 (MD7330B) Supporting Choice 2: Promoting and defending 
choice 15 

EDUC70460 (MD7460) Working Together 1: Exploring Partnerships 15 

EDUC70471 (MD7471) School Based Inquiry and Development (Part 2) 15 

EDUC70481 (MD7481) Understanding the Development of Inclusive 
Education (Part 2) 15 

EDUC79992 (NEW) Pilot Study 15 

EDUC79980 (NEW unit) Developing Research Competence 15 
 
Vir: 
http://courses.humanities.manchester.ac.uk/postgraduate/education/modulelist.html?dep
artment=60. 
 
Vsebine in študijski dosežki določenih predmetov: 
Razumevanje razvoja inkluzivne edukacije (Understanding the Development of 
Inclusive Education Part 1 and 2 – EDUC70141 (MD7141), EDUC70481 
(MD7481)) – 15 KT  
http://courses.humanities.manchester.ac.uk/postgraduate/education/module.html
?code=MD7141 

Vsebine: 
− zgodovina in filozofija inkluzivne edukacije (1), 
− ključna zakonodaja in razvoj politike (1), 
− kurikularna vprašanja (1), 
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− vodenje (1), 
− inkluzivna pedagogika (1), 
− vloga vrednotenja (1), 
− družinski in družbeni vidik (2), 
− mnenje učencev (2), 
− pomen/vloga posebnih ukrepov (2). 
Cilji: 
− uvesti študente v področje filozofije inkluzivne edukacije, 
− zavedati se zgodovine razvoja inkluzivne edukacije v nacionalni in 

mednarodni perspektivi, 
− poznati mednarodne težnje po inkluzivni edukaciji, 
− vrednotiti ključno zakonodajo in politiko inkluzivne edukacije, 
− vrednotiti vlogo specialne edukacije v današnjem času in preteklem 

obdobju ter v različnih mednarodnih kontekstih. 
V smeri (perspektivi) inkluzije (Towards Inclusion – EDUC70302 (MD7302)) – 
15 KT 
http://courses.humanities.manchester.ac.uk/postgraduate/education/module.html
?code=MD7302 

Vsebine: 
− zgodovina politike, 
− zgodovina modelov in teorij, 
− inkluzivne skupnosti, 
− na posameznika orientirano načrtovanje, 
− življenje s podporo (pomočjo), 
− vsakdanje zaposlitve in prosti čas, 
− svetovanje in podpora pri zaposlovanju, 
− inkluzivna edukacija. 
Cilji: 
− raziskovati ukrepe 20. stoletja, politike in teorije v povezavi z 

življenjskimi izkušnjami »raziskovane skupine«, 
− seznaniti se s koncepti »inkluzivna skupnost« in »na posameznika 

orientirano načrtovanje« in raziskovati posamezne metode/sredstva 
in ideje, ki podpirajo skupnost k večji inkluziji, 

− biti seznanjen s pogoji za vsakodnevno delo in preživljanje prostega 
časa ter poznati/raziskovati možnosti za izboljšanje, 

− podrobno preučiti razlike med dvema ustreznima politikama ali 
teorijama. 
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Umestitev vsebin predmetov/modulov v postavke temeljnega koncepta in 
sodobne usmeritve specialne in inkluzivne edukacije: 
 
Tabela 4: Umestitev vsebin predmetov/modulov programa Postgraduate course 
modules Inclusive Education v postavke temeljnega koncepta in sodobne 
usmeritve specialne in inkluzivne edukacije. 
 
Konceptualizacija 
specialne in 
inkluzivne 
pedagogike in 
posebnih potreb 

Individualizacija 
posameznika s 
posebnimi 
potrebami 
(»person centerd 
planning«) 

Pomoč (support) in 
organizacija 
vzgojno–
izobraževalnega 
procesa 

Inerpersonalne in 
socio-kulturne 
dimenzije 
vključevanja 
(»community 
inclusion«) 

Temeljne vsebine 
raziskovanja, 
profesionalnega 
razvoja idr. 

Towards Inclusion Sensory 
Impairment 

School Based 
Inquiry and 
Development (Part 
1) 

Towards Inclusion Personal and 
Professional 
Development 
Portfolio 

Understanding the 
Development of 
Inclusive 
Education (Part 1) 

Psychological 
Perspectives on 
Special 
Educational Needs 

School Based 
Inquiry and 
Development (Part 
2) 

 Developing 
Researcher 
Competence 

Understanding the 
Development of 
Inclusive 
Education (Part 2) 

Epilepsy Epilepsy Epilepsy Pilot Study 

 Social Psychology 
of Education 

Social Psychology 
of Education 

Social Psychology 
of Education 

Communication 

 Supporting Choice 
1: The mechanisms 
of empowerment 
and choice 

Education: Child 
and Adult Issues 

Families Working Together 
1: Exploring 
Partnerships 

 Working Together 
2: Partnerships 
through Life 

   

 Leisure and 
Relationshps 
involving people 
with complex 
learning 
disabilities 

 Leisure and 
Relationshps 
involving people 
with complex 
learning 
disabilities 

 

 Understanding and 
responding to 
behavioural 
challenges 

   

 
 
Roehampton University, Teacher Training College for Special Educational 
Needs, SEN.  
Erasmus Mundus MA Special Education Needs  
http://www.fontys.nl/masters/default.asp?idsitestructurenode=79779 
 
Trajanje: 1 leto in 2 meseca. 
KT: 90 ECTS (60 obveznih + 30 izbirnih). 
Magistrsko delo: 30 ECTS. 
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Značilnosti programa: 
− program izvajajo naslednje univerze: Roehampton University (London, 

Velika Britanija), Fontys University of Applied Sciences (Tilburg, 
Nizozemska) in Charles University (Prague, Češka). Študij poteka v 
glavnem na Nizozemskem, dva tedna na Češkem in dva tedna v Veliki 
Britaniji (trajanje študija v posamezni državi je odvisno od formalnih 
pogojev, izbire predmetov in študijske orientacije), 

− program je zasnovan v modulih. 
Cilji programa: 

− razvijanje razumevanja področja specialne edukacije (identifikacije in 
definicij) skozi evropske in mednarodne dimenzije, 

− raziskovanje obstoječe zakonodaje in vrste politik ter narave 
posameznih ukrepov, ki vplivajo na področje, 

− seznaniti se s specialno edukacijsko prakso v Evropi in drugod, 
− razvijati analitične sposobnosti (analiza politike in prakse v določenih 

kontekstih), 
− omogočiti komparativne akcijske raziskave, ki povečujejo profesionalne 

izkušnje na različnih stopnjah vzgoje in izobraževanja, 
− omogočati sodelovanje in izmenjavo znanja, razumevanja in prakse v 

različnih mednarodnih kontekstih (tri izbrane države). 
Moduli programa: 
 
Tabela 5: Moduli programa Erasmus Mundus MA Special Education Needs.  
 

CORE MODULES OPTIONAL MODULES 
20 ECTS 
Research 
Methods & 
Enquiry 
 

10 ECTS 
International 
Perspectives in 
Professional 
Practice in Education 

30 ECTS 
Dissertation 
 

15 ECTS 
Inclusion Module 
(Holland) 

15 ECTS 
Inclusion 
Education 
and Innovation 
Module 

   OR 
   15 ECTS 

either 
Inclusion Module 
or 
Inclusion 
Education and 
Innovation Module 
(Prague) 

15 ECTS 
Accreditation of 
Prior Experiential 
Learning 
 

 
Vir: http://www.fontys.nl/masters/default.asp?idsitestructurenode=79779. 
 
Vsebine in študijski dosežki določenih predmetov: 
Inkluzija (Inclusion Module modul 15 ECTS) 

Cilj: 
− razvoj prakse, znanja in razumevanja specialno-edukacijskih politik. 
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Inkluzivna edukacija in novosti (Inclusion Education and Innovation modul 15 
ECTS) 

Cilji: 
− poznavanje razvoja in spreminjanja paradigem o 

oviranosti/prizadetosti, 
− prepoznavanje različnih ovir, ki onemogočajo osebam s posebnimi 

potrebami popolno vključevanje v družbo, 
− analiziranje ukrepov v vzgojno-izobraževalnem okolju in v sistemu 

pomoči (vključno z zakonodajnimi ukrepi), ki omogočajo bolj 
inkluzivno družbo in vzgojo ter izobraževanje. 

 
Umestitev vsebin predmetov/modulov v postavke temeljnega koncepta in 
sodobne usmeritve specialne in inkluzivne edukacije: 
 
Tabela 6: Umestitev vsebin predmetov/modulov programa Erasmus Mundus 
MA Special Education Needs v postavke temeljnega koncepta in sodobne 
usmeritve specialne in inkluzivne edukacije. 
 
Konceptualizacij
a specialne in 
inkluzivne 
pedagogike in 
posebnih potreb 

Individualizacija 
posameznika s 
posebnimi 
potrebami 
(»person centerd 
planning«) 

Pomoč (support) 
in organizacija 
vzgojno–
izobraževalnega 
procesa 

Inerpersonalne 
in socio-kulturne 
dimenzije 
vključevanja 
(»community 
inclusion«) 

Temeljne 
vsebine 
raziskovanja, 
profesionalnega 
razvoja idr. 

Inclusion 
Education and 
Innovation 
Module 
 

Inclusion 
Education and 
Innovation 
Module 
 

 Inclusion 
Education and 
Innovation 
Module 
 

Research 
Methods & 
Enquiry 

  Accreditation of 
Prior 
Experiential 
Learning 

Accreditation of 
Prior 
Experiential 
Learning 

Accreditation of 
Prior 
Experiential 
Learning 

  Inclusion 
Module 
 

Inclusion 
Module 
 

International 
Perspectives in 
Professional 
Practice in 
Education 

    Dissertation 
 
 
University of Cambridge, The Faculty of Education 
Perspectives on Inclusive and Special Education 
http://www.educ.cam.ac.uk/higherdegrees/pise.html 
 
Trajanje: 1 leto (full-time MPhil) in 2 leti (part-time MEd). 
KT: ni podatkov. 
Magistrsko delo: ni podatkov. 
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Značilnosti programa: 
− študentje lahko študirajo po individualnem programu (zlasti tisti, ki se 

odločijo za eno ali dve letni študij part-time) ali na določenem tematskem 
področju (npr. Perspectives on Inclusive and Special Education), 

− program je zasnovan v štirih jedrnih modulih (od katerih sta dva uvodna 
in dva nadaljevalna). 

Cilji programa: 
− primerjanje in soočanje različnih specialno edukacijskih ukrepov v 

različnih kontekstih in državah, 
− razumevanje dejstva, da so različne vzgojno-izobraževalne potrebe 

odvisne od različnih teoretičnih, kulturnih in nacionalnih perspektiv, 
− razumevanje soodvisnosti med pojmi: enake možnosti, socialna 

pravičnost, oblikovanje politike, načrtovanje, izvedba in evalvacija, 
− razvijanje sposobnosti za profesionalno refleksijo, sodbe, odločitve za 

učinkovite ukrepe in načrtovanja na vseh področjih individualnih potreb, 
− razumevanje vrste učinkovitih ukrepov za pomoč otrokom in 

mladostnikom z učnimi težavami 
− razvijanje sposobnosti za kritično branje literature na področju specialne 

in inkluzivne edukacije, 
− razvijanje sposobnosti za kritično evalvacijo in razumevanje prakse s 

pomočjo teorije. 
  
Moduli programa: 
 

Tabela 7: Moduli programa Perspectives on Inclusive and Special Education. 
 

Module 1 
(Introduction) 

What are special educational needs? Key concepts in education and 
disability 

Module 2a 
(Advanced) 

Education for All? International perspectives on inclusion in education 

Module 2b 
(Advanced) 

Developing Policy and Provision 

Module 3 
(Introduction) 

Meeting special educational needs, curriculum, teaching and learning 

Module 4 
(Advanced) 

Meeting special educational needs, critical perspectives, pedagogy and 
learning 

 

Vir: http://www.educ.cam.ac.uk/higherdegrees/pise.html. 
 

Vsebine določenih predmetov: 
Kaj je specialna edukacija? Ključni koncepti o vzgoji in izobraževanju in 
posebnih potrebah (What are special educational needs? Key concepts in 
education and disability -Modul 1) 

Vsebine: 
− ključni koncepti, perspektive in teoretični modeli, ki se povezujejo s 

specialno edukacijo in posebnimi potrebami, 
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− zgodovina in razvoj specialne in inkluzivne edukacije in vplivi na 
klasifikacijo, kategorizacijo, označevanje ter na spremembe v 
razumevanju drugačnosti, 

− odnos med vključevanjem in izključevanjem in različni vplivi na 
učenje, 

− kritična vprašanja, ki zadevajo pojme: izbira, kvaliteta življenja, 
samozagovorništvo in sodelovanje otrok mladostnikov in odraslih. 

Izobraževanje za vse? Mednarodne perspektive inkluzije v vzgoji in 
izobraževanju (Education for All? International perspectives on inclusion in 
education – Modul 2a) 

Vsebine: 
− mednarodne primerjave in nacionalni konteksti – različne oblike 

ukrepov in pomoči za otroke, mladostnike in odrasle z učnimi 
težavami, 

− povezanost vzgojno-izobraževalnih potreb z različnimi teoretičnimi, 
kulturnimi in nacionalnimi perspektivami, 

− razmerje med posebnimi potrebami, revščino, socialno pravičnostjo 
in enakimi možnostmi. 

Razvoj politike in pomoči (Developing Policy and Provision – Modul 2b) 
Vsebine: 
− različne oblike pomoči za otroke in mladostnike, ki imajo težave pri 

učenju in razvoju, 
− formalni in neformalni sistemi pomoči, 
− učenje izven šole – vloga odraslih in učencev v pomoči pri učenju v 

šoli in izven nje (različne agencije in sodelovalno delo). 
Specialna edukacija: kurikulum, poučevanje in učenje (Meeting special 
educational needs, curriculum, teaching and learning – Modul 3) 

Vsebine: 
− ključni koncepti v razvoju kurikula za učence s posebnimi 

potrebami, 
− vrste in vsebine različnih kurikularnih modelov – zgodovinski 

pregled, 
− ideja o tem, da lahko kurikulum pospešuje in povečuje ovire pri 

učenju, 
− pomen kurikularnih prilagoditev in diferenciacije, 
− teorije učenja in implikacije na poučevanje, učenje, politiko in 

prakso. 
 
Specialna edukacija: kritične perspektive, pedagogika in učenje (Meeting 
special educational needs, critical perspectives, pedagogy and learning – Modul 
4) 
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Vsebine: 
− specialno-pedagoški procesi in poučevalne strategije v različnih 

življenjskih obdobjih in kako se prepletajo z vsakodnevno prakso in 
s poučevanjem specialnega pedagoga, 

− formalno, neformalno, vseživljenjsko učenje, 
− inkluzivna pedagogika za vse učence. 

 
Umestitev vsebin predmetov/modulov v postavke temeljnega koncepta in 
sodobne usmeritve specialne in inkluzivne edukacije: 
 
Tabela 8: Umestitev vsebin predmetov/modulov programa Perspectives on 
Inclusive and Special Education v postavke temeljnega koncepta in sodobne 
usmeritve specialne in inkluzivne edukacije. 
 
Konceptualizac
ija specialne in 
inkluzivne 
pedagogike in 
posebnih 
potreb 

Individualizaci
ja posameznika 
s posebnimi 
potrebami 
(»person 
centerd 
planning«) 

Pomoč 
(support) in 
organizacija 
vzgojno–
izobraževalneg
a procesa 

Inerpersonalne 
in socio-
kulturne 
dimenzije 
vključevanja 
(»community 
inclusion«) 

Temeljne 
vsebine 
raziskovanja, 
profesionalneg
a razvoja idr. 

What are 
special 
educational 
needs? Key 
concepts in 
education and 
disability 

 Meeting 
special 
educational 
needs, 
curriculum, 
teaching and 
learning 

Developing 
Policy and 
Provision 

 

  Meeting 
special 
educational 
needs, critical 
perspectives, 
pedagogy and 
learning 

Education for 
All? 
International 
perspectives on 
inclusion in 
education 
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Zaključek oz. kako lahko načrtujemo kompetence  
in vsebine modula druge stopnje 
 
V zaključku bomo v skladu s spoznanji in vsebinskimi orientacijami tujih 
drugostopenjskih programov predstavili primer načrtovanja kompetenc in 
vsebin modula, ki zadeva konceptualne osnove inkluzivne pedagogike. Pri tem 
bomo upoštevali: 
− logiko kontinuitete oz. nadgradnje vsebin iz prve stopnje študija Specialne in 

rehabilitacijske pedagogike (torej bomo v sosledje postavili sorodne vsebine 
posameznih predmetov, ki jih lahko nadgradimo in poglobimo) v drugo 
stopnjo, 

− postavke, ki zadevajo razvoj temeljnega koncepta inkluzivne edukacije (po 
enakih postavkah smo primerjali vsebine tujih programov), 

− transdisciplinarno povezanost naštetih vsebin SRP z drugimi področji, 
− vsebinsko primerljivost predmetov s tujimi, 
− predlagane kompetence visokošolskih diplomantov (predlog PeF) od 

splošnih (generičnih) do predmetno specifičnih, 
− predlagane generične in predmetno specifične kompetence 2. stopnje 

(predlog PeF). 
 
Pri predstavitvi primera se nismo dotaknili (ker bo to predmet nadaljnje 
raziskave in poglobljene analize) standardov znanja do in podiplomskih 
visokošolskih diplomantov, čeprav smo ugotovili, da bi bili za primerjave, 
analize, načrtovanja, izvajanja in vrednotenja programov enako pomembni in 
koristni kot določeni študijski dosežki oz. kompetence in kvalifikacije 
diplomantov (primer lahko najdemo na Council for Exceptional Children; What 
Every Special Educator Must Know,  
http://www.cec.sped.org/Content/NavigationMenu/ProfessionalDevelopment/Pr
ofessionalStandards/Red_book_5th_edition.pdf. ). 
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Tabela 9: Primer načrtovanja vsebin predmetov in modula (1. in 2. stopnja 
SRP), ki zadeva konceptualne osnove inkluzivne pedagogike. 
 

1. stopnja  
Program SRP – 

PPPU 
 

1. stopnja 
Dvopredmetni – 

učne težave 

1. stopnja 
Širši izbirni – vsi 

oddelki 

2. stopnja 
Jedrni modul A 

2. stopnja 
Temeljni, izbirni 

modul 
(Interdisciplinarna 

raziskovalna obravnava 
tem s področja ved o 

izobraževanju) 

Strategije 
vključevanja in 
psihosocialnega 

prilagajanja 

Poučevanje in 
varovalni 

dejavniki v 
inkluzivnem 

razredu 

Vključevanje 
OPP v družbo 

Konceptualne 
osnove inkluzije 

OPP 

Transdisciplinarni 
pristop k področju 

SRP 

Konceptualizacija specialne in inkluzivne pedagogike in posebnih potreb  
Opredelitev 
osnovnih 
konceptov, ki so 
povezani s 
segregacijskimi, 
integracijskimi 
in inkluzivnimi 
edukacijskimi 
gibanji 

Opredelitev 
osnovnih 
konceptov, ki so 
povezani s 
segregacijskimi, 
integracijskimi 
in inkluzivnimi 
edukacijskimi 
gibanji 

Razvojna obdobja 
družbene skrbi za 
osebe s posebnimi 
potrebami (od 
eliminacije do 
inkluzije) 
 
Načela inkluzije in 
inkluzivne družbe. 

Ključni dejavniki pri 
opredeljevanju 
konceptov (različne 
teoretične, kulturne 
in nacionalne 
perspektive) in 
karakterizacija 
stanja. 
 
Splošne mednarodne 
inkluzivne usmeritve 
ter različni konteksti 
edukacijskih politik 
(»dobre prakse«) – 
aplikacija na sistem 
in prakso (analiza 
primera).  

Konceptualizacija 
vednosti – 
razumevanje, kritična 
analiza in evalvacija 
ključnih konceptov 
inkluzivne edukacije 
(inkluzivne družbe) – 
in refleksija prakse 
(poglabljanje v 
aktualne diskusije). 
 
Vloga in posledice 
izključevanja in 
vključevanja OPP v 
vzgojo in 
izobraževanje in 
vseživljenjsko 
učenje. 

Usmerjanje in 
vključevanje 
oseb s PPPU v 
določene 
programe vzgoje 
in izobraževanja 
(različne 
kurikularne 
osnove oz. 
kurikuralna pot 
(didaktika) od 
specialne 
edukacije k 
inkluzivni). 

Usmerjanje in 
vključevanje 
učencev s PP (z 
UT) v določene 
programe 
vzgoje in 
izobraževanja 
(različne 
kurikularne 
osnove oz. 
kurikuralna pot 
(didaktika) od 
specialne 
edukacije k 
inkluzivni).  

Definiranje motnje 
in ovire, ki jo ima 
posameznik, 
ločevanje med 
njima in 
posamezni primeri. 

Konceptualizacija 
posebnih potreb oz. 
aplikacija konceptov 
na subjektih 
(termini/poimenovan
ja, ki izhajajo iz 
različnih 
konceptualnih 
obdobij). 

Teoretični okviri, ki 
vplivajo na 
razumevanje in 
vrednotenje običajnih 
standardov in 
odstopanj v šolskem 
prostoru in širši 
družbi (normalno in 
nenormalno, uspešno, 
neuspešno). 

Individualizacija posameznika s posebnimi potrebami (»person centred 
planning«) 

 

PPPU kot 
dejavnik 
tveganja, 
sopojavljanje 
težav in 
psihosocialne 
posledice 
(emocionalne, 

UT kot dejavnik 
tveganja, 
sopojavljanje 
težav, ki 
vplivajo na 
neuspeh v šoli 
in psihosocialne 
posledice 

Individualne 
razlike med 
osebami s PP 
(genetski, 
kognitivni, 
emocionalni, 
socialni, kulturni in 
okoljski faktorji, ki 

Razumevanje in 
interpretacija 
posameznih situacij – 
analiza potreb (kako 
lahko posledice 
motnje vplivajo na 
organizacijo 
vzgojno-

Konceptualizacija 
edukacije: 
individualnost, 
individuum - 
oblikovanje 
posameznika in 
njegove 
individualnosti. 
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1. stopnja  
Program SRP – 

PPPU 
 

1. stopnja 
Dvopredmetni – 

učne težave 

1. stopnja 
Širši izbirni – vsi 

oddelki 

2. stopnja 
Jedrni modul A 

2. stopnja 
Temeljni, izbirni 

modul 
(Interdisciplinarna 

raziskovalna obravnava 
tem s področja ved o 

izobraževanju) 

Strategije 
vključevanja in 
psihosocialnega 

prilagajanja 

Poučevanje in 
varovalni 

dejavniki v 
inkluzivnem 

razredu 

Vključevanje 
OPP v družbo 

Konceptualne 
osnove inkluzije 

OPP 

Transdisciplinarni 
pristop k področju 

SRP 

psihosomatske 
težave, 
odvisnost …) 
Rizični in 
varovalni 
dejavniki pri 
osebah s PPPU 
za različne izide 
na 
izobrazbenem, 
poklicnem in 
psihosocialnem 
področju. 
Varovanje 
duševnega 
zdravja oseb s 
PPPU, 
prevencija in 
razvijanje 
dejavnikov, ki so 
povezani z 
uspešnim izidom 
in prilagajanjem. 

(emocionalne, 
psihosomatske 
težave, 
odvisnost …) 
Rizični in 
varovalni 
dejavniki pri 
osebah z UT za 
različne izide na 
izobrazbenem 
področju. 
 

vplivajo na 
življenjske 
izkušnje, vzorce 
vedenja… v 
različnih 
situacijah) in 
usmerjanje k 
močnim 
področjem. 

izobraževalne 
dejavnosti in na VI 
potrebe in aspiracije 
posameznika) in 
analiza razpoložljivih 
virov posameznika 
(identiteta, osebnost 
sposobnosti, 
kompenzacije …) 

Pomoč (support) in organizacija vzgojno-izobraževalnega procesa (oz. v/po-
družbljanje) 

 

Učinkovita 
poučevalna 
praksa, oz. 
uspešni pristopi 
pri vključevanju 
učencev s PPPU. 
Načrtovanje 
kontinuuma 
različnih oblik 
pomoči 
(vseživljenjska 
perspektiva). 
 
Sistemski 
pristop 
inkluzivne šole v 
praksi, 
organizacija 
podpore in 
učinkovito 
partnerstvo med 
vsemi 
podsistemi in 

Učinkovita 
poučevalna 
praksa 
(individualna 
aplikacija na 
posamezna 
predmetna 
področja) oz. 
uspešni pristopi 
pri vključevanju 
učencev z UT 
(pomen 
prilagoditev in 
diferenciacije). 
 
Od osnov 
inkluzije k 
pomembnemu 
in individualno 
prilagojenemu 
poučevanju in 
učenju v razredu 
(in skupini) 

Podpora OPP v 
različni 
življenjskih 
kontekstih 
(družina, 
izobraževanje, 
vključevanje v 
širšo družbo, delo 
in rekreacijsko in 
kulturno življenje, 
organizacije in 
društva, samo-
zagovorništvo) in v 
različnih 
življenjskih 
obdobjih. 

Analiza načrtovanih 
in razpoložljivih 
virov v vzgoji in 
izobraževanju in 
kvaliteta ter 
učinkovitost 
izvedenih oblik 
pomoči za skupino 
in/ali posameznika s 
posebnimi 
potrebami. 
 
Razumevanje, 
načrtovanje, 
implementacija in 
evalvacija 
sistemskega pristopa 
v praksi (opredelitev 
niza metod in 
pristopov, ki se 
usmerjajo v bolj 
inkluzivno prakso) in 
opredelitev lastne 

Poglabljanje v 
problematiko 
kvalitete v 
izobraževanju 
nasploh (teorije, 
načela, upravljanje, 
orodja …) oz. na 
posameznih ravneh 
izobraževanja OPP. 
 
 
Poglabljanje v 
sistemska vprašanja 
organizacije in 
upravljanja. 
 
 
 
 
 
 
Reflektiranje lastne 
profesionalne prakse 
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1. stopnja  
Program SRP – 

PPPU 
 

1. stopnja 
Dvopredmetni – 

učne težave 

1. stopnja 
Širši izbirni – vsi 

oddelki 

2. stopnja 
Jedrni modul A 

2. stopnja 
Temeljni, izbirni 

modul 
(Interdisciplinarna 

raziskovalna obravnava 
tem s področja ved o 

izobraževanju) 

Strategije 
vključevanja in 
psihosocialnega 

prilagajanja 

Poučevanje in 
varovalni 

dejavniki v 
inkluzivnem 

razredu 

Vključevanje 
OPP v družbo 

Konceptualne 
osnove inkluzije 

OPP 

Transdisciplinarni 
pristop k področju 

SRP 

ovire za 
inkluzivno 
edukacijo. 
 
 
Organizacija in 
evalvacija dela, 
šolski in 
inkluzivni timi. 
 
 
 
 
Ustrezne veščine 
in znanja 
strokovnih 
delavcev. 

 
Vloga in 
odgovornost 
učitelja (od 
načrtovanja do 
evalvacije) pri 
vključevanju 
učenca z UT ter 
sodelovanje s 
šolskim in 
inkluzivnim 
timom. 
 
Ustrezne 
veščine in 
znanja o učencih 
z UT. 

vloge (profesionalna 
refleksija, sodbe, 
odločitve – za 
učinkovite ukrepe in 
načrtovanja na vseh 
področjih 
individualnih 
potreb). 

in izkušenj. 

Interpersonalne in socio-kulturne dimenzije vključevanja (»community 
inclusion«) 

 

Vpliv 
izobraževanja na 
razvoj 
inkluzivne 
kulture in 
dejavniki vpliva 
na razvoj 
inkluzivne 
edukacije. 
 
 
 
Oblikovanje 
ustrezne 
razredne klime 
in razvoj 
partnerskega 
odnosa s starši. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oblikovanje 
ustrezne 
razredne klime 
in razvoj 
partnerskega 
odnosa s starši. 
 

Indikatorji pluralne 
družbe in 
spremembe v 
kulturi, ki 
zahtevajo 
sobivanje različnih 
ljudi (medsebojna 
interakcija, 
komunikacija, 
posredovanje …). 
 
Ovire v okolju (ki 
preprečujejo 
vključevanje) in 
možnosti za 
premagovanje 
(odstranjevanje). 
Uporaba 
inkluzivnih načel v 
med-področnih 
sodelovanjih v 
lokalni skupnosti 
(formalni in 
neformalni sistemi 
pomoči) 
 

Razumevanje 
povezanosti učenja, 
poučevanja OPP z 
drugimi socio-
kulturnimi 
dimenzijami. 
 
 
 
Identifikacija 
problemov in dilem 
(aplikacija določenih 
pojmov na področje 
in nacionalni 
kontekst) ter analiza 
preprek/ovir in 
razpoložljivih virov 
za razvoj inkluzije v 
konkretnem okolju. 

Študij fenomenov, v 
katerih se prepletajo 
sistemi vzgoje in 
izobraževanja (OPP) 
s prevladujočo 
kulturo, z razmerjem 
do obče sprejetih 
norm in vrednot. 
 
Kritična 
refleksija/diskusija o 
etiki, toleranci, 
enakih možnostih, 
človekovih/otrokovih 
pravicah, pravici do 
drugačnosti, socialni 
pravičnosti, 
diskriminaciji … 
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Tabela 10: Primer načrtovanja kompetenc predmetov in modula (1. in 2. stopnja 
SRP), ki zadeva konceptualne osnove inkluzivne pedagogike. 
 

SRP – PPPU Dvopredmetni – UT Širši izbirni – VSI 2. stopnja –  
Jedrni modul A 

Strategije vključevanja in 
psihosocialnega 
prilagajanja 

Poučevanje in varovalni 
dejavniki v inkluzivnem 
razredu 

Vključevanje OPP v 
družbo 

Konceptualne osnove 
inkluzije OPP 

(A) Splošne (generične) kompetence visokošolskih diplomantov Generične kompetence 2. 
st. 

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

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

– (5) Splošna 
razgledanost, 
sposobnost 
komuniciranja s 
strokovnjaki iz 
drugih strokovnih in 
znanstvenih 
področij. 
 

(B) Splošne (generične) kompetence vseh diplomantov – strokovnih 
delavcev v vzgoji in izobraževanju 

 
 
 
 
- (12) Poznavanje in 
razumevanje razvojnih 
zakonitosti, razlik in 
potreb posameznika. 
 
- (16 + 37) Razumevanje 
individualnih vrednot in 
vrednotnih sistemov, 
obvladovanje 
profesionalno-etičnih 
vprašanj. 
 

 
 
 
 
- (12) Poznavanje in 
razumevanje razvojnih 
zakonitosti, razlik in 
potreb posameznika. 
 
- (16 + 37) Razumevanje 
individualnih vrednot in 
vrednotnih sistemov, 
obvladovanje 
profesionalno-etičnih 
vprašanj. 
 

- (10) Poznavanje in 
razumevanje 
socialnih sistemov 
(posebej procesov v 
vzgoji in 
izobraževanju). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– (17) Poznavanje, 
razumevanje, 
usmerjenost v 
inkluzivno, 
nediskriminativno 
delo, 
multikulturalnost. 
 

– Uporaba ustreznih 
metod raziskovanja in 
razvoja lastne prakse. 
– Sposobnost prevzeti 
odgovornost za lasten 
poklicni razvoj in učenje z 
evalvacijo in refleksijo 
lastnega dela (izkustveno 
učenje, intervizija, 
supervizija). 
– Vodstvene in 
organizacijske zmožnosti. 
– Vzpostavljanje 
partnerskega odnosa z 
uporabniki in drugimi 
skupinami. 
– Zmožnost raziskovanja 
in prenašanja spoznanj v 
prakso. 
– Razvijanje novega 
znanja in razumevanja 
področja. 
– Delovanje v skladu z 
etičnimi normami in 
poklicnim kodeksom. 
– Sodelovanje v 
interdisciplinarnem timu 
in komuniciranje z vsemi 
vključenimi subjekti v 
vzgojno–izobraževalnem 
procesu (otroki, 
mladostniki, starši in 
strokovnimi delavci). 
– Reflektiranje in 
evalvacija obstoječe 
vzgojno-izobraževalne 
prakse ter prepoznavanje 
neizkoriščenih možnosti 
za dvig kakovosti in s tem 
vplivanje na 
preprečevanje in 
zmanjšanje osipa v 
osnovnih in srednjih 
šolah. 
–Razvijanje višjih 
kognitivnih veščin, 
povezanih z ustvarjanjem 
novega znanja. 
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SRP – PPPU Dvopredmetni – UT Širši izbirni – VSI 2. stopnja –  
Jedrni modul A 

Strategije vključevanja in 
psihosocialnega 
prilagajanja 

Poučevanje in varovalni 
dejavniki v inkluzivnem 
razredu 

Vključevanje OPP v 
družbo 

Konceptualne osnove 
inkluzije OPP 

(C) Predmetno specifične kompetence diplomantov UL PeF  
 
 
 
– (21 + 28) Uporaba 
specialno pedagoških 
znanj za delo z otroki s 
posebnimi potrebami. 
 
– (25) Komuniciranje s 
strokovnjaki iz različnih 
vzgojno-izobraževalnih 
področij. 
 

– (20) Interdisciplinarno 
povezovanje vsebin. 
 
– (21 + 28) Uporaba 
specialno pedagoških 
znanj za delo z otroki s 
posebnimi potrebami. 
. 

– (20) 
Interdisciplinarno 
povezovanje vsebin. 
 
– (28) Oblikovanje 
celovite ocene 
potreb posameznika 
oz. skupine, 
njihovih močnih in 
šibkih področij ob 
upoštevanju 
okoljskih 
dejavnikov 
(fizičnih, socialnih, 
kulturnih). 

 

(D) Predmetno specifične kompetence diplomantov v tem študijskem 
programu 

Predmetno specif. komp. 
2. st.  

– (29) Poznavanje 
teoretičnih osnov 
področja SRP in njihove 
uporabe v praksi. 
 
– (31) Zmožnost 
razvijanja inkluzivne 
kulture, politike in 
prakse. 
 
 
 
 
– (35) Sinergistično 
delovanje v organizaciji 
/(inter)disciplinarnem 
timu. 

 
 
 
 
– (31) Zmožnost razvijanja 
inklu  
zivne kulture, politike in 
prakse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– (38) Sposobnost 
prevzeti odgovornost za 
lasten poklicni razvoj in 
učenje z evalvacijo in 
refleksijo lastnega dela 
(izkustveno učenje, 
supervizija, intervizija). 

 
 
 
 
– (31) Zmožnost 
razvijanja 
inkluzivne kulture, 
politike in prakse. 
 
– (33) Poznavanje 
socialnih sistemov, 
nevladnih 
organizacij, 
prostovoljenga dela, 
zagovorništva. 
 
– (37) 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.    

– Poznavanje 
metodološko-teoretičnih 
podlag, ki omogočajo 
boljše razumevanje 
inkluzivnega vzgojno-
izobraževalnega procesa. 
– Poznavanje osnovnih 
konceptualizacij, ki 
vplivajo na definiranje 
posebnih potreb in njihova 
družbena vloga. 
– Poznavanje 
konceptualnega 
kontinuuma od 
segregacijskih do 
inkluzivnih edukacijskih 
gibanj. 
– Zmožnost prilagajanja 
prakse specifičnim 
potrebam posameznika. 
– Podpiranje in izvajanje 
inkluzivne vzgoje in 
izobraževanja v šolski 
praksi. 
– Strateško kreiranje 
razvoja področja in 
ozaveščanje družbe o 
fenomenu posebnih 
potreb. 
– Kritično raziskovanje in 
reflektiranje vrednot, ki 
ustrezajo inkluzivni 
politiki. 
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Povzetek 
Prispevek analizira prepričanja bodočih učiteljic v zvezi z gluhoto in njihove predstave 
o osebah z motnjo sluha. Namen analize, katere cilj je ugotoviti, ali so predstave 
negativne ali pozitivne ali se nanašajo na prototip ali na cel spekter pojavnosti oz. le na 
motnjo, je spomniti strokovno javnost na negativne vplive omejenih predstav in 
napačnih prepričanj, še posebej o osebah s posebnimi potrebami. Vzorec sestavlja 31 
študentk 3. in 4. letnika Razrednega pouka Pedagoške fakultete v Ljubljani, ki so izbrale 
izbirni usmeritveni modul Otroci s posebnimi potrebami. Iz analize je razvidno, da se 
paleta izjav nanaša predvsem na vidne značilnosti osebe, na prototip oz. stereotip osebe 
z motnjo sluha, ne upošteva pa celega spektra pojavnosti. Že v sorodni raziskavi za 
slepe in slabovidne avtoric Žolgar Jerković in Kermauner (2006) kažejo izsledki analize 
splošne napačne predstave, preveliko poenostavljanje in posploševanje ter usmerjenost 
na motnjo. Avtorici omenjata, da so med učitelji na redni – večinski osnovni šoli 
velikokrat prisotna iracionalna prepričanja oz. napačna pojmovanja o slepoti in 
slabovidnosti in o slepih in slabovidnih osebah ter interakcijah med njimi (2006, 377). 
Podobni rezultati so opazni tudi v tej raziskavi. Podatki kažejo, da bi bilo potrebno v 
prenovi študija upoštevati te in podobne izsledke ter spodbujati pri bodočih učiteljicah 
in drugih nespecializiranih pedagogih, da pri osebah s posebnimi potrebami opazujejo 
bolj osebo kot motnjo, da spoznajo bolj nevidne kot vidne elemente motnje in se ne 
omejujejo le na prototip oz. stereotip osebe s posebnimi potrebami, da ne bi prekomerno 
posploševali značilnosti. Le tako je možno resnično inkluzivno izobraževanje – od jasli 
do fakultete, kjer se okolje prilagojuje določenemu človeku v določenem trenutku v 
določenem kraju za določeno aktivnost.  
 
Ključne besede 
predstave, prepričanja, gluhota, oseba z motnjo sluha 
 
 
Abstract 
The research investigated the beliefs and ideas of future teachers, the extent of mistaken 
beliefs about hard of hearing and deafness, about hard-of-hearing and deaf people. The 
research points out if the beliefs are positively or negatively oriented, if they include the 
most relevant features only or the whole spectrum of deafness, if they are centred on 
impairment, disease, dysfunction or handicap only. The aim of the research is make 
aware a pedagogical forum about the negative influence of mistaken beliefs and limited 
ideas, especially about special needs and people with special needs. The results stem 
from a sample of 31 female students – future teachers who study at the Faculty of 
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Education during sessions of the module on special needs – deafness. It is clear that 
statements about deafness are about the most visible features, they are stereotyped or 
concern a prototypical person, they do not include the whole spectrum of the hard-of-
hearing and deaf world. In Žolgar Jerković and Kermauner's (2006) research about 
blind and visually impaired pupils the results point out some generally mistaken beliefs, 
along with excessive simplification and generalisation and impairment-orientation. The 
results about deafness are similar. The results show that it is very important to take 
care of and observe positive-oriented views and during studying to stimulate a person-
orientation rather than an impairment-orientation, to focus on non-visible elements 
rather visible ones and to promote a full-screen point of view instead a stereotyped 
point of view. This is the only way to realise their inclusion from the preschool to the 
academic stage. It is essential to adapt the environment at a certain moment, in a 
certain place for a certain person for a certain activity. 

 
Key words 
ideas, beliefs, deafness, deaf and hard-of-hearing people 
 
 
 
1 Uvod 
 
Prepričanja lahko olajšajo življenje, saj zmanjšajo konstantno analizo situacij, 
okolja, lahko pa zaradi rigidnosti tudi onemogočijo, da bi videli onkraj 
omejenega horizonta svojih prepričanj. Še posebej iracionalna prepričanja in 
prepričanje, da vemo vse o določenem argumentu, so za človeka pogubna. 
Prepričanja usmerjajo namreč našo pozornost, izoblikujejo predstavo o določeni 
osebi, dogodku, problemu in nam zastirajo pogled v bistvo. Na tej osnovi 
slonijo vsi predsodki oz. klišeji. 
 
Prepričanje je po Kaplanu (1991, v: Jurišić, 1997, 12) katerokoli pravilo, ki ga 
oseba uporablja v vseh situacijah ne glede na svoje trenutne izkušnje. 
Iracionalno prepričanje pa je prepričanje, ki nima stvarne osnove oz. je 
nelogično in /ali je na nek način za določeno osebo škodljivo (prav tam). 
Iracionalna prepričanja (Nastran Ule, 1997) so relativno trajna miselna, 
čustvena, vrednostna in akcijska naravnanja v odnosu do različnih predmetov, 
oseb, dogodkov in pojavov ter sodijo med najpomembnejše in nepogrešljive 
konstrukte socialne psihologije. Imajo osrednjo vlogo v socialni konstrukciji 
sveta. Stabilnost stališč pomembno vpliva na stabilnost vedenja, sprememba 
stališč pa nujno vodi do modifikacije vedenja. 
 
Pojem »prepričanje« je soroden pojmom stališče, socialna raprezentacija, 
mnenje, stereotipi, verjetje, socialne sodbe, vrednote, interes, praznoverje 
(Ramšak, 2006, 34-37). Stališča imajo kognitivno (torej gre za znanje, vedenje, 
informacije, izkušnje, vrednostne sodbe, argumente o sebi, dogodku, objektu ali 
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situaciji, o kateri oblikujemo stališče), ocenjevalno – čustveno komponento 
(pozitivno ali negativno občutenje in ocenjevanje objektov stališč) in 
aktivnostno – dinamično komponento (težnja človeka, da na objekt stališč 
deluje na določen način) (Marguč, 2006, 17). Stališča izražajo odnos do objekta, 
socialne raprezentacije so celota vseh mentalnih raprezentacij določenega 
objekta ali razreda pojavov in se lahko kažejo kot stališča, mnenja, vrednote, 
mnenja so manj trajna in manj stabilna stališča, so konstitutivni del stališč 
(integracija mnenj ustvari stališče), pri prepričanjih so bolj prisotni racionalni 
elementi, argumenti in druga znanja, pri stereotipih gre za stališča, kjer so 
močno poudarjena pozitivna ali negativna čustva; vedenje, ki je s stereotipi 
povezano, se težko spreminja, znanje in izkušnje z objektom stališč so 
pomanjkljivi. Verjetje je prepričanje različnih stopenj o resničnosti trditev o 
določenem pojavu ali razredu pojavov brez izkušnje ali s pomanjkljivimi 
izkušnjami (Ramšak, 2006, 35-37).  
 
Prepričanja in stališča lahko vplivajo negativno ali pozitivno na življenje osebe 
s posebnimi potrebami (gluhega), od šolanja do zaposlitve ter ustvarjanja 
družine; stigma, stereotipi in napačne predstave zadevo še bolj otežijo. Iz tega 
vidika je sprememba stališč do gluhih in naglušnih zelo pomembna, saj vpliva 
na odnos družbe do njih, torej tudi šolskega okoliša. Pri tem igrajo veliko vlogo 
predstave in stališča vseh, ki so vpleteni v odnos. 
 
Razmišljanje o prepričanjih je še posebej pomembno v pedagoškem procesu, saj 
je otrok v vzgojno-izobraževalnem procesu kar velik delež svojega življenja, ve 
pa se tudi, da je šolska uspešnost pomemben faktor pri izgraditvi samopodobe. 
 
Še posebej so prepričanja pogubna na področju specialne pedagogike, saj 
preprečujejo upoštevanje medosebnih razlik ne glede na motnjo, uvajajo pa tudi 
klišejska gledanja na določeno problematiko. Na osnovi takega pristopa se 
uporablja standardne postopke dela, ki so usmerjeni na motnjo oz. na 
značilnosti standardnega predstavnika skupine oseb s slušno motnjo, manj pa se 
upošteva osebne značilnosti. Dokaz za to je dejstvo, da se govori vedno o 
osebah z določeno motnjo; torej sega v ospredje kategorični vidik klasifikacije 
osebe in se subjektivnih razlik ne upošteva. Pri osebah z motnjo sluha se v tej 
definiciji osebe z motnjo sluha še dodatno izgublja razlikovanje (čeprav grobo) 
na gluhe in naglušne, ki omogoča ločevanje oseb na osnovi stopnje izgube 
sluha, ki v grobih potezah vpliva na vse nivoje osebnega življenja. Prepričanja, 
ki slonijo na določeni predstavi (najočitnejšega predstavnika, najpogostejšega 
predstavnika …), posplošujejo in hkrati spregledajo značilnosti. Miselna 
kategorizacija na skupine in iracionalna prepričanja o lastnostih teh skupin so na 
pedagoškem področju porazna in uničujoča. Onemogočajo neobremenjeno 
gledanje na osebo z motnjo sluha, ki je najprej oseba, šele nato oseba z motnjo. 
Onemogočajo distinkcijo med podskupinami in spregledajo notranje vire moči, 
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kompenzacijo, voljo, motivacijo, ki še kako pomembno vplivajo na izid in 
uspešnost v življenju. Po navadi upoštevajo vidne značilnosti, nevidne pa 
spregledajo. Vplivajo tudi na metode, saj se na osnovi njihove predstave izbira 
način, metode, strategije, material, nivo, cilje, prilagoditve glede na nek 
imaginaren prototip oseb z motnjo sluha. 
 
Velikokrat prevladujejo negativna prepričanja oz. predstave, ki so osnovane na 
deficitu. Opisi slonijo na zunanjih kazateljih oz. na klišejih iz medijev in 
vsakdanjega življenja. To težavo je deloma (vsaj na papirju) premostila MKF 
(2007), ki opisuje funkcije in posledice slabega delovanja, ne pa skupin oseb z 
določeno motnjo. 
 
Če govorimo o inkluziji, kjer se okolje prilagaja osebam s posebnimi potrebami, 
potem je pomembno, da okolje pozna posebne potrebe, zato so stališča in 
predstave tako pomembni. Družba je sicer osveščena, vendar gre za vprašanje, 
kako. Velikokrat vplivajo na stališča mediji (tv, radio, filmi). Slovenska širša 
javnost pozna osebe z motnjo sluha predvsem preko oddaje Prisluhnimo tišini 
ter preko tolmačic in tolmačev na RTV Slovenija. Obstaja npr. 269 filmov, ki 
govorijo tudi o gluhoti,59 vprašanje pa je, kako. Ti filmi in informacije v družbi 
determinantno vplivajo na prepričanja in ustvarjajo predvsem klišeje ali 
usmiljenje. Prebroditi bi bilo treba stopnje vrednotenja oseb s posebnimi 
potrebami, ki jih navaja Bavdek (2001, 12-13): človek z motnjo kot subhumano 
bitje, kot grožnja, kot grozno strašno bitje, kot predmet usmiljenja, kot nedolžno 
in sveto bitje, kot predmet norčevanja in smeha, kot bolnik, bolan organizem, 
kot deviantno bitje, kot človeško bitje, ki je zmožno rasti in razvoja, ki je 
sodržavljan s pravicami in dolžnostmi.60 
 
Tudi avtorici Žolgar Jerković in Kermauner (2006) sta z raziskavo, opravljeno 
na vzorcu 365 učiteljev osnovnih šol, ugotovili, kakšna prepričanja imajo 
učitelji, koliko so prisotna napačna pojmovanja o slepoti in slabovidnosti, o 
slepih in slabovidnih ljudeh ter njihovo povezanost z nekaterimi dejavniki. 
Izsledki analize kažejo splošne napačne predstave, preveliko poenostavljanje in 
posploševanje ter usmerjenost na motnjo. Prepričanja učiteljev se pomembno 
razlikujejo v pridobljenem znanju. Skupina učiteljev brez pridobljenega znanja 
ima povprečno več napačnih predstav in negotovih stališč kot skupina učiteljev, 
ki so si znanje pridobili v različnih oblikah izobraževanja. Učitelji z 
neposrednimi izkušnjami imajo povprečno manj napačnih predstav o 
spretnostih, sposobnostih in poučevanju učencev s slepoto in slabovidnostjo kot 
                                                 
59 http://www.disabilityfilms.co.uk/deaf1/whatthe_doweknow.htm, 
http://www.disabilityfilms.co.uk/deaf2/allmarxbrosfilms.htm 
60 S tem v zvezi se sklicujem na članek M. Ozbič: M. Primerjalna analiza statusa oseb z 
motnjo sluha: manjšinski, deficitarni ali priseljeniški? (2006), kjer je govor o gluhih kot 
o Gluhih – jezikovni manjšini. 
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njihovi kolegi s posrednimi izkušnjami ali brez, razlika ni statistično 
pomembna. Razlika se kaže tudi med razrednimi in predmetnimi učitelji, slednji 
jih imajo več, vendar razlika ni statistično pomembna. Avtorici omenjata, da so 
med učitelji na redni osnovni šoli velikokrat prisotna iracionalna prepričanja oz. 
napačna pojmovanja o slepoti in slabovidnosti in o slepih in slabovidnih osebah 
ter interakcijah med njimi (2006, 377). 
 
Strokovnjaki – specialni pedagogi, predvsem logopedi in surdopedagogi 
poznajo velike razlike oseb z motnjo sluha, ki so odvisne od časa nastanka 
motnje, diagnosticiranja, ukrepanja, trajanja, spodbude, intelektualnega statusa 
osebe ipd. Nespecializirani pedagogi, ki bodo z udejanjanjem inkluzije prej ali 
slej srečali osebo z motnjo sluha, posplošujejo značilnosti, kar lahko resno 
ogrozi kvaliteto pouka. Stališče učitelja je pri inkluziji zelo pomembna 
sestavina, »struktura stališč pa je zapletena in sestoji iz kognitivne, emocionalne 
in motivacijske komponente« (Žolgar Jerković, Kermauner, 2006, 380). 
 
Inkluzija bi bila uspešnejša, če bi učitelji poznali realne sposobnosti gluhega in 
se ne bi naslanjali na stereotipe in napačne predstave o gluhoti; lažje bi bilo, če 
bi razumeli, da sta za uspešno inkluzijo zelo pomembna dobra obojestranska 
komunikacija61 na vseh nivojih in sprejemajoče ter prilagojujoče okolje. 
 
Zato je zelo pomembno, da se v prenovi študija ne gleda le na vsebine 
izobraževanja, temveč da se spodbuja kritično mišljenje, razmišljanje, da se pri 
študentih razvija drugačen način gledanja na osebe s posebnimi potrebami: ne 
kot skupino oseb, ki spada v to ali drugo kategorijo motenj, temveč kot na 
osebe, ki so lahko ne glede na enako motnjo zelo različne in z drugačno motnjo 
lahko zelo podobne. Predstave in prepričanja morajo biti podkrepljena z 
znanjem o določeni motnji, istočasno pa je nujna elastičnost mišljenja oseb, ki 
delajo s temi osebami. 

 
 

2 Cilj in namen raziskave 
 
2.1 Cilj 
 
Raziskava želi tako ugotoviti, kakšne so predstave med bodočimi učiteljicami, 
ki bodo v tem prehodnem obdobju poučevale v inkluzivni šoli. Želi opisati 
prepričanja in predstave o gluhoti in značilnostih oseb z motnjo sluha. Njen 
namen je osvestiti pedagoško javnost, da sta pri izobraževanju učiteljev zelo 
pomembna informiranje in formiranje, torej vedenja in sposobnost kritičnega 
razmišljanja. 
                                                 
61 Gre za dober prenos informacij različnega značaja na vseh nivojih: fonetskem, 
morfološkem, leksikalnem, sintaktičnem, semantičnem in pragmatičnem nivoju. 
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2.2 Raziskovalna vprašanja 
 
Ali so predstave o značilnostih diferencirane glede na stopnjo izgube? 
Ali so izjave o značilnostih v večjem številu negativne kot pozitivne? 
Ali se izjave o značilnostih se nanašajo na osebo in ne na okolje oz. potrebe 
osebe od okolja? 
Ali je več izjav o značilnostih, ki se nanašajo na motnjo, kot o prilagoditvah? 
 
 
3 Metodologija 
 
Raziskava je bila opravljena na vzorcu 36 študentk 3. in 4. letnika s Pedagoške 
fakultete v Ljubljani, smer Razredni pouk, ki so v akademskem letu 2005/06 
obiskovale izbirni usmeritveni modul – otroci s posebnimi potrebami, kar je že 
indikator zanimanja za posebne potrebe. Večina respondentk je starih od 21 do 
23 let, razen dveh oseb: ena oseba je stara 28, ena pa 45 let. Študentkam 3. in 4. 
letnika razrednega pouka smo izročili vprašalnik za izpolnjevanje podatkov o 
starosti, spolu, smeri in letniku študija ter izkušnjah v zvezi z gluhoto. Poleg 
neodvisnih spremenljivk je vprašalnik zajel njihove proste odgovore z 
namenom definiranja njihovih mentalnih slik o osebah z gluhoto in 
naglušnostjo. Respondentke so bile naprošene, da zapišejo deset značilnosti 
gluhote/naglušnosti oz. oseb z motnjo sluha.  
 
Pridobljene odgovore smo analizirali kvalitativno. Odgovore smo združili po 
podobnosti in kategorizirali v 25 razredov. Pri odgovorih smo ohranili 
originalni jezik. Pri poimenovanju kategorij smo upoštevali skupni imenovalec 
izjav. Kategorije odgovorov so med sabo neodvisne. Postopek uvrščanja 
odgovorov v posamezne kategorije je potekal v več fazah; v prvi fazi smo 
odgovore respondentov razmejili na osnovi grobe klasifikacije (komunikacija, 
izobraževanje, vsakodnevno življenje, poslušanje …), v naslednji fazi je sledila 
podrobnejša razčlenitev v ožje razrede (Tabela 1). V nadaljevanju smo 
analizirali pogostost pojavljanja omenjenih kategorij in mesto, na katerem se 
izjava pojavlja. 
 
Tabela 1: Kategorije izjav. 
 
Ime spremenljivke Pomen spremenljivke šifra 
branje z ustnic odgledujejo 1 
količina kakovost 
poslušanja  

koliko in kako (ne) slišijo 2 

etiologija, pojavnost vzroki motnje 3 
zj uporabljajo znakovni jezik 4 
izobrazba možnosti izobraževanja (zavod, ROŠ) 5 
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razumljivost govora gluhih govor je nerazumljiv 6 
uporaba SA uporabljajo slušni aparat 7 
komunikacijske prilagoditve kaj je potrebno za izboljšanje komunikacije 8 
izraba mimike izrabljajo mimiko 9 
zmore – pozit. značilnosti pozitivne značilnosti; kaj zmorejo 10 
 težave težave v vsakodnevnem življenju 11 

drugi čuti, kompenzacija kompenzacija motnje sluha z drugimi čuti (razen 
vida) 12 

kompenzacija vid kompenzacija motnje sluha z vidom 13 
komunikacija način komunikacije 14 
pedagoške prilagoditve opis prilagoditev v razredu 15 
kvaliteta govora govorne težave 16 
jezik jezikovne težave (besedišče ...) 17 
tehnične prilagoditve, 
zakonodaja 

tehnični pripomočki in zakonodaja – podlaga za 
pridobitev pripomočkov 18 

pisanje (ne) zmorejo pisati 19 
branje (ne) zmorejo brati 20 
izboljšanje govora načini, kako izboljšajo govor 21 
izboljšanje poslušanja – 
pripomočki 

načini, kako izboljšajo poslušanje 22 

pv možnost vsaditve polževega vsadka 23 
glasnost govora spremembe jakosti govora 24 
rokovanje s sa, prilagajanje 
na sa 

prilagajanje na uporabo slušnega aparata 25 

 
 
4 Rezultati  
 
Preseneča podatek, da kar 16 respondentk (44 %) ni v celoti dalo deset izjav v 
zvezi z gluhoto/naglušnostjo. Nekatere respondentke so zapisale le pet izjav. Iz 
analize vseh možnih odgovorov (Tabela 2) je tudi razvidno, da jih od 360 
možnih izjav manjka 50 (13,9 %). Podatek kaže, da študentke RP nimajo 
zadostnega znanja oz. ne poznajo v zadostni meri problematiko motnje sluha in 
zato ne morejo dati vsaj deset izjav o motnji sluha.  
 
Tabela 2: Število in delež odgovorov. 
 
  f % 

1.  ni odgovora 50 13,9 
2.  odgovor je prisoten 310 86,1 

 skupno 360 100,0 
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Tabela 3: Frekvence in deleži kategorij odgovorov. 
 
F % Razredi trditev  
34 11,0 (ne)kvaliteta govora slabši govor 

34 11,0 uporaba znakovnega 
jezika 

drugačni kod za komunikacijo 

29 9,4 branje z ustnic iskanje govornih in jezikovnih informacij  
29 9,4 težave v življenju razne težave, npr. nimajo vozniškega izpita 
26 8,4 uporaba slušnega aparata uporabljajo slušni aparat 

21 6,8 etiologija, pojavnost kdaj je nastala motnja, vzroki (avtizem !!); 
kaj se zgodi. 

19 6,1 izobrazba ROŠ, zavod, prilag. program, prilagoditve, 
integracija 

16 5,2 komunikacijske 
prilagoditve komunikacijske prilagoditve 

15 4,8 zmore – pozitivne 
značilnosti kaj zmore – pozitivne značilnosti 

13 4,2 drugi čuti, kompenzacija kompenzirajo z drugimi čuti 
11 3,5 komunikacija stil komunikacije 
10 3,2 kompenzacija z vidom kompenzira z vidom 

10 3,2 tehnične prilagoditve, 
zakonodaja tehnične prilagoditve, zakonodaja 

8 2,6 jezik jezikovne težave 

6 1,9 razumljivost govora 
gluhih 

nerazumljivost govora 

5 1,6 količina, kakovost 
poslušanja količina, kakovost poslušanja 

5 1,6 branje – zmorejo, s 
težavami zmožnost branja in težave 

4 1,3 pisanje – zmorejo, s 
težavami zmožnost pisanja in težave 

3 1,0 izboljšanje govora načini za izboljšanje govora 

3 1,0 izboljšanje poslušanja – 
pripomočki 

načini za izboljšanje poslušanja 

3 1,0 glasnost govora glasovne značilnosti govora 
2 0,6 pedagoške prilagoditve pedagoške prilagoditve 
2 0,6 izraba mimike kako izrabljajo mimiko 
1 0,3 uporaba polževega vsadka uporaba polževega vsadka 

1 0,3 
rokovanje s slušnim 
aparatom, prilagajanje na 
slušni aparat 

rokovanje s slušnim aparatom, prilagajanje 
na slušni aparat 

310 100,0 skupno  
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Če pogledamo vse odgovore (Tabela 3), ugotovimo, da se največ izjav nanaša 
na (ne)kvaliteto govora, na uporabo znakovnega jezika (11,0 %), na branje z 
ustnic, na razne težave v življenju (9,4 %), na uporabo slušnega aparata (8,4 %).  
Sledijo izjave, ki se nanašajo na kompenzacijo 7,4 % (tj. kompenzacijo z 
drugimi čuti – 4,2 %, in kompenzacijo specifično z vidom – 3,2 %), na 
etiologijo (6,8 %), na način izobraževanja (6,1 %), na komunikacijske 
prilagoditve (5,2 %), na pozitivne značilnosti (4,8 %), na tehnične prilagoditve 
in zakonodajo, ki te omogoča (3,2 %), na specifičnosti jezika (2,6%), na 
(ne)razumljivost govora (1,9 %), na količino, kakovost poslušanja, na branje 
(1,6 %), na pisanje (1,3 %) (zmožnost in težave), na izboljšanje govora, 
poslušanja, glasnost govora (1,0 %), pedagoške prilagoditve in izrabo mimike 
pri komunikaciji (0,6 %), uporabo polževega vsadka in na rokovanje z aparatom 
(0,3 %). Zasenčene kategorije izjav se pojavljajo na posameznih mestih v 
deležu nad 10,0 %. 
 
Če uredimo kategorije odgovorov glede na mesto pojavljanja, je na prvem 
mestu (Tabela 4) najbolj zastopana kategorija etiologije, pojavnosti, sledi 
uporabe znakovnega jezika, nato slušnega aparata (navajamo kategorije, ki so 
dosegle 10,0 % delež oz. prve tri). Na drugem mestu je največ izjav o 
znakovnem jeziku, uporabi slušnega aparata ter branju z ustnic, na tretjem 
mestu pa v zvezi z branjem ustnic, kvaliteto govora, uporabo znakovnega jezika 
ter uporabo slušnega aparata. Zanimivo je dejstvo, da so na prva tri mesta prišle 
izjave v zvezi z znakovnim jezikom, uporabo slušnega aparata, odbiranja z 
ustnic, slabo kvaliteto govora in etiologijo, pojavnostjo.  
 
Oseba, ki odlično kreta, ne uporablja nujno aparata; tudi ni res, da vsaka oseba z 
motnjo sluha dobro odbira z ustnic. Lažje naglušni tega ne počno, saj koristijo 
več sluha kot vida. Zanje enako velja, da je uporaba aparata pogostejša, manj 
pogosta je uporaba znakovnega jezika. Kvaliteta govora je pri gluhih slabša od 
govora pri naglušnih. Zanimivo je dejstvo, da se na prvih treh mestih sploh ne 
pojavljajo vsebine v zvezi s pedagoškim procesom oz. z jezikovnimi težavami, 
saj so te največja ovira pri komunikaciji med slišečo in gluho skupnostjo ter so 
bistveni elementi inkluzivne šole.  
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Tabela 4: Prisotnost kategorij izjav na prvem, drugem in tretjem mestu. 
 

 Prvo mesto f %  Drugo 
mesto f %  Tretje 

mesto f % 

1 etiologija, pojavnost 8 22,2 1 zj 8 22,2 1 branje z 
ustnic 6 16,7 

2 zj 5 13,9 2 uporaba 
sa 8 22,2 2 kvaliteta 

govora 5 13,9 

3 uporaba sa 5 13,9 3 branje z 
ustnic 7 19,4 3 zj 5 13,9 

4 kvaliteta govora 4 11,1     4 uporaba sa 4 11,1 

5 količina kakovost 
poslušanja 4 11,1         

 
 
Na četrtem, petem in šestem mestu (Tabela 5) se z deležem nad 10,0 % spet 
pojavljajo uporaba znakovnega jezika (zj), branje z ustnic (na četrtem mestu), 
branja z ustnic, (ne)kvaliteta govora in komunikacijske prilagoditve (na petem 
mestu) ter težave v življenju, (ne)kvaliteta govora, izjave o izobraževanju, 
komunikacijske prilagoditve (na šestem mestu). Na (komaj) petem in šestem 
mestu opažamo izjave o komunikacijskih prilagoditvah, ki so za razredno in 
šolsko situacijo še kako pomembne. Te so dobrodošle pri vseh stopnjah motnje 
sluha, so pa od osebe do osebe različne. 

 
Tabela 5: Prisotnost kategorij izjav na četrtem , petem in šestem mestu. 
 

 Četrto 
mesto f %  Peto mesto f %  Šesto mesto f % 

1 zj 8 22,2 1 branje z ustnic 5 13,9 1 težave 6 16,7 

2 
branje 
z 
ustnic 

5 13,9 2 kvaliteta govora 5 13,9 2 kvaliteta govora 5 13,9 

    3 komunikacijske 
prilagoditve 4 11,1 3 izobrazba 4 11,1 

        4 komunikacijske 
prilagoditve 4 11,1 
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Tabela 6: Prisotnost kategorij izjav na sedmem, osmem in devetem mestu. 
 

 Sedmo mesto f %  Osmo 
mesto f %  Deveto 

mesto f % 

1 ni odgovora 4 11,1 1 težave 7 19,4 1 ni odgovora 14 38,9 

2 zmore – pozit. 
značilnosti 4 11,1 2 ni 

odgovora 6 16,7 2 etiologija, 
pojavnost 4 11,1 

3 etiologija, 
pojavnost 4 11,1 3 kvaliteta 

govora 5 13,9 3 težave 3 8,3 

4 izobrazba 4 11,1         
 
Na sedmem, osmem in devetem mestu (Tabela 6) opažamo, da se pojavlja 
kategorija »ni odgovora« na prvem, drugem in prvem mestu. Vedenja, znanja o 
gluhoti so se pri marsikateri izprašanki izčrpala, čeprav je možno gluhoto 
predstaviti z več kot desetimi izjavami. Sicer pa se na (komaj) sedmem mestu 
(končno) pojavi kategorija pozitivnih lastnosti osebe z motnjo sluha, še vedno 
se pojavljajo kategorije izobrazbe, etiologije, slabe kvalitete govora in 
življenjskih težav (slednje z manj kot 10,0 %).  
 
Na desetem mestu je kar 50 % oseb brez odgovora, sledijo v enakih deležih (5,6 
%, torej pod 10,0 %) izjave o pozitivnih značilnostih, življenjskih težavah, 
kompenzacije, govora, izobrazbe, uporabe slušnega aparata ter komunikacijskih 
prilagoditvah. 

 
Tabela 7: Prisotnost kategorij izjav na desetem mestu. 
 
 Deseto mesto f % 
1 ni odgovora 18 50,0
2 zmore – pozit. značilnosti 2 5,6 
3 težave 2 5,6 
4 drugi čuti, kompenzacija 2 5,6 
5 kvaliteta govora 2 5,6 
6 izobrazba 2 5,6 
7 uporaba sa 2 5,6 
8 komunikacijske prilagoditve 2 5,6 

 
V nadaljnjem besedilu so navedene dobesedne izjave (številka na desni strani 
označuje vrstni red izjave). Zanimive so predvsem zaradi široke palete trditev 
cele skupine izprašank: po eni strani zaradi širokega poznavanja motnje sluha in 
težav, ki so povezane z njo, po drugi strani pa zaradi omejenosti izjav le na 
motnjo. Malo je izjav, ki se tičejo učiteljice, ki bo to osebo učila, malo je izjav o 
prilagoditvah. Težave imajo tudi z besediščem, terminologijo. Opis motnje 
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sluha in osebe z motnjo sluha je primeren za prototip, za klišejskega 
predstavnika, vendar ne predstavlja raznovrstne pojavnosti, ki jo srečujemo pri 
motnji sluha. Vsaka izjava je namreč izključujoča in redkokatera je taka, da 
omenja kontinuum pojava.  
 
Etiologija, pojavnost: 
gluhi oz. naglušni se lahko že rodijo, lahko pa je to posledica bolezni ali 
poškodbe (7), gluhota se lahko pojavi že v prelingvalni ali postlingvalni dobi 
(9), lahko tudi psihosomatski vzroki (avtisti) (9), moten slušni kanal, ali živci ... 
(1), naglušnost prinese tudi starost (9), od rojstva ali ob kakšni nesreči (6), 
okvara je lahko prirojena ali pridobljena (7), okvara sluha (dedna, poškodba) 
(1), okvarjeno notranje uho (1), pogosto se pojavi v starosti (9). 
Gre za deset izjav o etiologiji, tipih izgube, obdobju izgube. Tretja izjava je 
popolnoma napačna, saj avtizem, psihosomatski vzroki in gluhota nimajo nič 
skupnega, razen včasih podobnih simptomov, ne pa vzrokov. 
 
Komunikacija: 
"pogovarjajo" se lahko s pomočjo interneta (messenger ...) (7), imajo težjo 
komunikacijo z ljudmi (4), izražajo se besedno, s sliko, s kretnjami (5), ko 
posluša nekoga, ga gleda in opazuje njegove gibe, kretnje (3), komunikacija – 
kako gluhe naučiti komunicirati, a). verbotonalna metoda, b) metoda totalne 
komunikacije (9), komunikacija z drugimi ljudmi je ovirana (7), komunikacije se 
lahko nauči po dveh različnih metodah (verbotonalna metoda oz. metoda 
totalne komunikacije) (6), najbrž najlaže komunicirajo s sebi podobnimi oz. 
tistimi, ki poznajo njihovo govorico, saj je v nasprotnem komunikacija otežena 
(9), odziva se na dotik oz. na sliko (npr. če jo pokličemo) (1), sporazumevanje s 
kretnjami, s pisanjem (1), težave pri komunikaciji z ostalimi (2). 
Izjave o komunikaciji naspoh se nanašajo na težave, na možnosti, na modalitete. 
Izjave se nanašajo predvsem na vidne znake. Izjavi o metodi rehabilitacije sta 
omejeni le na dve najbolj pogosti metodi, vendar ne edini. 
 
Poslušanje 
Količina in kakovost: 
gluhe osebe ne slišijo nič (7), naglušna oseba pogosto ne prepozna, s katere 
strani prihaja zvok (5), naglušne osebe slišijo samo zelo močne zvoke (8), 
naglušni se sliši, vendar mora biti naše govorjenje glasnejše (7), ne sliši ali 
slabo sliši (1), ne sliši ali zelo slabo sliši (1), ne slišijo – gluhi – tudi težko 
govorijo (1), ne zaznavajo ali slabo zaznavajo zvok (1), nimajo oz. imajo zelo 
slabo razvit sluh, imajo pa v primerjavi s povprečnimi – bolje razvite 
druge/ostale čute (4), oseba, ki slabo ali zelo slabo sliši (1), slabo sliši (1), 
slabo sliši oz. ne sliši (1), sliši malo ali nič (1), slišijo določene glasove – ne 
slišijo ničesar (1), zelo slabo ali nič ne sliši (2), zvoke spoznava /sprejema preko 
tresljajev (glasbila ...) (5). 
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Izjave govorijo o kvaliteti in kvantiteti recepcije, ni pa izjav v zvezi z boljšim 
oz. slabšim poslušanjem govora, zvokov, glasbe oz. nizkih in visokih zvokov ter 
tonov, diskontinuiranih in kontinuiranih zvokov. Srečamo popolnoma napačno 
izjavo, da gluhe osebe sploh ne slišijo (prva izjava), srečamo tudi izjave, ki 
kažejo na drugačne modalitete sprejemanja zvokov (tresljaji). Ni pa izjave, ki bi 
v polni meri opisala raznovrstnost poslušanja pri osebah z motnjo sluha 
(frekvenčna, jakostna, spektralna odvisnost ...). Glede na to, da se pouk odvija 
pretežno na verbalni in avditivni ravni, bi lahko pričakovali večje poznavanje 
problematike poslušanja, akustike, saj so razredi velikokrat vse prej kot 
primerni za zvočno dogajanje (hrup, odmev ...). 
 
Izboljšanje poslušanja – pripomočki: 
nekaterim se sluh izboljša z uporabo slušnega aparata (9), sluh je možno 
izboljšati z operacijo (vsadek) (5), uporabljajo slušni aparat, ki izboljša slišanje 
(5). 
O poslušanju in izboljšanju govorijo tri izjave, dve o koristi zaušenega aparata, 
ena o polževem vsadku. Nobena ne govori o vajah poslušanja o slušni 
pozornosti, spominu. 
 
Uporaba slušnega aparata: 
imajo slušni aparat (1), ki nosi slušni aparat, ki včasih pomaga (2), lahko jim 
pomagajo s slušnimi aparati (8), lahko uporablja slušni aparat (2), lahko 
uporabljajo ojačevalce zvoka (naglušni) (7), lahko uporabljajo slušne aparate 
(3), naglušni lahko uporabljajo slušni aparat (2), naglušni nosijo slušne 
aparate (1), nekateri uporabljajo slušni aparat (3), nosi slušni aparat (10), 
pomagajo si s slušnimi aparati (4), potrebuje aparat za sluh (2), pri naglušnih 
pomaga slušni aparat (3), pri učenju potrebuje pripomočke (npr. slušni aparat 
...) (1), pripomoček, slušni aparat (2), si pomaga s slušnim aparatom (2), 5 x 
slušni aparat (10, 2, 3, 6, 7), uporaba slušnega aparata (2), uporablja lahko 
slušni aparat (1), uporabljajo pripomočke, npr. slušni aparat (1), uporabljajo 
slušni aparat (4), uporabljajo slušni aparat, ki izboljša slišanje (5). 
26 izjav govori o najbolj vidnem detajlu osebe z motnjo sluha – o aparatu. Še 
zdaleč pa ni res, da vsi nosijo, uporabljajo in izkoriščajo slušni aparat. Veliko 
gluhih ga ima in ga ne uporablja, nekateri ga imajo, vendar ga ne izkoriščajo 
popolnoma, nekateri pa ga uspešno nosijo in uporabljajo. Predstava osebe z 
aparatom torej ni popolnoma korektna. 
 
Rokovanje s slušnim aparatom, prilagajanje na slušni aparat: 
se mora privaditi na slušni aparat, saj ta ne izloči nepomembnih zvokov (5), 
tisti, ki imajo slušni aparat morajo z njim delati zelo pazljivo (9). 
Dve izjavi se nanašata na privajanje na aparat in na pazljivo rokovanje. Izjavi 
kažeta na ozaveščenost težav ob prilagajanju in na pazljivost ob uporabi aparata. 
Veliko oseb ima s tem težave. Osebi, ki sta zapisali izjavi, sta razpolagali s 
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koristno informacijo o dejanskih težavah uporabe slušnega aparata. Biti lastnik 
aparata še ne pomeni uporabe, še manj pa izrabe, koriščenja; pomembno je tudi 
uvajalno obdobje za privajanje, pa tudi kontinuirano servisiranje ter skrb za 
aparat. 
 
Polžev vsadek: 
gluhemu človeku lahko operativno vstavijo polžkov vsadek (1). 
Zanimivo je dejstvo, da je le ena izjava v zvezi s polževim vsadkom (še ena je 
pri izboljšanju poslušanja). Kljub širjenju prakse operiranja in vstavljanja 
vsadka ter posledičnega vključevanja v redno osnovno šolo je informiranost o 
tem pripomočku majhna. Dejstvo pa je, da je oseba z vsadkom še vedno oseba 
z motnjo sluha, le z implantom. 
 
Kompenzacija pri recepciji verbalnega govora, 
branje z ustnic: 
4 x bere z ustnic (3, 4, 6, 8), berejo z ustnic (5), berejo z ustnic, bolj so pozorni 
na mimiko (3), branje besed z ustnic (4), 5 x branje z ustnic (1, 3, 5, 6, 9), 
dobri opazovalci (veliko razumejo ob branju iz ustnic) (2), lahko bere z ustnic 
(5), lahko berejo z ustnic (3), lahko tudi bere z ustnic (4), ljudem bere z ustnic 
(2), naglušni dobro razberejo z ustnic (3), nauči se brati z ustnic (2), naučijo 
se tudi branja z ustnic (4), nekateri znajo brati z ustnic (5), nekateri znajo brati 
z ustnic (5), nekateri znajo tudi brati z ustnic (3), pri pogovoru ves čas gledajo 
v obraz in berejo z ustnic (2), si pomaga z vidom, npr. pri branju z ustnic (2), z 
drugimi komunicirajo tako, da jim berejo z ustnic (7), zmožnost branja z ustnic 
(2), znajo brati tudi z ustnic (4), znajo brati z ustnic (2). 
O branju z ustnic govori 29 izjav, torej kar veliko. Odbiranje z ustnic je 
veščina, ki jo gluhi in naglušni pridobijo in se je naučijo kot pomožno tehniko 
razumevanja govora iz okolja. Ni pa res, da lahko odbirajo izključno z ustnic 
izvenkontekstualno in brez zvoka, pa tudi ni res, da vsi gluhi enako dobro 
odbirajo z ustnic. Zmotno je torej prepričanje, da vse osebe (enako dobro) 
odbirajo z ustnic, ker so tako kot slišeči bolj ali manj vizualni tipi. Ta kliše je 
zelo prisoten v filmski produkciji. 
 
Izraba mimike: 
opira se na izrazno mimiko (3), berejo z ustnic, bolj so pozorni na mimiko (3). 
Poleg izjav o odbiranju z ustnic dve izjavi govorita še o izrabi mimike – manj 
dogovorjenega koda, kot je jezik. Glede na to, da je velik delež komunikacije 
neverbalen, sta le dve izjavi, ki se dotikata te tematike, pokazatelj, da se bodoče 
učiteljice ne zavedajo pomena neverbalne komunikacije (ne znakovnega jezika) 
pri slišečih, kaj šele pri osebah z motnjo sluha. Mimika na obrazu je pri 
znakovnem jeziku analogna prozodiji oralnega jezika: sporoča čustva, počutje, 
namenu sporočanja ipd. 
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Drugi čuti, kompenzacija: 
bolj imajo razvite druge čute (10), bolje razvit voh, tip, tudi vid (1), če slabo ali 
nič ne sliši, svet zaznava z očmi, rokami in vonjem (8), dobro imajo razvite 
druge čute (7), 2 x ima izostrene druge čute (2, 3), ima ostala čutila bolje 
razvita (4), imajo bolj izostrene druge čute (8), ki ima ostala čutila bolj razvita 
(9), mora imeti dobro razvita druga čutila (1), nimajo oz. imajo zelo slabo 
razvit sluh, imajo pa v primerjavi s povprečnimi – bolje razvite druge/ostale 
čute (4), potrebujejo več pozornosti v določenih situacijah (9), razvita druga 
čutila (vid) (7). 
Izjave govorijo o načinu, kako osebe z motnjo sluha nadomestijo izgubo sluha. 
Prepričanja, da imajo bolje razvite druge čute, so enako zmotna kot prepričanje, 
da so vsi slepi dobri glasbeniki. Osebe z motnjo sluha kompenzirajo izgubo na 
različne načine, ki so lahko fizični, emotivni, socialni, intelektualni ipd. Ne gre 
za kompenzacijo izključno na čutnem nivoju. Res je, da so zahteve 
komunikacije takšne, da se izkoristi katerikoli kanal za prenos informacije, kar 
pa še ne pomeni, da so posamezni čuti bolj razviti; gre le za izurjeno veščino oz. 
za izboljšano funkcijo, uporabo čuta in čutil. 
 
Kompenzacija vida: 
bolj podrobno morajo opazovati okolico, da vedo, kaj se dogaja okrog njih (10), 
bolje razvit voh, tip, tudi vid (1), če slabo ali nič ne sliši, svet zaznava z očmi, 
rokami in vonjem (8), dobro opazujejo stvari okrog sebe (4), dobro razvit 
vizualni spomin (6), dobro razviti vid (8), največ informacij dobi z vidom (4), 
pomaga si z vidom (opazovanje) (2), večja pozornost na vidnih dražljajih (10), 
vid dobro razvit (3). 
Res je, da so osebe z motnjo sluha odvisne predvsem od vida, saj preko vidnega 
in motoričnega kanala prenašajo in sprejemajo sporočila, vendar ni res, da imajo 
vse osebe z motnjo sluha boljši vidni spomin, pozornost. Srečuje se gluhe, ki 
imajo težave z vidnim procesiranjem ali s spominom enako kot slišeči. 
 
Verbalna produkcija, 
kvaliteta govora: 
če je otrok gluh od rojstva, preneha čebljati, saj je to odvisno od povratne 
informacije (8), glaskujejo (9), govor je lahko popačen (6), govor naglušnih, 
zlasti gluhih je težje razumljiv, saj vseh glasov ne tvorijo pravilno (10), govora 
nimajo razvitega oz. imajo slabo razvit (3), izgovorjava je otežena, zaletav 
govor (5), ki ima težave z govorom, ampak se ga lahko vseeno nauči (5), ko 
"govorijo" z rokami, gibi, zraven tudi izgovarjajo (nerazumljivo) (4), lahko ima 
težave z govorom (6), lahko se naučijo govoriti (8), lahko sploh ne govori 
(gluhonemi) (10), motnje govora (4), motnje govora, ostali jih težko razumejo 
(5), naglušni lahko zelo dobro govorijo (z veliko vaje) (8), ne slišijo – gluhi – 
tudi težko govorijo (1), nekateri ne morejo govoriti (gluhonemi) (7), nekateri ne 
znajo govoriti (5), pogoste težave z govorom (3), popačen govor (9), pri istih 
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osebah, ki glasovno kaj sporočajo, lahko (povprečen) zdrav človek zasledi, sliši 
"odsekovno sporočanje" (6), pri kretnjah z rokami je govor lahko popačen ali 
ga pa sploh ni (6), prizadet govor ali pa sploh ne govorijo (6), 2 x slabo razvit 
govor (1, 2), slabša artikulacija (3), slabše izgovarjajo oz. govorijo (2), slabše 
razvit ali nerazvit govor (3), 2 x slabše razvit govor (1, 1), težje govorijo 
(naglušni) in si težje zapomnijo besede (8), težje se naučijo govoriti, če so že 
kmalu po rojstvu oglušeli (5), večina jih ne govori (3), zatikajoč in zaletav 
govor (7). 
Pri triintridesetih izjavah o govoru se postavi vprašanje, kaj sploh je mišljeno 
kot govor: le artikulacija, vsi suprasegmenti ali tudi jezik. Zanimiva je široka 
paleta opisa, ki gre od kvalitete nasploh do opisa ritma ipd. S tem v zvezi so 
pomembne izjave, ki poudarjajo, da le nekateri ne govorijo (torej ne gre za 
gluhoneme, temveč le ta gluhe osebe). Res pa je, da je naša kultura zelo 
verbalna, kar kaže na število izjav. Glavna zadrega, ki pogojuje te izjave, je 
najbrž dejstvo, da učiteljica težko razume gluhega govorca. 
 
Glasnost govora: 
govorijo glasneje (3), se bolj glasno pogovarjajo (9), glasno govorijo (8). 
Tri izjave se nanašajo na glasnost govora. Trditve so napačne, saj ni res, da vsi 
gluhi in naglušni glasneje govorijo; velja prej obratno – tih govor, ker se ne 
slišijo, ker se sramujejo, ker ne čutijo govora kot svojega pravega jezika srca. 
 
Razumljivost govora gluhih: 
govor naglušnih, zlasti gluhih je težje razumljiv, saj vseh glasov ne tvorijo 
pravilno (10), ko "govorijo" z rokami, gibi, zraven tudi izgovarjajo 
(nerazumljivo) (4), motnje govora, ostali jih težko razumejo (5), nekatere 
tovrstne osebe slišimo "govoriti" oz. nekaj glasovno sporočati, vendar pa je 
njihova vsebina povedanega povprečnemu zelo slabo razumljiva oz. mu je 
nejasna (5), nekateri bolj, drugi manj razumljivo govorijo (odvisno, kdaj je 
oglušel) (6), počasen in nerazumljiv govor (4). 
Razumljivost govora pogojuje uspešno sporočanje. O tem govori le šest izjav. 
Res je, da ima večina gluhih slabše razumljiv govor, kar pa ne velja za celotno 
skupino oseb z motnjo sluha: od lažje do težje naglušnosti srečamo ljudi, ki 
govorijo dokaj razumljivo. Predstava o popolnoma nerazumljivem govorcu je 
torej napačna. Res pa je, da je govor gluhega (manj pa naglušnega) za 
neveščega učitelja res izziv, saj je v določenih primerih slabo razumljiv. 
 
Izboljšanje govora: 
te osebe potrebujejo veliko vaje za govor (8), učenje govora s pomočjo 
spremljanja tresljajev glasilk (5), vaja omogoča boljšo izgovorjavo (8). 
Tri izjave se nanašajo na izboljšanje govora (vaje, tresljaji). Ne govorijo o 
velikih naporih za doseganje pričakovanj, ne omenja se jezikovnih težav in 
izboljšanja jezika. 
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Jezik: 
slab besedni zaklad (10), 2 x slab besedni zaklad (7, 7), slabo razvit besedni 
zaklad (6), slabše razvit besedni zaklad (3), težje govorijo (naglušni) in si težje 
zapomnijo besede (8), težje se izražajo (1), za širjenje besednega zaklada 
potrebujejo več izkušenj (6). 
Le osem izjav se nanaša na največji problem motnje sluha: na težave z jezikom 
(predvsem jezikom države). Osebe z motnjo sluha, predvsem gluhe, se 
sporazumevajo najlažje v znakovnem jeziku; naglušne osebe imajo pri 
slovenskem jeziku manj težav. Izjave so torej po eni strani resnične, ne veljajo 
pa za vse osebe z motnjo sluha (lažje naglušne osebe teh težav nimajo). Res je, 
da se na nivoju jezika omenja le besedišče. Ne omenja se semantike, 
morfologije, sintakse, pragmatike, pismenosti in funkcionalne pismenosti. 
Jezikovni nivo je v šolskem kontekstu najbolj deficitaren nivo: v šoli se namreč 
gluhi učijo hkrati slovenski jezik in snov, podano v slovenskem jeziku (ki ni 
prvi jezik). Jezikovna problematika je za inkluzivno izobraževanje najbolj pereč 
problem, saj bi bilo potrebno za pravo inkluzijo organizirati dvojezično šolanje 
oz. šolanje v znakovnem jeziku. Vsekakor majhno število izjav v zvezi z 
jezikom kaže na dejstvo, da se bodoče učiteljice ne zavedajo prave problematike 
osebe z motnjo sluha v slišeči družbi, kjer se razen tolmačev, šol za osebe z 
motnjo sluha (ki se odvija v slovenščini, zadnja leta tudi v znakovnem jeziku, 
vendar nima statusa šole z učnim znakovnim jezikom), oddaj na televiziji in 
društev malokatero dogajanje prilagaja osebi z motnjo sluha. 
 
Branje: 
bere z motnjami (8), 2 x berejo in pišejo (5, 7), lahko berejo (5), težje naučijo 
brati in pisati (3). 
Izjave govorijo o zmožnostih in težavah ob branju, spet pa ne omenjajo 
jezikovnih težav, težav v zvezi z bralnim razumevanjem, razumevanjem 
denotacij, konotacij, rekov, pregovorov, metafor ipd., pa tudi uporabo 
prebranega.62 
 
Pisanje: 
2 x berejo in pišejo (5, 7), težje naučijo brati in pisati (3), znajo pisati (6). 
Izjave govorijo o zmožnostih in težavah ob pisanju, še vedno ne omenjajo 
jezikovnih težav, težav v zvezi s pismenostjo, uradnim in neuradnim 
izražanjem, ortografijo, jezikovnimi pravili. 
Neverbalna komunikacija – produkcija – znakovni jezik: 
če želijo kaj sporočiti, jih lahko prepoznamo po kretnjah (2), 2 x govor s 
pomočjo rok (4, 4), govori "z rokami" (2), govorica gluhih (globalna kretnja – 

                                                 
62 Glej diplomsko nalogo N. Zupan Funkcionalna pismenost pri osebah z motnjo sluha 
(2007). 
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en gib roke –> predstavlja dve besedi ali celo stavek) (6), imajo svoj način 
govora (kretnje rok) (1), ki se pogovarja s kretnjami rok (3), komunicirajo s 
kretnjami (2), komunikacija z rokami (2), kretanje – sporazumevanje z 
določenimi gibi (8), kretanje (4), kretenjska govorica (1), pogovarjajo se s 
kretnjami (3), ponazarjajo z rokami (govorijo na tak način) (7), poseben jezik 
(kretanje) (4), posebna komunikacija z rokami (2), pozna govorico gluhih (4), 
pri govoru lahko uporablja roke (z njimi dela kretnje) (3), pri kretnjah z rokami 
izrazito odpira usta (kot bi govorila) (7), se sporazumeva na različne načine 
(npr. enoročna abeceda, globalna kretnja ...) (3), sporazumevajo se s kretnjami 
(5), sporazumevajo se z gibi rok (4), sporazumevajo se z govorico gluhih (1), 
sporazumevajo se z rokami (2), 2 x sporazumevanje s kretnjami (2, 4), 
sporazumevanje z gibi (9), učenje posebne komunikacije (znakovni jezik) (3), 
uporablja znak/jezik kretenj (1), uporabljajo znakovno govorico (z rokami) (6), 
za pogovarjanje uporabljajo roke – znake (2), za sporazumevanje govorica s 
kretnjami (1), znajo in uporabljajo govorico gluhih (4), znakovno 
sporazumevanje (govorica gluhih) (5). 
34 izjav v zvezi z uporabo znakovnega jezika kaže na dejstvo, da je za slišečo 
nestrokovno družbo oseba z motnjo sluha tista oseba, ki uporablja znakovni 
jezik. Dejstvo je, da veliko oseb znakovnega jezika ne uporablja (lažje naglušni, 
gluhi iz oralno usmerjenih šol ali iz okolja, ki kretnje ne odobrava), ga slabo 
uporablja, ker se ga je naučila kasneje ali pa ga uporablja kot drugi jezik (lažje 
naglušni, kasneje oglušeli). Znakovni jezik je le ena izmed raznih zelo vidnih 
značilnosti osebe z motnjo sluha. 
 
Prilagoditve 
 
a) Komunikacijske prilagoditve: 
besede je potrebno večkrat ponoviti (6), če želimo pritegniti pozornost gluhe 
osebe, se je dotaknimo, da jo opozorimo (5), govoriti jim moramo glasneje in 
uporabljati kretnje (6), govoriti moramo glasno in razločno (5), ko jim govoriš, 
te morajo videti (2), na TV imajo tudi slovenske oddaje, filmi podnapise, ali 
nekdo govori z rokami (9), na TV pri nekaterih oddajah prisotne osebe, ki 
govorijo v govorici, ki jo razumejo gluhi (9), naglušen/gluh otrok ne more dolgo 
brati z ustnic (10–15 min); treba je zamenjati dejavnost (10), naglušni bolje 
razume, če je sogovornik z obrazom obrnjen k njemu (6), naglušni osebi je 
potrebno včasih stvari večkrat ponoviti ali pa povedati bolj naglas (10), 
pomembna je natančna, jasna izgovorjava , potrpežljivost (5), pomembno je, da 
govorimo jasno in razločno (7), prilagojen program (vedno vidi tvoj obraz ...) 
(7), učence posedimo čimbolj spredaj (v razredu) (6), učenec potrebuje po 15 
minutah odmor, da si spočije oči, saj z ustnic ne more dolgo brati –> 
koncentracija mu pade (4), z njimi govorimo obrnjeni z obrazom k njim (5). 
16 izjav o komunikacijskih prilagoditvah govori o zavedanju bodočih učiteljic, 
da je treba prilagoditi okolje. Nanašajo se na vidne, čutne informacije, 
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organizacije prostora, načinih poučevanja. Pri nekaterih se kažejo napačne 
predstave (govoriti glasno, razločno), saj nista toliko pomembni (prevelik) 
jakost in (pretirana) razločnost, temveč ritmičen in tekoč zadosti glasen govor. 
Očitno je, da nekateri ne razlikujejo med prilagojenim izvajanjem in 
prilagojenim programom. 
 
b) Tehnične prilagoditve: 
ima prilagojeno bivalno okolje (3), imajo določene ugodnosti, zakone (3), imajo 
psa spremljevalca (opozarja na prihode oseb, zvonec) (9), kot "pomočnika" 
lahko uporabljajo psa (9), pomoč na TV-komunikacija z rokami (8), posebni 
telefon (6), potrebuje posebne pripomočke (4), prilagoditve doma: ko kdo 
pozvoni, se prižge določena luč (5), prirejeni telefoni (10), telefone imajo 
posebej prilagojene (ne vem točno, kako) (4). 
Deset izjav se nanaša na tehnične prilagoditve (telefon, budilka ...), kar nakazuje 
na to, da so se stereotipi o gluhem, ki popolnoma nič ne sliši in ki ne more 
uporabljati telefona, podrti. Res pa je, da je izjav o tehničnih prilagoditvah malo 
glede na izjave o zunanjih znakih gluhote (znakovni jezik , aparat, slab govor 
...).  
 
c) Pedagoške prilagoditve 
potrebujejo pomoč specialnega in rehabilitacijskega pedagoga (v izjavi: 
defektologa) (4), tudi naglušnemu/gluhemu učencu je potrebno 
zagotoviti/omogočiti kakovosten proces – zaradi njegovega primanjkljaja ga 
učitelj ne sme puščati ob strani (8). 
O pedagoških prilagoditvah govorita le dve izjavi, kar je presenetljivo malo, 
glede na to, da so to pisale bodoče učiteljice. Prva izjava se nanaša na 
pooblastilo problema na specialnega pedagoga, druga pa na diametralno 
nasprotno izjavo, tj. na zavest, da je treba osebi z motnjo sluha zagotoviti 
kakovostne proces. Za inkluzivno šolo je druga izjava zelo pomembna. 
 
Izobrazba: 
gluhi/naglušni učenci se lahko vpišejo v OŠ, to predpisuje zakon – za to imajo 
tudi določene prilagoditve (7), imajo poseben zavod s prilagojenim programom 
(6), integracija naglušnih otrok v šole (9), izobražuje se na prilagojen način 
(10), ki lahko obiskuje tudi navadno šolo, vendar potrebuje individualizirani 
program (10), ki navadno obiskuje posebno šolo oz. zavod (7), lahko doseže isto 
stopnjo izobrazbe kot nenaglušni (8), lahko se odločijo za šolanje v zavodu ali v 
redni OŠ (integracija) (5), lahko so integrirani v običajne OŠ (8), lahko 
vključeni v redne OŠ (6), lahko živijo v zavodih (zavod za gluhe) (5), obiskujejo 
posebne šole (1), po navadi so hodili (popravljeno iz hodijo!!!) v šole za gluhe, 
sedaj je več integracije (6), posebne šole, zavodi (4), posebni zavodi (8), 
posebno šolanje (4), prilagojen program (vedno vidi tvoj obraz ...) (7), se 
izobražuje na prilagojen način (7), večina jih hodi v posebne šole (6). 
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19 izjav o izobrazbi govori o poznavanju različnih oblik šolanja – izobraževanja 
oseb z motnjo sluha, pa tudi o prilagoditvah ob poučevanju. Terminologija je 
včasih pomanjkljiva, saj gluhi lahko obiskujejo programe z enakovrednim 
standardom, ne vključujejo pa se v »posebne šole«: gre za prilagojeno izvajanje, 
ne pa nujno prilagojen program. 
 
Življenjske situacije 
zmore – pozitivne značilnosti: 
dobri opazovalci (veliko razumejo ob branju iz ustnic) (2), dojemljivi (3), 
družabni (4), imajo vozniški izpit (3), iznajdljivi (6), ki lahko vseeno pleše (4), 
lahko opravljajo vsakodnevna opravila (2), lažje si predstavljajo stvari (7), 
mislim, da to ni ovira za samostojno življenje (7), ni posebnosti v izgledu (5), 
običajno so normalno duševno razviti (10), osebe s slušnim aparatom so 
povsem samostojni (7), pogosto so včlanjeni v ustanove za pomoč gluhim oz. 
naglušnim (5), večinoma se gluhi družijo skupaj, ker se najbolje razumejo in 
najlažje sporazumevajo (10), zelo dobro opazujejo okolico (7), berejo in pišejo 
(5), berejo in pišejo (7), lahko berejo (5), znajo pisati (6). 
V posebno poglavje so bile združene izjave (19), ki opisujejo dobre značilnosti 
oseb z motnjo sluha oz. določene življenjske situacije, ki so za to skupino 
značilne. Presenečajo izjave, da so osebe s slušnim aparatom povsem 
samostojne, ker v življenju dejansko to povsem ne drži, da zelo dobro opazujejo 
okolico, da si lažje predstavljajo stvari.  
 
Težave – negativni vidiki: 
bolj so izpostavljeni nevarnostim in nesrečam (8), brez vozniškega izpita (4), ki 
je prepogosto pomilovana (6), ki se verjetno težko vključi v družbo slišečih ljudi 
(8), komunikacijsko – socializacijske težave (6), lahko ima težave na cesti –> 
zanaša se lahko samo na vid (7), mislim, da je v prometu in drugih situacijah 
lahko precej nevarno, če ne slišiš nekaterih opozorilnih znakov (6), morda ima 
težave tudi z ravnotežjem (1), ne dobijo želene službe (5), ne more si prepevat 
pesmi, ker je ne sliši (9), ne zaznavajo zvočnih opozoril (8), nekateri imajo 
težave z ravnotežjem (9), nekateri se zaradi naglušnosti izogibajo družbi (10), 
nekaterih stvari ne morejo početi (razen izjem) npr. igranje instrumenta (6), 
pogosto živi v svojem svetu (4), pri otrocih so motene socialne veščine (8), slabo 
ravnotežje (6), slabša orientacija v prostoru – slabše gibalno sposobni (10), 
slabša orientacija v prostoru (6), slabše razvito ravnotežje (7), so bolj občutljivi 
na neuspeh (9), težave z ravnotežjem (8), težje navežejo stik z ljudmi (3), težje 
postanejo samostojni (8), težje se vključijo v družbo (2), težje se vključijo v 
pogovor, kjer vsi ostali dobro slišijo, oz. se ne more (8), težje učijo iz učbenikov 
(2), težko se vključijo v družbo (3), vpliv na njihovo prihodnost (služba) (5). 
O težavah in negativnih vidikih so se izprašanke razpisale (29 izjav): motnja res 
prinaša veliko težav, vendar so nekatere izjave preveč omejujoče oz. preveč 
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posploševalne. Vse te težave se pojavljajo pri osebah z motnjo sluha nasploh 
(pa tudi pri drugih), ne pa pri vseh osebah. 
 
 
5 Interpretacija 
 
Rezultati ankete nam kažejo, da so opisi omejeni predvsem na motnjo in na 
preživetje osebe v svetu slišečih; izjave so namreč zapisane s stališča slišeče 
osebe, kjer je kriterij izključno slišeči svet. Malo je izjav o aktivnem 
prilagojevanju sveta slišečih osebam z motnjo sluha, pa tudi o poučevanju v 
inkluzivni redni osnovni šoli. Žal ne srečamo izjav o identiteti, kulturi, 
samopodobi gluhega, kulturi gluhih, težavah v mladostništvu, o sociogramih v 
razredu slišečih ipd. Malo je socialno orientiranih izjav in izjav o vlogi učitelja 
za vključitev osebe z motnjo sluha v družbo. Ni veliko izjav o medosebnih 
razlikah in malo je izjav, ki so bistvene za inkluzijo, npr. vključitev, partnerstvo, 
solidarnost, pomoč, prilagojevanje; malo je izjav o največji težavi oseb z motnjo 
sluha, predvsem gluhih: nivo slovenskega jezika, semantike, pragmatike, 
sintakse, konotacije, denotacije, razumevanja, izražanja, tolmačenja, prevajanja.  
Strokovnjaki se sprašujemo, ali res slonijo vsi opisi oseb z motnjo sluha le na 
opisu osebe ali se res tako malo govori o prilagoditvah okolja, šole, 
komunikacije ali so klišeji, ki so družbeno sprejeti, tako ukoreninjeni in ali se 
res izobražujejo osebe, ki gledajo na svet in na otroke v šoli kot na kredenco s 
predali, v katerih so osebe z določenimi lastnostmi. 
 
Pozicija Kaj je narobe s to osebo? ni kompatibilna z inkluzivno družbo in šolo. 
Lahko je le pripomoček, sredstvo za razumevanje težav. Cilj je pozicija Kaj 
lahko jaz postorim za vključevanje oseb s posebnimi potrebami?, česar ni 
možno razbrati iz izjav izprašank. 
 
Če izhajamo iz Unescovih paradigem Access for success, Education for all in iz 
paradigme Diversity in ne Special needs, potem je poučevanje aktivno 
katalizatorsko delo z različnimi otroki, ki so lahko usmerjeni ali neusmerjeni, s 
težavami ali brez njih, z omejitvami ali brez omejitev, skupno pa jim je, da so 
različni. Gre za enakost v različnosti. 
 
Če skušamo odgovoriti na raziskovalna vprašanja Ali so predstave o 
značilnostih diferencirane glede na stopnjo izgube?, Ali so izjave o značilnostih 
v večjem številu negativne kot pozitivne?, Ali se izjave o značilnostih se 
nanašajo na osebo in ne na okolje oz. potrebe osebe od okolja?, Ali je več izjav 
o značilnostih, ki se nanašajo na motnjo, kot o prilagoditvah?, lahko 
odgovorimo, da je več izjav o motnji kot o osebi, da je več izjav o vidnih kot o 
nevidnih značilnostih, da je več izjav opisnega tipa kot pa refleksivnega, 
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ukrepanja, da je več izjav o motnji kot o prilagoditvah, da je več izjav o osebi 
kot o potrebah osebe do okolja. 
 
 
6 Aplikacija spoznanj 
 
Aplikacija rezultatov se nanaša na izobraževalno delo visokošolskih učiteljev. V 
prenovi bi bilo potrebno nuditi veliko več informacij o osebah s posebnimi 
potrebami pedagoškemu nespecializiranemu kadru, saj se predsodki, nerealna 
prepričanja, zmotne predstave in strah pred osebami s posebnimi potrebami 
rojevajo najbolj na polju neznanja. Potrebno pa je, da se ob tem premostijo 
okvirji grobih klasifikacij motenj in da se poudari raznolikosti znotraj 
posamezne podskupine, saj bodo v izobraževalnem procesu najprej osebe, šele 
potem osebe z motnjo. Nujno je tudi spodbuditi bodoče pedagoške kadre 
inkluzivne šole, da se sami izobražujejo, iščejo informacije na knjižnjih policah 
in gledajo na poučevanje kot na katalizatorsko delo in vodenje različnih otrok. 
Ob tem je nujno široko znanje s področja jezikoslovja, pedagogike, fizike – 
akustike, komunikacijskih ved ipd. 
 
 
7 Sklepne misli 
 
Prispevek je želel osvetliti problematiko predstav in prepričanj o osebah z 
motnjo sluha in na tak način opozoriti strokovnjake, da se na področju posebnih 
potreb med nespecializiranimi kadri velikokrat pojavljajo posploševanja, 
poenostavljanja in spregledanje realnih težav oseb z motnjo sluha (socializacija, 
obvladovanje in uporaba državnega jezika, dostop do informacij, izobraževanje, 
zaposljivost in zaposlovanje ...). Tako želi spodbuditi visokošolske učitelje, da 
poleg informiranja spodbujajo tudi formiranje kadra ter da razvijajo pri 
študentih kritično razmišljanje o problematiki oseb s posebnimi potrebami. 
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Izvleček 
Uresničevanje paradigme inkluzivne vzgoje in izobraževanja oseb s posebnimi 
potrebami kakor tudi zakonodajne možnosti zahtevajo med drugim tudi zagotavljanje 
ustreznih kadrovskih pogojev. V prispevku so predstavljene vsebinske in empirične 
ugotovitve, ki nakazujejo potrebo po dodatnem izpopolnjevanju učiteljev za delo s 
slepimi in slabovidnimi učenci v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo. V dodiplomskem študiju je vsebina zastopana v zelo ozkem 
obsegu, pa še ta le na določenih smereh, ki izobražujejo učitelje. Rezultati analize, ki je 
bila opravljena na vzorcu razrednih in predmetnih učiteljev, kažejo splošne napačne 
predstave o spretnostih, sposobnostih in poučevanju učencev s slepoto in 
slabovidnostjo, kakor tudi preveliko poenostavljanje in posploševanje ter usmerjenost 
na motnjo. V nadaljevanju je predstavljen program izpopolnjevanja za delo s slepimi in 
slabovidnimi učenci v inkluzivnih oblikah šolanja, ki zajema naslednje vsebinske 
sklope: adaptacija ter modifikacija učnega in širšega okolja, socialne kompetence slepih 
in slabovidnih učencev v inkluzivnem šolanju, strategije poučevanja slepih in 
slabovidnih učencev ter specialne veščine. 
 
Ključne besede 
inkluzivno izobraževanje, učenci s slepoto in slabovidnostjo, strokovno izpopolnjevanje 
vzgojiteljev in učiteljev, program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo 
 
 
Abstract 
The realisation of the paradigm of inclusive special education, coupled with legislative 
opportunities, demands among other things the assurance of appropriate professional 
conditions. The article presents empirical findings and statements about contents that 
indicate a need for the additional education of teachers who work with pupils in 
mainstream education. In graduate studies contents are very informative, including only 
some study programmes within faculty. Research results made on a representative 
sample of teachers indicate general misconceptions about the skills and abilities of 
children with a visual impairment and their education. Oversimplification, 
generalisation and an emphasised focus on disability lead to irrational beliefs and 
misconceptions. Suggestions are given for preparing and organising further education 
courses for teachers in the area of mainstream education for the visually impaired: the 
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adaptation and modification of the learning environment, social competences within 
inclusive education, strategies of teaching, as well as mobility and movement. 
 
Key word 
inclusive education, children with a visual impairment, professional education course, 
mainstream education 
 
 
 
1 Uvod 
 
Vključevanje oseb s posebnimi potrebami je v zadnjem času deležno velike 
strokovne pozornosti. Slepi in slabovidni učenci se šolajo v rednih šolah že več 
kot trideset let. Ideja inkluzije – sobivanje, vključevanje oseb s posebnimi 
potrebami skupaj z ostalimi osebami brez posebnih potreb na področju 
edukacije, zaposlovanja, prostočasnih aktivnosti in življenja – ni nova na 
področju slepote in slabovidnosti. Kot edukacijsko-rehabilitacijska filozofija je 
bila udejanjena že pred sprejetjem zakonodaje: vključevanje učencev v šole v 
domačem kraju se je začelo že pred sprejetjem zakonodaje, kar kažejo tudi 
podatki Zavoda za slepo in slabovidno mladino iz Ljubljane (Gerbec, 
Florjančič, 1997). Trenutno razmerje, ki je stalnica zadnjih nekaj let, je, da je 
dve tretjini učencev vključenih v vzgojno izobraževalne institucije v domačem 
kraju in ena tretjina učencev obiskuje programe v Zavodu za slepo in 
slabovidno mladino v Ljubljani. Trend naraščanja vključenih otrok v lokalne 
šole lahko opazimo že v preteklih letih, še posebej pa se omenjeno razmerje 
izrazi po letu 2000. 
 
In kaj to pomeni? Kakšne so posledice? 
 
Implementacija inkluzivnega izobraževanja je izjemno zahtevna in kompleksna. 
Kvaliteta edukacije in rehabilitacije slepih in slabovidnih oseb je v veliki meri 
odvisna od dobro izobraženih in usposobljenih strokovnjakov. Ne glede na 
različne faze inkluzivnega šolanja pri nas in mednarodnem prostoru, vse več 
učencev s slepoto in slabovidnostjo obiskuje lokalne šole v svojem domačem 
kraju, kar ima za posledico tudi spremenjeno vlogo strokovnjakov, ki delajo s 
slepimi in slabovidnimi otroki, učenci in dijaki. Ta spremenjena vloga 
posledično rezultira v vsebini poklica in s tem povezano tudi izobraževanje 
strokovnjakov:  
− zahteva dodatne kompetence, ki jih je potrebno vključiti v programe 

izobraževanja vzgojiteljev in učiteljev ter tiflopedagogov, 
− narekuje potrebo po kreiranju dodatnih programov za izpopolnjevanje za 

delo s slepimi in slabovidnimi v različnih oblikah in obdobjih šolanja. 
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Starejše in novejše raziskave o inkluzivnem izobraževanju slepih in slabovidnih 
otrok in učencev odslikavajo potek razvoja paradigme ter v ospredje postavljajo 
tako posameznika in njegovo opremljenost s specialnimi veščinami, kakor tudi 
pomembnost vključevanja staršev. Vse to pa je neposredno povezano z zgodnjo 
obravnavo otroka in družine. Na tretji strani se izpostavlja učno okolje. Za 
učinkovito vključevanje slepih in slabovidnih otrok, učencev in dijakov moramo 
imeti dovolj ustrezno usposobljenih strokovnjakov za izvajanje izobraževalnega 
in (re)habilitacijskega programa ter zagotovljene ustrezne pripomočke in 
opremo. Kot navajata Gilliam in McConnell (1997), je pri uspešnem 
vključevanju učencev s posebnimi potrebami pomembnih več dejavnikov: 
šolska klima, interakcije med učiteljem in učencem, vrsta in stopnja motnje, 
interakcija med učencem in vrstniki ter učiteljeva ocena posameznikovega 
vedenja. 
 
 
2 Podpora učiteljem  
 
Populacija učencev s slepoto ali slabovidnostjo je zelo heterogena: motnja vida 
variira po stopnji in vrsti, prisotne so individualne razlike med posamezniki z 
enako motnjo, izražene so lahko različne potrebe posameznika v določenem 
dnevu ... Ne glede na heterogenost populacije je potrebno zagotoviti enake 
možnosti participiranja v edukaciji, upoštevajoč njihove posebne potrebe. 
Rešitve niso vedno preproste, npr. nošenje očal ali povečana pisava ni nujno 
ustrezna rešitev za posameznega učenca. Učenci s slepoto in slabovidnostjo 
potrebujejo dodatno pomoč in podporo. Podpora vzgojiteljem in učiteljem je 
ključni dejavnik inkluzivnega šolanja učencev s posebnimi potrebami in se 
ukvarja predvsem z delovnimi pogoji in posledično s potrebami, ki so jih 
izrazili učitelji, z možnimi metodami podpore in oblikami ter z izobraževanjem 
in usposabljanjem učiteljev. V analizi v 17 evropskih državah (Meijer idr., 
2003) je predstavljena podpore z vidika organizacije, pogojev in glavnih 
karakteristik te podpore. Koncept podpore učitelju je zelo širok pojem in je v 
središču edukacijskega procesa, njegov končni cilj je nuditi podporo učitelju in 
pomoč učencu s posebnimi potrebami. Ta cilj je v glavnem dosežen indirektno 
v sodelovanju strokovnjakov z razrednim učiteljem. Temeljna predpostavka 
podpore je v tem, da pomoč ni usmerjena samo na učenca, ampak na potrebe, ki 
so v glavnem naslovljene na učitelja pri izboljšanju njihovih spretnosti. Podpora 
učitelju obsega različne elemente na različnih nivojih:  
(1) usposabljanje: kako povečati učiteljevo profesionalno znanje in spretnosti;  
(2) organizacija pomoči: kako izboljšati delo v razredu.  
 
V inkluzivni praksi po evropskih državah so prisotne različne oblike pomoči, ki 
so razvrščene na osnovi naslednjih ključnih dejavnikov; ti med seboj niso 
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izključujoči. Lahko so kombinirani glede na potrebe otroka, učitelja in glede na 
sredstva, ki so na voljo učiteljem in šoli: 
− učenec: posredna ali neposredna pomoč, 
− razred ali šola: notranja in zunanja pomoč (glede na to, ali je pomoč nudena 

na šoli, v razredu, zunaj razreda ali zunaj šole), 
− (časovno) trajanje pomoči: daljše časovno obdobje ali začasna pomoč 

(odvisno od potreb otroka ali učitelja), 
− pogoji: permanentni ali izbirni (glede na to, ali je katerakoli od pomoči 

prisotna na šoli stalno ali ne), 
− organiziranost pomoči: formalno ali neformalno (glede na to, ali se pomoč 

izvaja kot del fiksne, formalne ureditve med šolo in podporno službo). 
 
 
3 Razlogi za pripravo programa 
 
Za uspešnost vzgojno-izobraževalne integracije slepih in slabovidnih učencev ni 
dovolj, da posameznika usmerimo v razred, ampak je potrebno zadovoljiti 
kriterije inkluzije. Eden izmed njih so tudi stališča učiteljev. Usmeritev slepega 
oz. slabovidnega učenca v redni razred predstavlja številne probleme temu 
učencu, razrednemu učitelju in njegovim videčim vrstnikom. Mnogim od teh 
problemov bi se lahko izognili, če bi pred vključitvijo slepega ali slabovidnega 
učenca v razred nudili ustrezno izobraževanje učiteljem in učencem o slepoti in 
slabovidnosti in značilnostih slepih in slabovidnih učencev ter interakcijah z 
njimi.  
 
Katere vsebine vključiti v program izobraževanja učiteljev v inkluziji? 
Zastavljene naloge smo se lotili v več korakih: analizirali smo zastopanost 
vsebin za delo s slepimi in slabovidnimi učenci v programih na PeF, na vzorcu 
učiteljev smo preverili poznavanje populacije in pojmovanje slepote in 
slabovidnosti. Na osnovi pridobljenih podatkov smo oblikovali predlog 
programa za izpopolnjevanje vzgojiteljev in učiteljev za delo s slepimi in 
slabovidnimi učenci v inkluzivnih oblikah izobraževanja. 
 
Vsebinska zastopanost 
Analiza zastopanosti vsebin za delo s slepimi in slabovidnimi v okviru 
dosedanjih dodiplomskih in podiplomskih programov na PeF je pokazala, da so 
vsebine v veliki meri informativne, zato se kaže še toliko večja potreba po 
dodatnem znanju s tega področja, kar so pokazale tudi druge raziskave (npr. 
Novljan idr., 2004). V procesu inkluzije nosijo učitelji večinskih osnovnih šol 
zaradi neposrednega dela z učencem v razredu velik del odgovornosti in 
obveznosti. Učitelji si znanja o učencih s slepoto in slabovidnostjo pridobijo v 
različnih oblikah izobraževanja (formalnih in neformalnih), vendar je možnosti, 
ki bi jih nudilo dodiplomsko izobraževanje relativno malo. Tudi sami učitelji so 
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mnenja, da na dodiplomskem študiju niso pridobili dovolj znanj za delo z 
učenci s posebnimi potrebami in potrebujejo dodatno izobraževanje. 
 
Poznavanje populacije 
Izvedli smo tudi raziskavo o poznavanju slepih in slabovidnih učencev, s katero 
smo želeli proučiti vrsto in stopnjo prepričanj in napačnih predstav učiteljev 
redne osnovne šole o slepoti in slabovidnosti, o slepih in slabovidnih ljudeh ter 
interakcijah z njimi (Žolgar Jerković, Kermauner, 2006).  
 
Celotna raziskava je potekala na vzorcu 22 osnovnih šol. 14 šol ima vključene 
učence s slepoto in slabovidnostjo, 8 šol pa slepega ali slabovidnega učenca še 
niso imele vključenega. V raziskavo je bilo vključenih 365 učiteljev. Struktura 
vzorca zajema 47,7 % razrednih in 52,3 % predmetnih učiteljev. Po izobrazbi 
ima 4,4 % srednjo, 44,1 % višjo, 50,7 % visoko in 0,8 % podiplomsko 
izobrazbo ter v povprečju 16,06 let (SD = 9,987) delovne dobe v vzgoji in 
izobraževanju.  
 
Učitelje smo povprašali o njihovih izkušnjah in pridobljenem znanju na 
področju dela s slepimi in slabovidnimi. Iz odgovorov učiteljev razberemo, da 
38,3 % učiteljev nima nobenih izkušenj s slepimi in slabovidnimi, 25,3 % 
učiteljev ima posredne izkušnje (učenec je na šoli) in 36,4 % učiteljev pa 
neposredne izkušnje s poučevanjem slepega ali slabovidnega učenca. Učitelji 
poročajo, da v 55,2 % nimajo nobenega znanja o slepih in slabovidnih učencih, 
44,8 % učiteljev je znanje pridobilo v formalnih oblikah izobraževanja (v času 
študija ali v okviru izobraževanj, ki jih ponuja Zavod za slepo in slabovidno 
mladino iz Ljubljane) ali neformalnih oblikah (samoizobraževanje – študij 
literature). 
 
Podrobneje smo proučili (Tabela 1), kako se razredni in predmetni učitelji 
razlikujejo glede na izkušnje s poučevanjem (brez izkušenj, učenec je na šoli, 
učim slepega ali slabovidnega učenca) in glede pridobljenega znanja (brez 
pridobljenega znanja, pridobljeno znanje v formalnih ali neformalnih oblikah 
izobraževanja). Razredni učitelji imajo v dobri polovici primerov (58 %) 
pridobljeno znanje, za razliko od predmetnih učiteljev, kjer ima samo tretjina 
njih (33 %) pridobljeno znanje. Če nadaljujemo s primerjavo podatkov z vidika 
neposrednih izkušenj (učim) in pridobljena znanja, so dobljeni podatki 
zaskrbljujoči. 9 (20,9%) razrednih učiteljev namreč poroča, da poučuje slepega 
ali slabovidnega učenca, nobenega znanja o tem nima kar 43 (48,3%) 
predmetnih učiteljev.  
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Tabela 1: Izkušnje in znanje razrednih in predmetnih učiteljev. 
 

ZNANJE STOPNJA IZKUŠNJE brez pridobljeno
skupaj 

Count 38 36 74 
% within IZKUŠNJE 51,4 % 48,6 % 100,0 % 
% within ZNANJE 52,1 % 36,4 % 43,0 % brez 

% of Total 22,1 % 20,9 % 43,0 % 
Count 26 29 55 
% within IZKUŠNJE 47,3 % 52,7 % 100,0 % 
% within ZNANJE 35,6 % 29,3 % 32,0 % na šoli 

% of Total 15,1 % 16,9 % 32,0 % 
Count 9 34 43 
% within IZKUŠNJE 20,9 % 79,1 % 100,0 % 
% within ZNANJE 12,3 % 34,3 % 25,0 % učim 

% of Total 5,2 % 19,8 % 25,0 % 
Count 73 99 172 
% within IZKUŠNJE 42,4 % 57,6 % 100,0 % 
% within ZNANJE 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

razredna 
stopnja 

skupaj 

% of Total 42,4 % 57,6 % 100,0 % 
Count 55 10 65 
% within IZKUŠNJE 84,6 % 15,4 % 100,0 % 
% within ZNANJE 43,0 % 15,9 % 34,0 % brez 

% of Total 28,8 % 5,2 % 34,0 % 
Count 30 7 37 
% within IZKUŠNJE 81,1 % 18,9 % 100,0 % 
% within ZNANJE 23,4 % 11,1 % 19,4 % na šoli 

% of Total 15,7 % 3,7 % 19,4 % 
Count 43 46 89 
% within IZKUŠNJE 48,3 % 51,7 % 100,0 % 
% within ZNANJE 33,6 % 73,0 % 46,6 % učim 

% of Total 22,5 % 24,1 % 46,6 % 
Count 128 63 191 
% within IZKUŠNJE 67,0 % 33,0 % 100,0 % 
% within ZNANJE 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

predmetna 
stopnja 

skupaj 

% of Total 67,0 % 33,0 % 100,0 % 
 
Na splošno se prepričanja učiteljev statistično pomembno razlikujejo v 
pridobljenem znanju (t = –3,195; p < .002). Skupina učiteljev brez 
pridobljenega znanja ima v povprečju več napačnih predstav in negotovih 
stališč kot skupina učiteljev, ki so si znanje pridobili v različnih oblikah 
izobraževanja. Prav tako imajo učitelji z neposrednimi izkušnjami v povprečju 
manj napačnih predstav o spretnostih, sposobnostih in poučevanju učencev s 
slepoto in slabovidnostjo kot njihovi kolegi s posrednimi izkušnjami ali brez (χ2 
= 5,134; p > .077). Razlika se kaže tudi med razrednimi in predmetnimi učitelji, 
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slednji jih imajo več, vendar razlika ni statistično pomembna (t = 1,382; p > 
.185). 
 
Učitelji so pokazali več negotovosti in slabše poznavanje populacije, čeprav se 
slepi in slabovidni učenci šolajo v redni OŠ že več let. Učitelj, ki ima v svojem 
razredu slepega in slabovidnega učenca, se lahko tako neposredno prepriča o 
njegovih sposobnostih, vendar se zdi, da prav o sposobnostih ne posedujejo 
zadostnih informacij. Na drugi strani pa to dejstvo tudi ne preseneča, če 
pogledamo zastopanost teh vsebin v okviru dodiplomskega izobraževanja 
učiteljev, kar nakazuje na pomembnost in potrebnost pridobivanja teh znanj.  
 
Rezultati raziskave kažejo splošne napačne predstave, preveliko poenostavljanje 
in posploševanje ter usmerjenost na motnjo. Prepričanja učiteljev se pomembno 
razlikujejo v pridobljenem znanju. Skupina učiteljev brez pridobljenega znanja 
ima v povprečju več napačnih predstav in negotovih stališč kot skupina 
učiteljev, ki so si znanje pridobili v različnih oblikah izobraževanja. Učitelji z 
neposrednimi izkušnjami imajo v povprečju manj napačnih predstav o 
spretnostih, sposobnostih in poučevanju učencev s slepoto in slabovidnostjo kot 
njihovi kolegi s posrednimi izkušnjami ali brez. Velik je delež iracionalnih in 
nevtralnih prepričanj, ki so posledica nezadostne ali napačne informiranosti ter 
premajhnega obsega spoznanj. 
 
V procesu inkluzije nosijo učitelji rednih osnovnih šol zaradi neposrednega dela 
z učencem v razredu velik del odgovornosti in obveznosti. Dejstvo je, da se od 
rednih učiteljev v procesu inkluzije mnogo pričakuje. Na voljo pa nimajo vseh 
ukrepov, ki bi jim pri tem pomagali, zato iracionalna in nevtralna prepričanja 
tudi ne presenečajo. Glavni razlog visokega deleža iracionalnih in nevtralnih 
prepričanj je, da učitelji niso usposobljeni za poučevanje slepega ali 
slabovidnega učenca, v rednih šolah pogosto ni specialnega pedagoga, kaj šele 
tiflopedagoga, ni ustreznih prilagoditev, pripomočkov itn.  
 
Iracionalna prepričanja so posledica nezadostne ali napačne informiranosti in 
premajhnega obsega spoznanj. Mnogi avtorji so mnenja, da je mogoča 
sprememba na bolje s pomočjo večje količine informacij in izkušenj pri delu s 
slepimi in slabovidnimi učenci. Kaže se potreba po dodatnih vsebinah v 
programih rednega dodiplomskega izobraževanja rednih učiteljev. Razvijati je 
potrebno tudi zavest o možnostih in upravičenostih usmerjanja slepega ali 
slabovidnega učenca v določen program. Stališča do slepote in slabovidnosti ter 
do slepih in slabovidnih lahko spreminjamo, vendar glede na globoko 
zakoreninjenost stereotipnih prepričanj v naši kulturi lahko ugotovimo, da samo 
znanje ni dovolj za njihovo spreminjanje. Pomembno prispevajo tudi izkušnje, 
kar so pokazale številne raziskave. 
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4 Predlog programa izpopolnjevanja 
 
Vse opravljene analize narekujejo potrebo po dodatnem izpopolnjevanju 
učiteljev za delo s slepimi in slabovidnimi učenci v inkluzivnem izobraževanju. 
Tako smo na osnovi rezultatov opravljenih analiz oblikovali predlog programa 
za izpopolnjevanje za vzgojitelje in učitelje za delo s slepimi in slabovidnimi 
učenci v programih inkluzivnega izobraževanja.  
 
Cilj predlaganega študijskega programa za izpopolnjevanje je senzibilizirati 
vzgojitelje in učitelje ter jih usposobiti za vzgojo oz. poučevanje slepih in 
slabovidnih otrok in mladostnikov, ki so usmerjeni v programe s prilagojenim 
izvajanjem z dodatno strokovno pomočjo. 
 
V predlogu programa so zajete naslednje splošne in predmetno specifične 
kompetence: 
− odprava komunikacijskih ovir za učence s slepoto in slabovidnostjo, 
− občutljivost za učence s posebnimi potrebami in socialne situacije, 
− fleksibilna uporaba znanja v praksi, 
− poznavanje in razumevanje razvojnih zakonitosti, razlik in potreb 

posameznika, 
− poznavanje teoretičnih osnov področja SRP in njihove uporabe v praksi, 
− organiziranje aktivnega in samostojnega učenja, usposabljanje učencev s 

slepoto in slabovidnostjo za učinkovito učenje, 
− usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje znanja in dosežkov učencev ter 

oblikovanje povratnih informacij, 
− poznavanje vsebine in metodike področja, 
− uporaba specialno pedagoških znanj za delo z učenci s slepoto in 

slabovidnostjo, 
− informacijska in komunikacijska tehnologija ter njena aplikacija pri slepih in 

slabovidnih osebah. 
 
Program sestavljajo naslednji vsebinski sklopi: adaptacija in modifikacija 
učnega okolja, socialne kompetence slepih in slabovidnih, strategije poučevanja 
in osnovne specialne veščine. Posamezni vsebinski sklopi so zasnovani 
teoretično in praktično: transfer in implementacija pridobljenega znanja v 
konkretno okolje ter problemski pristop in reševanje ter primeri dobre prakse.  
 
Za zagotavljanje ustreznega učnega okolja za slepe in slabovidne učence, ki se 
šolajo v domačem kraju v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo, je potrebno to okolje prilagoditi specifičnim potrebam 
posameznika s slepoto in slabovidnostjo – adaptacija in modifikacija učnega 
okolja. 
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Sposobnosti, ki so potrebne za obvladovanje problemov v socialnem okolju, se 
začnejo z osnovnimi spretnostmi obvladovanja praktičnih vsakodnevnih 
aktivnosti in nadaljujejo z obvladovanjem spretnosti, ki so potrebne za čimbolj 
samostojno in neodvisno življenje v širši skupnosti. V tem vsebinskem sklopu 
je poudarek na primerjavi socialnega razvoja slepih in slabovidnih učencev z 
videčimi vrstniki s poudarkom na področjih, ki so pomembna za razvoj 
socialnih kompetenc slepega in slabovidnega učenca.  
 
Osnova za poučevanje učencev s slepoto in slabovidnostjo je kurikulum redne 
osnovne šole. Slep ali slaboviden učenec se srečuje z izrazitimi težavami, če 
pouk ne poteka po zanj prilagojenih metodah in senzornih poteh, še posebej 
zaradi tega, ker je učenje v večinski osnovni šoli predvsem vizualno naravnano. 
V vsebinskem sklopu strategije poučevanja slepih in slabovidnih je poseben 
poudarek namenjen pomembnosti didaktičnih aspektov poučevanja slepih in 
slabovidnih učencev. V okviru osnovnih specialnih veščin so izpostavljene 
vsebine, ki naslavljajo posebne potrebe slepih in slabovidnih oseb na področju 
orienatcije in mobilnosti ter komunikacije. 
 
 
5 Zaključek  
 
Skladno s sprejeto zakonodajo se slepi in slabovidni šolajo skupaj z videčimi 
vrstniki. V novejši literaturi raziskovalci navajajo, da sta za uspešno inkluzijo še 
posebno pomembna dva dejavnika: neakademske karakteristike učenca kot 
pokazatelj uspeha in učiteljeva pričakovanja. Spretnosti, kot so razumevanje z 
vrstniki, reševanje konfliktnih odnosov, demonstriranje sprejemljive 
emocionalne prilagoditve, dobre delovne in učne navade, so lahko, kot navajata 
Coben in Zigmond (1986), indikator uspešnega vključevanja posameznika v 
inkluzivne oblike šolanja.  
 
Pogosto učitelji slepim in slabovidnim učencem dopuščajo nevključevanje v 
pomembne učne aktivnosti v razredu. Dajejo jim dobre ocene in z obrambnim 
mehanizmom racionalizacije to opravičujejo: »Ne smemo jih kaznovati zaradi 
slabega vida«. Vključevanje slepih in slabovidnih učencev v večinsko šolo je v 
veliki meri odvisno od učiteljevih stališč, od njihovega pogleda na različnosti v 
razredu in njihove pripravljenosti za reševanje teh različnosti. Sama pozitivna 
naravnanost pa ni dovolj. Učitelji potrebujejo dodatna znanja in spretnosti za 
poučevanje slepih in slabovidnih učencev. 
 
Motnje vida niti ne podcenjujemo niti ne precenjujemo, saj je, kot kažejo 
raziskave, le ena izmed spremenljivk (lastnosti) učenca. Kaj hitro se lahko 
zgodi, da bodisi starši, otroci ali strokovnjaki podležejo stereotipu slepega oz. 
slabovidnega otroka. To se odraža v prevelikem zaščitniškem ravnanju ožjega 
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in širšega okolja (omejevanje pri pridobivanju izkušenj, postavljanje prenizkih 
zahtev in s tem povezana ekstremno nizka pričakovanja, popustljivost) ali 
nesprejemanju motnje v celoti (postavljanje previsokih ciljev, ki jih posameznik 
ne zmore doseči ne samo zaradi svoje motnje, temveč predvsem zaradi 
razvojnega vidika). 
 
Da bi lahko pomagali učencu uspeti v inkluzivnem izobraževanju, morajo 
učitelji imeti ustrezno izobrazbo ter podporo strokovnjakov in vire. Poleg tega 
morajo učitelji poznati nekatere preproste, osnovne strategije za delo s to 
populacijo učencev. Te strategije morajo, da bi bile uspešne, naslavljati 
akademske in neakademske spretnosti. V najboljših primerih tiflopedagog 
pomaga in izvaja program dodatnega kurikula za slepe in slabovidne učence. 
Ker se slepi ali slabovidni učenec šola skupaj z videčimi vrstniki, je za 
akademsko izobraževanje odgovoren redni učitelj. Tiflopedagog ni inštruktor, 
ampak svetuje, kako je lahko poučevanje učinkovitejše. Učiteljem pojasni, kako 
motnja vida vpliva na proces učenja ter katere modifikacije so potrebne, kdaj in 
čemu. Na drugi strani pa pomaga učencu in njegovim staršem. 
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Povzetek 
Zagotavljanje enakih možnosti v izobraževanju je tesno povezano z globalnimi 
prizadevanji demokratičnih družb za vključevanje (inkluzijo) posameznikov v družbo. 
To pomeni vsakomur omogočiti dostop do ustrezne izobrazbe, razvoja lastnih 
potencialov ter participacije pri družbenih virih in odločitvah, kar se odraža v sintagmah 
"družba za vse" in "izobraževanje za vse". Vključevanje posameznikov s posebnimi 
potrebami v izobraževalne sisteme in širše socialno okolje na osnovi zagotavljanja 
enakih možnosti poudarjajo različne resolucije mednarodnih organizacij, kot so 
UNESCO, WHO, UNICEF in Združeni narodi. Vstop Slovenije v EU in uresničevanje 
Lizbonske strategije zahtevata tudi spremembe na področju zagotavljanja enakih 
izobraževalnih možnosti, na katerem temelji inkluzivno izobraževanje. Tudi Komite za 
visoko šolstvo iz izobraževanje pri Svetu Evrope je sprejel priporočilo, ki poudarja 
zagotavljanje enakih izobraževalnih možnosti in razvoj dobre prakse na tem področju. V 
številnih evropskih državah imajo študenti s posebnimi potrebami poleg pravice do 
posebnih postopkov pri vpisu tudi dostop do pomoči posebnih svetovalnih služb. V 
članku je predstavljeno stanje inkluzivne edukacije na univerzi in opisan akcijski načrt, 
kako oblikovati in vzdrževati študijsko okolje, kjer imajo vsi študenti, ne glede na 
posebne potrebe in druge značilnosti, enake možnosti za učenje in uspešno dokončanje 
študija. 
 
Ključne besede 
enake možnosti, inkluzivna edukacija, posebne potrebe 
 
 
Abstract 
Ensuring equal opportunities in education is closely connected with global endeavours 
in democratic societies to ensure the social inclusion of individuals. This means 
ensuring everybody access to an appropriate education, the development of one's own 
potential and participation in social resources and decisions, which is reflected in the 
slogans ‘society for all’ and ‘education for all’. Various resolutions of international 
organisations, like UNESCO, WHO, UNICEF and the United Nations, emphasise, on 
the basis of ensuring equal opportunities the inclusion of individuals with special needs 
in education systems and the wider social environment. Slovenian membership in the 
European Union and implementation of the Lisbon Strategy also require changes in the 
area of securing equal education opportunities, which represents a basis for inclusive 
education. The committee for Higher Education of the Council of Europe has also 
adopted a recommendation emphasising the provision of equal education opportunities 
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and development of good practices in this area. In several European countries students 
with special needs have, beside the right of special admission procedures, access to 
help from special advisory services. In the paper the state-of-the-art of inclusive 
education at university is presented and an action plan is described for setting up and 
maintaining an education environment in which all students, regardless of any special 
needs and other characteristics, have equal opportunities for learning, graduating and 
success 
 
Key words 
equal opportunities, inclusive education, special needs 
 
 
 
Inkluzivna edukacija kot globalni imperativ 
 
Zagotavljanje enakih možnosti v izobraževanju je tesno povezano z globalnimi 
prizadevanji demokratičnih družb za vključevanje (inkluzijo) posameznikov v 
družbo. To pomeni vsakomur omogočiti dostop do ustrezne izobrazbe, razvoja 
lastnih potencialov ter participacije pri družbenih virih in odločitvah, kar se 
odraža v sintagmah "družba za vse" in "izobraževanje za vse". 
 
To pomeni, da so sistemi vzgoje in izobraževanja sodobnih demokratičnih 
družb postavljeni pred pomembne spremembe. Načelo enakih izobraževalnih 
možnosti je poleg načela svobode združevanja in načela osebne rasti etični 
temelj vzgoje in izobraževanja (Feinberg, 1998). 
 
Vključevanje posameznikov s posebnimi potrebami v izobraževalne sisteme in 
širše socialno okolje na osnovi zagotavljanja enakih možnosti poudarjajo 
različne resolucije mednarodnih organizacij, kot so UNESCO, WHO, UNICEF 
in Združeni narodi. 
 
Vstop Slovenije v EU in uresničevanje Lizbonske strategije zahtevata tudi 
spremembe na področju zagotavljanja enakih izobraževalnih možnosti, na 
katerem temelji inkluzivno izobraževanje. 
 
Tudi Komite za visoko šolstvo iz izobraževanje pri Svetu Evrope je sprejel 
priporočilo, ki poudarja zagotavljanje enakih izobraževalnih možnosti in razvoj 
dobre prakse na tem področju. Med prioritetne cilje programa "Izobraževanje in 
usposabljanje 2010", ki je eden od strateških dokumentov skupne evropske 
izobraževalne politike, sodi tudi zmanjševanje razlik in neenakosti med 
posamezniki ali skupinami z uresničevanjem demokratičnih načel. V tem 
programu je poseben poudarek namenjen spodbujanju izobraževanja oseb s 
posebnimi potrebami znotraj rednih oblik izobraževanja ter zagotavljanju 
odprtega učnega okolja in izboljšanju dostopa do vseh ravni izobraževanja. 
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Eden najpomembnejših mejnikov v razvoju koncepcije in strategij za 
zagotavljanje enakih izobraževalnih možnosti je bil dosežen leta 1994, ko je bila 
pod okriljem organizacije UNESCO v Salamanci organizirana Svetovna 
konferenca o vzgoji in izobraževanju oseb s posebnimi potrebami. Sprejeta je 
bila t. i. Salamanška izjava, s katero je bil oblikovan koncept inkluzivnega 
izobraževanja kot normativ kvalitete na tem področju. 
 
Socialno vključevanje, ki je v temelju multikulturnosti in inkluzivnega 
izobraževanja, je usmerjeno v oblikovanje (izobraževalnega) okolja, ki podpira 
različne potrebe posameznikov ter omogoča sprejemanje in spoštovanje 
njihovih posebnosti, ki izhajajo iz spola, narodnosti, jezikovne pripadnosti, iz 
različnih družbeno-ekonomskih položajev, stopnje izobrazbe, pa tudi iz 
boleznih in raznih motenj. Socialno vključevanje temelji na sožitju, 
tolerantnosti in strpnosti do vseh oblik različnosti. 
  
Pri inkluzivni edukaciji gre za spreminjanje socialnega okolja, spreminjanje 
udeležencev izobraževalnega procesa ter realizacijo izobraževalnih potreb 
posameznika in oblikovanje takega izobraževalnega sistema, ki omogoča 
optimalen razvoj vseh oseb. 
 
Pomembno je priporočilo Komiteja za visoko šolstvo in izobraževanje pri Svetu 
Evrope glede zagotavljanja enakih možnosti na univerzitetnem študiju in 
uveljavljanju dobre prakse. Priporočilo izhaja iz ugotovitve, da se v zadnjem 
desetletju niža zastopanost oseb iz nižjih socialnih slojev, pripadnikov manjšin 
in oseb s posebnimi potrebami kljub povečanemu številu študentov na 
univerzah. V razvitejših evropskih državah je dovolj dobro urejeno 
zagotavljanje enakih možnosti osebam s posebnimi potrebami pri študiju in 
raziskovanju. V manj razvitih vzhodnoevropskih državah ni zaslediti nobene 
sistemske rešitve za zagotavljanje enakih možnosti. Reševanje študijskih 
problemov je zato prepuščeno posamezniku (Globačnik, 2002). 
 
V splošnem je na področju izobraževanja oseb s posebnimi potrebami v zadnjih 
dveh desetletjih zaznati pomembne spremembe v zakonodaji, organizaciji 
izobraževanja ter vsebini in didaktiki učnih programov. Publikacije Evropske 
agencije za razvoj izobraževanja oseb s posebnimi potrebami potrjujejo, da je ta 
problematika ena od najpomembnejših ter hkrati najzahtevnejših v večini 
evropskih držav oz. njihovih izobraževalnih sistemih. 
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Pravne podlage za uveljavljanje enakih možnosti za študente s 
posebnimi potrebami 
 
Problematiko uveljavljanja enakih možnosti pri študiju obravnavajo različni 
zakoni, statuti in pravilniki. 
 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000) v 2. členu opredeljuje 
osebe s posebnimi potrebami: otroci s posebnimi potrebami so po tem zakonu 
otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, 
otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno 
bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter otroci z 
motnjami vedenja in osebnosti. V 3. členu omenjenega zakona zasledimo 
določilo, da se študentom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v študijske 
programe skladno z zakonom, ki ureja visokošolski zavod, zagotavlja posebna 
oprema; vendar ni ustreznih podzakonskih aktov, ki bi omogočali uresničevanje 
zakona. 
 
Poleg tega zakona je na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve v 
pripravi tudi zakon o izenačevanju možnosti, ki bo skušal reševati problematiko 
študentov s posebnimi potrebami. 
 
Zakon o visokem šolstvu 
 

Zakon o visokem šolstvu (2004) v 66. členu določa, da imajo študenti s 
posebnimi potrebami pravico do vpisa in izobraževanja pod enakimi pogoji, 
določenimi z zakonom, statuti in študijskimi programi. 
 
Nekatere pomembne pravice študentom s posebnimi potrebami zagotavljajo tudi 
Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (2002), Zakon o socialnem 
varstvu (2004), Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (2002) ter 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (1991, 1992, 
1993, 1994, 1998, 2000, 2004). 
 
Statut Univerze v Ljubljani 
 

Statut Univerze v Ljubljani (2001) v 227. členu zagotavlja, da se lahko 
študentom s posebnimi potrebami, ki zaradi bolezni ali okvare ne morejo v roku 
opravljati študijskih obveznosti, izjemoma podaljša status študenta. 
 
Status študenta s posebnimi potrebami zakonsko ni določen, vendar je 
opredeljen v statutu univerze. Statut Univerze v Ljubljani (2005) opredeljuje 
status študenta s posebnimi potrebami v 238. členu. Status študenta s posebnimi 
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potrebami dobi študent, ki ob vpisu predloži ustrezno mnenje pristojne Komisije 
za razvrščanje otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem 
razvoju ali mnenje Invalidske komisije. 
 
Članica univerze s pravili opredeli način opravljanja študijskih obveznosti in 
pogoje za prehod v višji letnik za študente iz tega člena. Študenti s posebnimi 
potrebami so v tem členu izenačeni s študenti s statusom študenta športnika in 
študenta priznanega umetnika.  
 
Statut Univerze v Ljubljani (2005) opredeljuje v posameznih členih (141., 153. 
in 238. člen) naslednje prilagoditve za študente s statusom študenta s posebnimi 
potrebami: opravljanje izpita po dogovoru z izpraševalcem v izrednem izpitnem 
roku; izjemoma se vpiše v višji letnik, četudi ni opravil vseh obveznosti; 
izjemoma se lahko podaljša status študenta; način opravljanja študijskih 
obveznosti in prehod v višji letnik članica univerze opredeli s pravili. 
 
Vpisni in izbirni postopki 
 

V razpisu univerza in samostojni visokošolski zavodi navedejo, kaj se zahteva 
za vpis na fakulteto ali visoko šolo. Najprej študenti zaprosijo za dodelitev 
statusa kandidata s posebnimi potrebami. Priložiti morajo še ustrezna dokazila 
(odločbo o usmeritvi ali strokovno mnenje). V prošnji obrazložijo posebne 
potrebe in interes za izbrani študijski program. O dodelitvi statusa odloča 
pristojni organ univerze oz. visokošolskega zavoda.  
 
Dijaki s posebnimi potrebami se lahko vpišejo ne glede na doseženo število 
točk, za vpis izpolnjujejo splošne pogoje, tj. opravljena matura ali zaključni 
izpit (Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (2002; 28. 
člen). 
 
Opravljanje izpitov in napredovanje v višji letnik 
 

S statusom študenta s posebnimi potrebami imajo študenti pravico do 
opravljanja izpitov v izrednih izpitnih rokih (141. člen Statuta Univerze v 
Ljubljani). Statut Univerze v Ljubljani v 153. členu določa, da lahko Komisija 
za študentske zadeve na podlagi prošnje in ob morebitni navedbi izrednih 
okoliščin odobri napredovanje v višji letnik, četudi študent ni opravil vseh 
študijskih obveznosti. 
 
 
Strategija Univerze v Ljubljani (2006–2009) 
 
V najnovejšem dokumentu, ki ga je izdala UL (Strategija Univerze v Ljubljani 
2006–2009), sprejetem na Senatu 27. junija 2006, sta za problematiko 
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uveljavljanja enakih možnosti pomembni dve točki. V razdelku Naše vrednote 
je zapisano, da bo univerza svoje raziskovanje, izobraževanje in javno delovanje 
ter razmerja med članicami med drugim utemeljila tudi na vrednotah 
"humanizma in človekovih pravic, vključujoč enakost možnosti in solidarnost". 
V razdelku Strateški cilji je pri uvajanju študijskih programov v skladu z načeli 
bolonjskega procesa na prvem mestu zapisano "svetovanje študentom, s 
poudarkom na skupinah s posebnimi potrebami". To postavlja univerzo in njene 
članice pred vrsto novih nalog. 
 
Iz navedenega pregleda zakonskih in drugih določil je razvidno, da je študentom 
s posebnimi potrebami namenjena posebna pozornost. S sistemskimi ukrepi se 
jim skuša olajšati dostopnost študija in omogočiti nekatere prilagoditve glede 
organiziranosti študija.  
 
Čeprav so pravno-formalni vidiki uveljavljanja enakih možnosti gotovo zelo 
pomembni, sami po sebi še ne pomenijo zagotavljanja njihovega učinkovitega 
uresničevanja. Potrebne so marsikatere spremembe v širšem kontekstu družbe in 
v kontekstu izobraževalnih ustanov – spremembe v administrativnih, 
organizacijskih in didaktičnih oblikah prilaganja študijskih programov. 
 
 
Dobra praksa inkluzivnega izobraževanja – tuji zgledi 
 
V večini držav Evropske unije in OECD so temelji in pogoji inkluzije oz. 
socialnega vključevanja že dolgo uveljavljeni. Tako je v zadnjih desetletjih 
opaziti povečana prizadevanja na področju zagotavljanja posebne podpore pri 
inkluziji oseb s posebnimi potrebami v izobraževalne institucije na vseh ravneh 
izobraževanja kot tudi v celotno družbo. 
 
Za uresničevanje temeljnega načela o enakopravnem dostopu do primernega 
izobraževanja so poleg sprememb v zakonodaji potrebne tudi paradigmatske 
spremembe pojmovanja posebnih potreb in dejavnikov socialnega okolja. 
Potreben je tudi razvoj ustreznih strategij za oblikovanje inovativnega in 
fleksibilnega pristopa pri vzpostavljanju inkluzivnega izobraževalnega okolja. 
 
Če primerjamo nekatere razvite sisteme visokošolskega izobraževanja v 
različnih državah, kot so npr. Kanada, Irska, Anglija, ZDA in še nekatere druge, 
ki to tudi znane po dobri praksi inkluzivnega izobraževanja, opazimo nekaj 
pomembnih točk, ki bi jim bilo potrebno v našem visokošolskem prostoru 
posvetiti večjo pozornost. 
 
Gre za vrsto rešitev, ko so usmerjene v učinkovito zagotavljanje enakih 
možnosti za študij z upoštevanjem različnih vrst posebnih potreb. V okviru 
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univerz in posameznih fakultet so ustanovljeni številne svetovalne službe in 
programi, ki koordinirano delujejo pri spremljanju študenta od srednje šole ter 
mu nudijo pomoč pri načrtovanju študija in napredovanju na posameznih 
stopnjah izobraževanja, vključno s kariernim svetovanjem in utiranjem poti pri 
zaposlovanju. Omenjene službe nudijo pomoč ne samo študentom s posebnimi 
potrebami temveč tudi osebju – predvsem učiteljem – na fakultetah pri skupnem 
iskanju ustreznih rešitev glede konkretnih prilagoditev študija, psihosocialnih in 
pravnih vprašanj, pri tehničnih pripomočkih, financiranju kot tudi pri programih 
uvajanja v študij in pripravi na zaposlitev. 
 
Univerze poskrbijo tudi za podrobno informiranje o možnostih študija za osebe 
s posebnimi potrebami. Tako je pomemben sestavni del univerzitetnih 
predstavitvenih publikacij in njihovih spletnih strani namenjen informacijam za 
študente s posebnimi potrebami. 
 
 
Predlog smernic razvoja inkluzivnega izobraževanja na PeF 
 
Univerze imajo pomembno vlogo v promociji uveljavljanja enakih možnosti, 
sprejemanju različnosti in inkluzivnosti. Zaradi svojega poslanstva so univerze 
naravni "forumi" za promocijo inkluzivnosti. Z izobraževanjem študentov, ki 
bodo bodoči nosilci pomembnih družbenih vlog, se mora univerza zavedati, 
kako pomemben vpliv ima inkluzivno izobraževalno akademsko okolje na 
globalno skupnost. 
 
Ker sta spoštovanje in sprejemanje različnosti bistvena komponenta globalnih 
skupnosti, bi morala inkluzivnost postati standard, za katerega bi se morale 
zavzemati vse institucije.  
 
Univerze naj bi prevzemale iniciativo za nediskriminatorno obravnavanje 
različnosti z edukacijo in lastnim vzgledom z zagotavljanjem enakih možnosti 
za študij in z ustvarjanjem inkluzivnega izobraževalnega okolja za vse študente 
ne glede na kulturne in socialne razlike ali posebne izobraževalne potrebe. 
 
Z bolonjsko prenovo študijskih programov je postalo področje uveljavljanja 
enakih možnosti še posebno aktualno. S premikom paradigme študijskega 
procesa, ki je osredotočena na študenta in na rezultate študija, izražene s 
kompetencami, se je implicitno povečala odgovornost fakultet, da omogočijo 
razvoj kompetenc in s tem zaposljivost vsem študentom, ki so vključeni v 
študijske programe ne glede na posebne izobraževalne potrebe. To eksplicitno 
pomeni, da morajo fakultete razviti inkluzivno izobraževalno okolje z vsemi 
pogoji in prilagoditvami ter tako omogočiti uspešnost in razvoj potencialov tudi 
študentom s posebnimi potrebami. 
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V ta namen bi morale fakultete v svoje cilje vključiti tudi razvoj inkluzivne 
kulture, politike in prakse, izdelati strateške ali akcijske načrte ter določiti 
kratkoročne in dolgoročne cilje. 
 
Razvoj inkluzivnega izobraževanja na univerzi sistemsko ni rešen. Kažejo se 
potrebe po ustreznih službah in svetovalnicah, ki bi nudile študentom s 
posebnimi potrebami pomoč pri študiju ter pri bivalnih, finančnih in podobnih 
vprašanjih. 
 
Trenutno na tem področju deluje Društvo študentov invalidov Slovenije, ki s 
svojimi službami in informacijami nudi pomoč svojim članom na Univerzi v 
Ljubljani in na Univerzi v Mariboru. 
 
Čeprav obstajajo različne zakonodaje na državni in univerzitetni ravni, ki 
veljajo za to področje, se očitno kaže potreba, da univerza in njene članice 
razvijajo in implementirajo inovativne in proaktivne strategije, ki gredo korak 
naprej od tega, kar določa in omogoča zakonodaja. 
 
Za uspešnost teh strategij, ki so namenjene razvoju inkluzivnega 
izobraževalnega okolja, je zelo pomembno, da je pristop celovit in temelji na 
kolaborativnih prizadevanjih vseh na fakulteti od učiteljev, študentov, 
študentskih organizacij do administrativnih in vodstvenih delavcev in po potrebi 
tudi ožje in širše družbene skupnosti. 
 
Pri razvoju in vpeljevanju tovrstnih sprememb v izobraževalno okolje bi se 
morali izogibati njihovemu enostavnemu in mehaničnemu uvajanju ter v 
največji meri upoštevati specifični kontekst. Prav tako je pomembno, da 
fakulteta izdela skupen načrt z dogovorjeno politiko delovanja, ki bo zagotovila 
konsistentno obravnavo sprememb in njihovo transparentnost. Vsak posamezni 
uvajalec in izvajalec novosti mora imeti uvid v celotno sliko in mesto svojega 
prispevka v njej. 
 
Razvijanje inkluzivnega okolja ima za Pedagoško fakulteto še poseben pomen, 
ker usposablja učitelje in druge strokovne delavce tudi za inkluzivno 
izobraževanje in uveljavljanje enakih možnosti. V inkluzivnem študijskem 
kontekstu bi bodoči diplomanti dobili konkretno izkušnjo inkluzije ter možnosti 
aktivnega sodelovanja in participacije pri njenem soustvarjanju. To bi imelo 
zelo pomemben formativen vpliv na njihovo usposobljenost za bodoče poklicno 
delovanje in reševanje problematike na tem področju. 
 
Razvijanje inkluzivnega izobraževanja sodi v globlje razvojne spremembe, ki 
zahtevajo paradigmatsko spremembo in ne predstavljajo izziva samo obstoječim 
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izobraževalnim praksam in politiki, temveč silijo tudi k razvijanju novih 
kompetenc, predvsem pa k spreminjanju prepričanj in mentalnih modelov. 
 
 
Predlog akcijskega načrta inkluzivnega izobraževanja na PeF 
 
Položaj študentov s posebnimi potrebami in uveljavljanje načela enakih 
možnosti je v slovenskem prostoru še vedno neraziskano. Tako ni niti podatkov, 
koliko je študentov s posebnimi potrebami na univerzi, za kakšne študijske 
programe se odločajo in zakaj ter s kakšnimi problemi se soočajo, saj niso nikjer 
zabeleženi in obravnavani. 
 
Za urejanje te študijske problematike bi bilo nujno potrebno izdelati ustrezne 
raziskave, npr. o možnostih in pogojih študija, o uspešnosti študentov pri 
študiju, o njihovi zaposljivosti itn. Podobno tudi ni zaslediti razvojnih raziskav 
o implementaciji inkluzivnega izobraževanja na univerzi ali raziskav primerov 
dobre prakse, kot je to pogosta praksa na tujih univerzah. 
 
Vse to je gotovo svojevrsten odraz stališča družbe in univerze do študentov s 
posebnimi potrebami. 
 
Koncepcija akcijskega načrta 
 

Pri pripravi akcijskega načrta za izboljšanje enakih možnosti bi se oprli na 
indeks inkluzivnosti (Mittler, 2000; Booth in Ainscow, 2002; Ainscow 2005), ki 
omogoča identificiranje temeljnih področij, ki jih je potrebno v nekem 
izobraževalnem okolju izboljšati ali razviti in vključuje 4 elemente 
 
Indeks inkluzivnosti poleg ključnih pojmov (inkluzija, ovire in viri za podporo 
učenju in participaciji), materialov (indikatorjev in vprašanj) in inkluzivnega 
procesa (zagotavlja, da so pregled stanja, načrtovanje in vpeljevanje sprememb 
sami po sebi inkluzivni) vključuje tudi 3 dimenzije: inkluzivno kulturo, 
inkluzivno politiko in inkluzivno prakso. Vsaka od dimenzij indeksa 
inkluzivnosti je razdeljena na 2 področji. Ustvarjanje inkluzivne kulture 
vključuje vzpostavljanje skupnosti in sistema inkluzivnih vrednot. Oblikovanje 
inkluzivne politike vključuje razvoj izobraževanja za vse in organizacijske 
podpore za vse vrste različnosti. Razvoj inkluzivne prakse pa vključuje 
orkestriranje učenja in mobiliziranje materialnih in človeških virov. Vse tri 
dimenzije so v medsebojni soodvisnosti. Tako se npr. v inkluzivni praksi 
reflektirata inkluzivna kultura in inkluzivna politika. 
 
Indeks inkluzivnosti omogoča tudi sistematično spremljanje in evalviranje 
sprememb inkluzivnega izobraževalnega okolja. 
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Raziskovalni pristop 
 

Za identifikacijo problematike inkluzivnega izobraževanja na fakulteti in za 
načrtovanje ter uvajanje sprememb za razvoj inkluzivnosti kot tudi za njihovo 
implementacijo bi bilo smiselno izbrati participativno akcijsko-raziskovalni 
pristop PAR (Bellini in Rumrill, 1999) in fokusne skupine.  
 
Udeleženci 
 

V akcijski raziskavi bi sodelovali vsi, ki so udeleženi v izobraževalnem procesu, 
sodelujejo ali odločajo o njem. V raziskavi bi na principih timskega dela in 
partnerstva sodelovali študenti s posebnimi potrebami in ostali študenti, 
študentske organizacije, učitelji in sodelavci, strokovne službe in vodstvo 
fakultete. 
 
Posamezne projekte znotraj akcijske raziskave bi lahko izvedli študenti v okviru 
raziskovalnih nalog, diplomskih in podiplomskih del. 
 
Oris polja akcije 
 

Polje akcije bi bilo potrebno zasnovati z upoštevanjem indeksa inkluzivnosti, 
predvsem pa vseh treh dimenzij inkluzivnosti: inkluzivne kulture, politike in 
prakse. Predlagano polje akcije se z raziskavo spreminja in dopolnjuje. 
 
1. PROGRAMI ZA PRIPRAVE NA PREHODE V IN IZ ŠTUDIJA: 

− priprava na prehod iz srednje šole, 
− priprava za študij: tutorstvo, mentorstvo, 
− priprava na prehod na zaposlitev. 

2. INFORMIRANJE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV S POSEBNIMI 
POTREBAMI O POGOJIH IN MOŽNOSTIH ŠTUDIJA NA PEF: 
informativni dnevi, spletne strani, publikacije. 

3. DOSTOPNOST DO FAKULTETE. 
4. PRILAGODITVE: 

− pri študiju: predavanja, vaje, seminarji, praksa, raziskovanje, 
− pri preverjanjih znanja in drugih obveznostih. 

5. PRIPOMOČKI IN PODPORNA TEHNOLOGIJA. 
6. SLUŽBE IN PROGRAMI POMOČI IN PODPORE: 

− svetovalna služba za študijske zadeve: pomoč pri načrtovanju, 
organizaciji in izvajanju študija za študente, učitelje in sodelavce, 

− svetovalna služba za finančna in socialna vprašanja, 
− svetovalna služba in programi za psihosocialno področje: 

samozagovorništvo, samoodločanje, razvijanje močnih točk, razvijanje 
socialnih spretnosti ipd. 

7. VRSTNIŠKE PODPORNE SKUPINE IN SKUPINE ZA SAMOPOMOČ 
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8. AKCIJE ZA PROMOVIRANJE ENAKIH MOŽNOSTI IN 
INKLUZIVNEGA IZOBRAŽEVANJA: okrogle mize, posveti, dnevi 
(teden) enakih možnosti študija ali inkluzivne edukacije itn. 
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Povzetek 
Eden izmed ciljev projekta Posodobitev študijskih programov na PeF UL II je priprava 
izhodišč za uveljavljanje informacijske družbe pri izvajanju novih študijskih programov 
na vseh treh stopnjah. Članek ponuja pregled evropskih virov, najpomembnejših 
dokumentov, ki govorijo o konkretnih ciljih Evropske unije pri uveljavljanju 
informacijske družbe, ter na njihovi osnovi pripravljenih priporočil, ki jih velja 
upoštevati pri pripravi in izvajanju novih študijskih programov PeF UL. 
 
Ključne besede 
informacijska družba, na znanju temelječa se družba, vseživljenjsko učenje, IKT, 
lizbonska strategija, eEurope, eLearning 
 
 
Abstract 
One of the goals of the Modernisation of Study Programmes project at the Faculty of 
Education of the University of Ljubljana (II) is preparation for the enforcement of the 
information society in the implementation of new study programmes in all three cycles. 
The article offers a review of European sources, the most important documents about 
specific goals of the European Union in the process of bringing the information society 
into reality. Based on these, a set of recommendations was prepared that should be 
acknowledged in the preparation and implementation of new study programmes at the 
Faculty of Education of the University of Ljubljana.   
 
Key words 
Information society, knowledge-based society, lifelong learning, ICT, Lisbon strategy, 
eEurope, eLearning 
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1 Uvod  
 
Uveljavljanje informacijske družbe je pomembno z vidika dviga ravni znanja v 
Sloveniji in z vidika enotnega programskega cilja Lizbonske strategije za razvoj 
evropskega prostora kot najbolj konkurenčnega gospodarstva, ki temelji na 
znanju, zato je eden izmed ciljev projekta Posodobitev študijskih programov na 
PeF UL II tudi priprava izhodišč za uveljavljanje informacijske družbe pri 
izvajanju novih študijskih programov na vseh treh stopnjah. V ta namen smo 
pripravili pregled evropskih virov, najpomembnejših dokumentov, ki govorijo o 
konkretnih ciljih Evropske unije pri uveljavljanju informacijske družbe, ter na 
njihovi osnovi pripravili nekaj priporočil, ki jih velja upoštevati pri pripravi in 
izvajanju novih študijskih programov PeF UL.    
 
 
2 Pregled evropskih virov 
 
Informacijska tehnologija in internet sta spremenila načine poslovanja, učenja, 
raziskovanja in ne nazadnje tudi način, na katerega država ponuja storitve 
državljanom. V zadnjih dveh desetletjih smo bili priča hitremu vzponu 
predvsem ameriškega poslovnega trga, kjer je s pomočjo digitalne revolucije 
ameriška ekonomija doživela spektakularen vzpon brez primere.63   
 
 
2.1 Lizbonska strategija 

Kot odgovor je bila marca 2000 v Lizboni sprejeta deklaracija, ki predstavlja 
dolgoročno strategijo, katere glavni cilj je, da postane Evropa do leta 2010 
najbolj konkurenčno, dinamično ter na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, 
ki naj bi doseglo trajno gospodarsko rast z več ter boljšimi delovnimi mesti. 
Evropski voditelji so v zaključku deklaracije poudarili tri pogoje, s katerimi 
bomo dosegli želeni cilj: 
− podjetja in državljani morajo imeti dostop do komunikacijske infrastrukture 

in široke palete storitev, 
− vsak državljan mora biti opremljen s spretnostmi za življenje in delo v novi 

informacijski družbi, 
− večja prioriteta mora biti dana vseživljenjskem učenju kot osnovni 

komponenti evropskega socialnega modela.  
 

                                                 
63 European Commission. Towards a knowledge based Europe. The European Union 
and the information society. (oktober 2002) 
<http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/36/en.pdf>  
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Strategija je bila v letu 2001 dopolnjena z ukrepi za urejanje okolja, tako da 
strategija kot celota sedaj zajema tri področje (t. i. stebre), in sicer gospodarstvo, 
socialo in okolje. Vsa tri področja naj bi usklajena delovala v smeri hitrejšega 
trajnostnega razvoja Unije.  
 
 
2.2 Konkretni cilji za prihodnost sistemov izobraževanja in usposabljanja 

Na lizbonskem zasedanju marca 2000 je Evropski svet pozval Svet za 
izobraževanje, naj se loti splošnega premisleka o konkretnih ciljih za prihodnost 
izobraževalnih sistemov, pri tem naj se osredotoči na skupne zadeve in 
prednostne naloge ter hkrati upošteva nacionalno raznolikost. Na podlagi 
prispevkov držav članic je Svet opredelil številne skupne prednostne naloge za 
prihodnost in kako naj sistemi izobraževanja in usposabljanja prispevajo k 
uresničevanju lizbonskega cilja. Prednostne naloge so bila objavljene v Poročilu 
Sveta za izobraževanje Evropskemu svetu: Konkretni cilji za prihodnost 
sistemov izobraževanja in usposabljanja.64 
 
Poročilo navaja tri strateške cilje, ki so jih sprejeli ministri za izobraževanje za 
prihodnjih deset let. Ti trije cilji so delno posredno, delno tudi neposredno tesno 
povezani s cilji, ki bi si jih morali zastavljati visokošolski zavodi, ki 
izobražujejo bodoče učitelje.  
 
2.2.1 Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in 
usposabljanja v Evropski uniji.  

Osnovni namen tega strateške cilja je razvoj konkurenčne in dinamične družbe, 
katere državljani so sposobni razvijati svoje znanje, spretnosti in 
usposobljenost. Ljudje, ki niso pripravljeni na te spremembe, bodo še posebej v 
nevarnosti, saj podatki kažejo, da za posameznike brez ustrezne usposobljenosti 
velja štirikrat večja verjetnost brezposelnosti. V sklopu tega strateškega cilja 
dokument navaja konkretne cilje, med katerimi ima prav izobraževanje učiteljev 
osrednji pomen: 

− izboljšanje izobraževanja in usposabljanja učiteljev ter izobraževalcev.65 
Najpomembnejši izziv za sisteme izobraževanja in usposabljanja v 
naslednjih letih bo skrb za začetno izobraževanje in stalno strokovno 
izpopolnjevanje pedagoških delavcev. Kot ključni problem se kaže prav 

                                                 
64 Commission of the European Communities: Concrete Future Objectives of Education 
Systems in European Union (31. 01. 2001) <http://www.see-
educoop.net/education_in/pdf/concretefuturobjectiv-oth-enl-t02.pdf>; slovenska verzija 
<http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/concretefuturobjectiv-oth-svn-t02.pdf>  
65 Dokumenti Evropske unije iz načelnih razlogov striktno razlikujejo med učitelji 
(teachers) in izobraževalci (trainers). 
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njihovo usposabljanje, saj se je večina učiteljev in izobraževalcev, ki imajo 
pomembno vlogo pri motiviranju in uspešnosti učečih, pridobila izobrazbo 
pred 25 leti ali več, svojega znanja in spretnosti pa niso vedno dopolnjevali 
tako, da bi lahko sledili spremembam v družbi. Nekateri pedagoški delavci 
tako še vedno ostajajo zgolj prenašalci znanja. Stalno strokovno 
izpopolnjevanje bi jih moralo usposobiti, da bi svoje učence, dijake oz. 
študente motivirali ne samo za pridobivanje potrebnega teoretičnega znanja 
in poklicnih veščin, ampak tudi za prevzemanje odgovornosti za svoje lastno 
učenje in da bi si na ta način pridobili tudi potrebno usposobljenost za delo 
in življenje v družbi. V dokumentu je posebej poudarjen pomen privabljanja 
novih učiteljev in status učiteljev; 

− razvijanje spretnosti za družbo znanja: izboljšanje pismenosti in 
numeričnega znanja. Zagotoviti je treba, da bodo vsi državljani pridobili 
aktivno raven pismenosti in numeričnega znanja, to je bistveni pogoj za 
kakovostno učenje in ključ do razvijanja nadaljnjih učnih zmožnosti in 
zaposljivosti; posodabljanje opredelitve temeljnega znanja in spretnosti za 
družbo znanja. Vse hitrejše spremembe v družbi in gospodarstvu, zlasti 
uvedba IKT, od nas zahtevajo nenehno preverjanje tega, kakšno naj bodo 
znanje in spretnosti, da bomo lahko sledili spremembam; ohranjanje 
sposobnosti za učenje. Dokument poudari, da mora biti razvijanje 
sposobnosti učenja v prihodnjih letih v središču izobraževanja učiteljev in 
pedagoškega raziskovanja. Spreminjajoča se narava družbe in dela namreč 
vedno bolj kaže na to, da zgolj strokovno znanje in spretnosti ne bodo več 
zadoščali. Učitelj bi moral biti sposoben ohraniti oz. vzbuditi radovednost in 
zanimanje za nove razvojne dosežke, brez katerih si vseživljenjsko učenje ni 
možno za zamisliti;  

− zagotavljanje dostopa do IKT vsakomur. IKT je mnogim ljudem v Evropi 
zares spremenila način dela in njena vse širša uporaba pomeni velik preobrat 
v možnem načinu dela šol, institucij za poklicno usposabljanje in drugih 
učnih centrov. Pomen IKT vse bolj narašča tudi v odprtih učnih okoljih in 
virtualnem poučevanju. V sistemih izobraževanja in usposabljanja bosta 
sposobnost hitrega odzivanja na razvojne spremembe in potreba po 
ohranjanju konkurenčnosti še nadalje zelo pomembna dejavnika. Poleg tega 
bodo morali biti posamezniki dovolj prožni, da bodo lahko vse življenje 
pridobivali novo znanje in spretnosti s pomočjo IKT. Kako uspešni bodo, bo 
odvisno od prožnosti organizacije in zadostnih sredstev, pri tem se bo treba 
osredotočiti zlasti na tri naloge: opremljanje šol in učnih središč. Potrebno je 
zagotoviti, da bodo imele šole in učna središča dovolj tehničnih sredstev in 
vso ustrezno IKT infrastrukturo, da bi lahko učenci in študenti tudi v resnici 
izkoristili vse razpoložljive vire in možnosti za interaktivno uporabo 
interneta. Ob tej nalogi so že v Lizboni določili konkreten cilj, naj vse države 
članice do konca leta 2001 vsem šolam zagotovijo dostop do interneta; 
vključevanje učiteljev in izobraževalcev. Tudi ob tej nalogi so v Lizboni 
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določili konkreten cilj, da se morajo vsi učitelji do konca leta 2002 
usposobiti za uporabo interneta in multimedijskih virov; uporaba omrežij in 
virov. Uporaba šolskih omrežij hitro narašča. Mnoge države članice, med 
njimi tudi Slovenija, imajo posebna omrežja za izobraževanje in 
usposabljanje, ki jih uporabljajo zato, da učiteljem z njihovo pomočjo 
zagotavljajo usposabljanje in učno gradivo, šolskim oddelkom pa omogočajo 
dostop do učnih virov. Dokument poudari, da bo pomoč in svetovanje pri 
izbiri multimedijskih virov v prihodnje prednostnega pomena za učitelje. Na 
ta način bo mogoče skrbeti tudi za sisteme ovrednotenja in izmenjevati 
primere dobre prakse; 

− povečanje vpisa na naravoslovne in tehniške študije. Evropske analize in 
dokumenti opozarjajo, da se premalo kandidatov odloča za študij na tem 
pdoročju. Temu cilju se veliko pozornosti posveča tudi v Sloveniji. Na 
Pedagoški fakulteti je posebej pomembno, da se poveča privlačnost 
dvopredmetnih študijskih vezav z naravoslovnimi predmeti, matematiko in 
računalništvom. Poudarek na IKT, bodisi pri informiranju o možnostih za 
vpis na te študije bodisi pri opredeljevanju vsebine in kompetenc oz. pri 
samem izvajanju študijskih programov, lahko pomembno prispeva k 
uresničevanju tega konkretnega cilja; 

− kar najbolje uporabiti vire. Ta cilj govori predvsem o uporabi sistemov 
zagotavljanja kakovosti, ki so bistveni del učinkovitega sistema 
izobraževanja in usposabljanja. Na voljo so postopki, ki omogočajo merjenje 
kakovosti, čeprav nimajo vse države enakih izkušenj pri njihovi uporabi v 
izobraževanju in usposabljanju. Uvajanje teh sistemov mora spremljati 
usposabljanje ustreznih strokovnjakov – njihova uporaba vpliva na večjo 
kakovost ne le pri ponudbi izobraževanja in usposabljanja, ampak tudi pri 
zagotavljanju ustreznih učnih izkušenj. 

 
2.2.2 Vsem olajšati dostop do izobraževanja in usposabljanja 

Če hočemo uspešno uveljaviti filozofijo vseživljenjskega učenja, ne 
potrebujemo le kakovostnega osnovnega izobraževanja za vse od ranega 
otroštva dalje, temveč vseobsežni izobraževalni sistem, ki bo privlačen tudi za 
odrasle oz. starejše generacije, ki jih morajo spodbujati k učenju. Dokument 
navaja, da je potrebna tudi strategija, ki bo presegla tradicionalne meje med 
posameznimi deli znotraj formalnega izobraževanja in usposabljanja ter med 
formalnim, neformalnim in priložnostnim učenjem: 
− odprto učno okolje. Pri tem cilju gre za nujnost sprememb v načinu 

izobraževanja in usposabljanja. Avtorji dokumenta poudarijo, da se morajo v 
ta namen vsi deli izobraževalnih sistemov demokratizirati ter izboljšati 
odnos do učečih, še zlasti to velja za visoko šolstvo. Z vidika 
vseživljenjskega učenja je treba oblikovati prožne sisteme vodenja in 
informiranja ter jih prilagoditi lokalnim razmeram. Tako spremenjen sistem 
bo moral odgovoriti tudi na vprašanja, npr. kako prilagoditi urnik potrebam 
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otrok in staršev, kako zagotoviti otroško varstvo med študijem, kako ljudem 
približati možnosti za cenovno dostopno učenje ter kako priznavati 
predhodno, zunaj formalnih sistemov izobraževanja in usposabljanja 
pridobljeno neformalno pridobljeno znanje; 

− naj bo učenje privlačnejše. Jasno je, da sta za uspešno implementacijo 
koncepta vseživljenjskega učenja najpomembnejša dva faktorja: 
individualna motivacija za učenje ter na drugi strani pestrost učnih 
priložnosti. To pomeni, da je treba najti načine za pomoč posameznikom pri 
učenju in jih spodbujati v formalnem izobraževanju ali delovnem okolju. 
Hkrati je potrebno zagotoviti tudi spodbude, ki naj mlade opogumijo, da 
bodo o nadaljnjem izobraževanju razmislili kot o koristni alternativi delu. 
Razviti bi bilo treba tudi sisteme vrednotenja poklicnih izkušenj v podporo 
tistim posameznikom, ki se iz zaposlitve preselijo v usposabljanje; 

− zavzemanje za aktivno državljanstvo, enake možnosti in socialno 
kohezijo. Pomemben del učnega procesa je spodbujanje aktivnega 
državljanstva. Pomembno je tudi, da sistemi izobraževanja in usposabljanja 
ljudi prepričajo, da v sodobni evropski družbi ni prostora za nestrpnost in 
diskriminacijo. Družba znanja, ki vabi ljudi, da sodelujejo v njej, mora 
obenem omogočati ter ponujati vsem ljudem priložnost za dostop do 
izobraževanja in usposabljanja. Le tako je možno pri vseh doseči občutek 
pripadnosti družbi, omogočiti možnost soodločanja in prispevanja h 
gospodarskemu in družbenemu življenju.  

 
2.2.3 Odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje 

Sistemi izobraževanja in usposabljanja se morajo nujno odpreti vplivom širšega 
okolja na lokalni in mednarodni ravni. V to nas sili vse večja poklicna in 
zemljepisna mobilnost posameznikov, ki morajo poleg svojih poklicnih znanj 
biti zmožni delati in komunicirati tudi v drugih državah. Poleg tega se je 
potrebno zavedati, da si danes ljudje želijo sami odločati, kje bodo končali svoje 
usposabljanje, za to pa so potrebne jasne strategije, kako povečati privlačnost 
evropskih sistemov izobraževanja in usposabljanja za Evropejce in 
Neevropejce. Dokument posebno pozornost nameni okrepitvi sodelovanja na 
področju izobraževanja in usposabljanja z državami nečlanicami EU.  

V tej povezavi izstopa pet posebnih vmesnih ciljev: 

− krepitev vezi z delovnimi okolji, raziskovanjem in širšo družbo. Potreba 
šol in institucij za poklicno usposabljanje po povezovanju z delovnimi okolji 
je že dolgo splošno priznana – pri usposabljanju je delovna praksa zelo 
dragocena, povečuje zaposljivost in omogoča vpogled v svet dela. 
Pomembne so tudi vezi z delodajalci, saj lahko npr. učitelji praktičnega 
pouka pri neposrednem sodelovanju z delodajalci ugotovijo, kakšno znanje 
in katere spretnosti bodo potrebne v prihodnosti. Vsekakor bi bilo potrebno 
še bolj spodbujati sodelovanje med izobraževalnimi institucijami, podjetji, 
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raziskovalnimi institucijami in vsemi pomembnejšimi partnerji javnega 
sektorja, da bi lahko izobraževalni sistemi spoznali, kaj se je dobrega 
mogoče naučiti iz takega sodelovanja, predvsem z vidika motiviranja 
učencev in vnašanja novih pogledov v institucije za izobraževanje in 
usposabljanje; 

− razvijanje podjetniškega duha; 

− izboljšanje učenja tujih jezikov. Evropa je večjezična in poznavanje oz. 
učenje tujih jezikov je zato zagotovo ključnega pomena ne le za kulturno 
bogatitev posameznika, ampak tudi kot prispevek k mobilnosti in evropski 
konkurenčnosti. Dokument izpostavi zgodnje učenje tujih jezikov, ki je 
lahko ključ do večje jezikovne uspešnosti kasneje v življenju; 

− povečanje mobilnosti in izmenjav. Mnoge institucije, med njimi tudi PeF 
UL, že vrsto let uspešno sodelujejo v programih mobilnosti in izmenjav, kot 
so Socrates, CEEPUS, Leonardo da Vinci in Mladina. Izmenjave omogočajo 
sodelujočim, da si pridobijo nov pogled na svet, uporabijo svoje znanje tujih 
jezikov v praksi ter se povežejo s širšim okoljem. Mednarodne izmenjave 
odpirajo tudi drugačen pogled na učni proces ter omogočajo pedagoškim 
delavcem, da si s kolegi iz tujine izmenjujejo primere dobre prakse in se tako 
učijo drug od drugega. V prihodnosti je potrebno še povečati in 
demokratizirati mobilnost in izmenjave ter razširiti krog institucij za 
izobraževanje in usposabljanje, ki bodo sodelovale pri teh dejavnostih; 

− krepitev evropskega sodelovanja. V prihodnost usmerjene politike 
izobraževanja in usposabljanja ni mogoče še naprej oblikovati brez povezave 
z razvojem v Evropi in širšem svetu. Končni cilj je ustvariti Evropo brez 
meja v izobraževanju in usposabljanju, za kar je potrebno okrepljeno 
čezmejno sodelovanje, sistematično povezovanje organizacij za 
usposabljanje, razvoj sistemov akreditacije ter široko priznavanje 
kvalifikacij in diplom. Najboljši primer takega sodelovanja je bolonjski 
proces v visokem šolstvu.  

 
2.3 eEurope 
 
Že leta 1999 je Evropska komisija predstavila pobudo »eEurope«, s pomočjo 
katere naj bi omogočila lažji prehod v digitalno ekonomijo ne samo članicam 
EU, temveč tudi državam kandidatkam iz centralne in vzhodne Evrope. 
Poglavitni cilj »eEurope« je omogočiti, da ima vsakdo v Evropski uniji – vsak 
državljan, vsako podjetje, vsaka administracija – dostop do novih 
informacijskih in komunikacijskih tehnologij. To pomeni, npr. uporaba 
interneta za vrsto vsakodnevnih aktivnosti, storitev in produktov kot so 
izobraževanje, upravljanje, zdravstvo, kultura in zabava. Dostop do interneta je 
danes postala osnovna pravica vsakega državljana, ki jo je država dolžna 
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omogočiti. Cilj »eEurope« ni samo izboljšanje evropske ekonomije, temveč teži 
k temu, da ima vsakdo, predvsem tisti s posebnimi potrebami, možnost uporabe 
sodobnih komunikacijskih tehnologij za izboljšanje kvalitete življenja. 
Evropske vlade ne želijo, da bi bile prednosti informacijske družbe na voljo 
zgolj privilegirani manjšini, temveč vsem: nova informacijska družba mora biti 
vključujoča družba. Tudi tu internet omogoča veliko možnosti – vsak, ki zna 
uporabljati računalnik, lahko sodeluje v družbi zgolj s klikom na miški. 
»eEurope« in pripadajoči programi (eLearning, eHealth, eGovernment, 
eBusiness) se osredotočajo predvsem na to, da v celoti izkoristijo te potenciale 
za večjo socialno vključenost.  
 
Socialna vključenost. Prav socialna vključenost je tista lastnost, s katero želi 
Evropska komisija ločiti evropski pristop v uveljavljanju informacijske družbe 
od pristopov v drugih delih sveta. Nobena skrivnost ni, da so ZDA v preteklosti 
dosegle precejšnjo prednost s hitro vključitvijo interneta. »eEurope« pomaga 
Evropi čimprejšnjo priključitev, po drugi strani pa namenja veliko pozornosti 
temu, kako na regionalnem, nacionalnem in evropskem nivoju zagotavljati 
prednosti digitalne ekonomije vsem evropskim državljanom in tako pustiti 
»evropski pečat na internet.« »Internet lahko spremeni svet v globalno vas, 
vendar je EU odločna, da omogoči, da v tej vasi vsaka kultura in vsak jezik 
ohrani svojo vlogo na lokalnem nivoju.« (Towards …, 2002, 7) 
  
Vseživljenjsko učenje je pomembna komponenta na znanju temelječe družbe. 
Močno in konkurenčno ekonomijo ni mogoče doseči zgolj z uvedbo digitalne 
tehnologije. Prav tako pomembno je, da obstajajo visoko kvalificirani delavci, 
ki znajo delati z novimi tehnologijami, hkrati je po drugi strani potrebno imeti 
tudi digitalno pismene uporabnike teh novih oblik blaga in storitev. To pomeni 
izobraževanje ljudi vseh starosti. »Konkurenčnost je odvisna od tega, koliko 
investiraš v ljudi.« (Towards …, 2002, 8)  
 
2.3.1 Akcijski načrt 2002,66 ki so ga sprejeli evropski voditelji na srečanju v 
Feiri junija 2000, omenja tri ključne cilje, ki jih je potrebno doseči do leta 2002: 
a) cenejši, hitrejši in varen internet. Znotraj tega cilja se nahaja za potrebe tega 

pregleda posebej zanimiva prioriteta: hitrejši internet za raziskovalce in 
študente. V ta namen akcijski načrt med drugim predlaga vzpostavitve hitre 
povezave do interneta in intraneta na univerzah; 

b) investiranje v ljudi in spretnosti. V tem pregledu bomo posebej poudarili 
prioriteto, ki je opredeljena kot mladi v digitalni dobi. Akcijski načrt 
priznava, da je bil dosežen precejšen napredek v številu šol, ki so povezane z 
internetom, vendar je potrebno storiti več:  

                                                 
66 eEurope 2002 <http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l24226a.htm> 
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1. povezati šole v raziskovalne mreže in omogočiti šolam, učiteljem in 
učencem priročen dostop do interneta in multimedijskih sredstev; 

2. zagotoviti razpoložljivost izobraževalnih storitev in t. i. platform e-učenja 
za učitelje, učence in starše; 

3. izobraževati učitelje za uporabo digitalnih tehnologij; 
4. prilagoditi šolski kurikulum z vključitvijo novih načinov učenja in 

uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij; 
c) stimuliranje uporabe interneta. 
  
2.3.2 Akcijski načrt 200567 so sprejeli evropski voditelji na srečanju v Sevilli 
junija 2002. Za razliko od načrta 2002, ki se je v glavnem osredotočil na 
povezanost z internetom, se načrt 2005 ukvarja predvsem s stimuliranjem 
razvijanja storitev, prijav in vsebin med pospeševanjem razvijanja varnega in 
široko-pasovnega dostopa do interneta. V skladu z glavnimi točkami Lizbonske 
strategije je prisotna tudi težnja po čim večji stopnji socialne vključenosti. 
eEurope 2005 sledi načrtu eEurope 2002 ter postavlja konkretne cilje in 
upošteva napredek, ki je bil dosežen. Posebna pozornost je namenjena 
prilagoditvi nove zakonodaje in preusmerjanja programov proti identificiranim 
prioritetam. Glavni cilji, ki bi morali biti doseženi do leta 2005, so:   
a) moderne on-line javne storitve, ki vključuje tudi pobudo e-learning oz. e-

učenje. E-učenje spodbuja nadaljnjo uporabo elektronskih sredstev 
poučevanja. V tej smeri akcijski načrt 2005 predlaga naslednje korake: 
− široko-pasovni dostop do interneta za vse šole in univerze do leta 2005, 
− univerze morajo omogočiti dostop do interneta študentom in 

raziskovalcem do leta 2005, 
− do leta 2003 mora Evropska komisija sprožiti raziskovalne aktivnosti v 

smeri razvijanja računalniških mrež in platform, 
− države EU morajo s pomočjo strukturnih skladov sprožiti izobraževalne 

aktivnosti in omogočijo odraslim pridobitev spretnosti, ki jih potrebujejo 
za delo v na znanju temelječi se družbi, 

b) dinamično e-poslovno okolje, 
c) varna informacijska infrastruktura, 
č)  razširjena razpoložljivost široko-pasovnega dostopa po konkurenčnih cenah, 
d)  razširjanje dobre prakse in t. i. benchmarking-a. 
 
 
2.4 eLearning 

Komisija je sprejela pobudo e-učenje, da bi lahko prilagodila evropske 
izobraževalne sisteme ekonomiji znanja in digitalni kulturi. Ta pobuda ima štiri 
glavne komponente: 
− opremiti šole z mutlimedijskimi računalniki; 
                                                 
67 eEurope 2005 <http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l24226.htm> 
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− izobraževati evropske učitelje s pomočjo digitalne tehnologije; 
− oblikovati evropske izobraževalne storitve in programe; 
− pospešiti mreženje šol in učiteljev.  
 
2.4.1 eLearning akcijski načrt 

V sklopu eEurope akcijskega načrta 2005 je bil sprejet rudi akcijski načrt za 
eLearning,68 ki pokriva obdobje od 2001 do 2004. Poglavitni cilj načrta je 
mobilizirati vse, ki sodelujejo v izobraževalnem procesu, da popravijo 
pomanjkanje spretnosti v povezavi z novimi tehnologijami ter izboljšajo 
socialno vključenost. Akcijski načrt poudari štiri glavna področja delovanja: 

 
a) infrastruktura in oprema. Akcijski načrt v povezavi z infrastrukturo in 

opremo identificira tri vrste aktivnosti. Prva med njimi, ki vključuje pripravo 
poročila o eLearning indikatorjih, se nanaša na razvoj orodja za pomoč pri 
prinašanju odločitev – gre za pripravo kvantitativnih in kvalitativnih 
indikatorjev, primernih za vzpostavitev strateške in visoko kvalitetne 
informacijske baze. Druga aktivnost se nanaša na vzpostavitev t. i. European 
research area.69 Tretja aktivnost se nanaša na vzpodbujanje razvoja 
infrastrukture z vidika priprave večnamenskih prostorov za učenje, ki bi bili 
dostopni vsem. Prav tako se nanaša tudi na razvoj virtualne infrastrukture in 
vzpostavitev večjezikovnega portala na internetu, ki bo omogočil 
strukturiran in uporabniško prijazen dostop do obstoječih virov;  

  
b) usposabljanje. Akcijski načrt navaja dve ključni vrsti aktivnosti. Prva se 

nanaša na razvoj novih spretnosti, s katerimi bi kompenzirali evidentno 
pomanjkanje ponudbe ustrezno usposobljene delovne sile. Druga vrsta 
aktivnosti se nanaša na usposabljanje učiteljev in izobraževalcev. Med 
specifičnimi aktivnostmi načrt predlaga vpeljavo »evropske diplome za IT 
spretnosti«, izdelavo popisa obstoječih projektov na tem področju in analiz 
pripravljenih modelov, pripravo vodnika po obstoječih virih in strokovnjakih 
na tem področju ter organizacijo seminarja na temo spretnosti za jutrišnje 
učitelje in izobraževalce; 

 
c) storitve. Za vzpostavitev primernega okolja je načrtovanih več različnih 

aktivnosti: priprava priporočil za izboljšanje potrošnikove zaščite, 
proučevanje etičnih vprašanj v zvezi s svetovnim spletom, promocija 
ustreznih sredstev za zagotavljanje varnosti izobraževalnih in kulturnih 
spletnih strani, proučevanje vprašanj glede intelektualne lastnine, razvoj 
koprodukcij, izmenjave in distribucijskih sistemov;  

 
                                                 
68 eLearning Action Plan <http://europa.eu/scadplus/leg/en/cha/c11050.htm> 
69 Za več informacij o ERA glej <http://ec.europa.eu/research/era/index_en.html>. 
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č) krepitev sodelovanja in dialoga. Načrt identificira naslednje ključne korake 
za krepitev sodelovanja in dialoga: vzpostavitev eLearning Internet strani do 
konca leta 2001, okrepitev evropskih mrež za izobraževanje in usposabljanje 
z vzpostavitvijo PROMETEUS združenja kot foruma za razprave, 
organiziranje eLearning konference.  

 
 
2.4.2 Večletni program (2004–2006) za učinkovito integracijo IKT v sisteme 
izobraževanja in usposabljanja v Evropi70(eLearning program) 
  

Predlog programa je bil objavljen že leta 2002, in sicer v luči spoznanja, da je v 
eLearning akcijskem načrtu eLearning definiran kot »uporaba novih 
mutlimedijskih tehnologij in interneta za izboljšanje kvalitete učenja z 
omogočanjem dostopa do virov in storitev, kot tudi z odročnimi izmenjavami« 
(Proposal …, 2002, 2). A je postalo očitno, da ima ta definicija pomanjkljivost – 
ne vsebuje vizije o učenju s pomočjo IKT kot integralne komponente sistema 
izobraževanja in usposabljanja. Postalo je več kot očitno, da je digitalna 
pismenost postala enako pomembna, kot je bila včasih pismenost v klasičnem 
pomenu besede. Brez nje posameznik ne more popolnoma sodelovati v družbi 
niti pridobiti potrebnega znanja in spretnosti.   
 
V delu dokumenta, v katerem so našteti izzivi in priložnosti pri modernizaciji 
visokega šolstva v prihodnosti je zapisano, da so univerze in druge visoko šolske 
ustanove ključni dejavnik v produkciji in razširjanju znanja v razvoju 
socialnega, pedagoškega in tehnološkega raziskovanja, v izobraževanju 
učiteljev in izobraževalcev ter v stalnem strokovnem izpopolnjevanju, ki je sploh 
glavna značilnost družbe znanja.  
 
Univerze že nekaj časa uporabljajo eLearning za doseganje dodatne vrednosti 
za študente ter za omogočanje fleksibilnega virtualnega učenja s pomočjo 
spletnih virov. V želji, da bi se ustrezno odzvale na spreminjajoči se trg in 
izzive, ki jih prinaša globalizacija, nekatere univerze vstopajo v strateška 
partnerstva in prevzemajo nove poslovne modele. Kljub temu, ugotavljajo 
avtorji dokumenta, so še vedno najuspešnejše prestižne univerze in ne novo 
ustanovljena globalna združenja, ki v večini primerov niso uspela razviti 
dolgoročnega poslovnega modela ali ohraniti visokih standardov poučevanja. 
To dokazuje, da je eLearning prej evolucija kot revolucija. 
 

                                                 
70 Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council adopting a 
multi-annual programme (2004-2006) for the effective integration of Information and 
Communication Technologies (ICT) in education and training systems in Europe 
(eLearning Programme) (19. 12. 2002);  
<http://ec.europa.eu/education/programmes/eLearning/doc/dec_en.pdf> 
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Na evropski ravni je bilo pripravljeno obetavno sodelovanje v univerzitetnem 
kontekstu. Več kot 700 evropskih univerz je bilo vključenih v obsežne projekte 
in poglobljene refleksije o organizaciji univerz in pedagoških potrebah, ki jih je 
potrebno vnesti v uporabo pri novih izobraževalnih pristopih in metodah. Pilotni 
eksperimenti na področju e-učenja (študij na daljavo, virtualni kampusi, 
virtualne univerze, virtualna mobilnost) so prav tako omogočili dobre 
priložnosti za ponoven premislek o organiziranosti univerze, kurikulu ali 
evropski strategiji, za oceno učinka IKT na interakcijo med učiteljem in 
študenti, za posvetitev odpiranja univerze novim publikam ter za zadovoljevanje 
potreb po stalnem strokovnem izpopolnjevanju in vseživljenjskem učenju. 
Ostali pilotni projekti so poudarili potencial zahtevnejšnih storitev e-učenja za 
profesionalne ali korporativne stranke kot nov vir dohodka za univerze.   
 
Med pripravljanjem osnutka programa eLearning je bila ustanovljena posebna 
delovna skupina, ki so jo sestavljali predstavniki tradicionalnih in t. i. 
Open/Distance univerz. Udeleženci so si bili enotni, da mora nov program 
eLearning pomagati razčistiti, 'zakaj' in 'kako' uporabiti IKT v izobraževanju, 
pri čemer mora biti poudarek na inovativnih izobraževalnih metodah. 
Udeleženci so priporočili nadaljnje raziskovanje obstoječih izkušenj v evropskih 
univerzah, boljšo kontrolo in nadgradnjo že obstoječih sistemov. Različni 
scenariji za virtualne univerze morajo biti boljše pripravljeni ter vsebovati vidik 
potencialne razširitve po vsej Evropi. 
 
 
3 Slovenija 
 
V Sloveniji je to področje vse do leta 2004, tj. do njegove ukinitve, »pokrivalo« 
Ministrstvo za informacijsko družbo. Področje dela Direktorata za aplikacije v 
informacijski družbi je prevzel Direktorat za informacijsko družbo na 
Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Področje dela Direktorata 
za informacijsko infrastrukturo je prešlo na Direktorat za elektronske 
komunikacije v sklopu Ministrstva za gospodarstvo. Zgolj leto pred tem, 
februarja 2003, je Vlada RS je sprejela Strategijo Republike Slovenije v 
informacijski družbi  
 
 
3.1 Strategija RS v informacijski družbi (2003)71 

Strategija narekuje smeri razvoja naše države tako na ožjem področju 
telekomunikacij kot s širšega vidika razvoja informacijske družbe oz. družbe, ki 
temelji na znanju. Strategija je osredotočena na neposredne storitve 
                                                 
71 <http://mid.gov.si/mid/mid.nsf/V/KE332AF03299A027FC1256CCC0042109C/$file/ 
Strategija_RSvID_(2003-02-13).pdf> 
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informacijske družbe za državljane, izvedbeni okvir pa sledi akcijskemu načrtu 
eEurope. Konkretna nosilna ciljna področja strategija so:  

− povečanje dostopnosti informacijsko komunikacijske infrastrukture z 
zagotavljanjem ustrezne regulative;  

− inovativno razpoznavanje in oblikovanje novih tržnih možnosti z 
vključevanjem raziskovalno razvojnih iniciativ. Povečevanje sodelovanja 
med izobraževalno raziskovalnimi ustanovami in gospodarstvom na 
področju IKT;  

− ustvarjanje pogojev za razvoj intelektualno intenzivnih gospodarskih 
dejavnosti (IKT industrija);  

− uporaba IKT v šolskih in izobraževalnih ustanovah tako s strani učencev, 
kakor tudi učiteljev. Uvajanje ustrezno usklajenih in dopolnjenih 
interdisciplinarnih učnih vsebin povezanih z razvojem informacijske družbe 
na vseh ravneh izobraževanja;  

− omogočanje dostopa do storitev informacijske družbe najširšemu krogu 
prebivalcev, usposabljanje in ustvarjanje novih načinov dela;  

− oblikovanje digitalnih vsebin na kulturnem in širšem družbenem področju ter 
s tem ohranjanje kulturne dediščine in jezika;  

− intenzivno uvajanje elektronskih storitev v javni upravi ter omogočanje 
elektronskega poslovanja javne uprave z državljani in gospodarstvom;  

− uvajanje elektronskega poslovanja na ravni lokalne samouprave;  
− zmanjševanje digitalnega razkoraka z zagotavljanjem vključenosti vseh 

prebivalcev, predvsem pa tistih, ki predstavljajo na trgu delovne sile obrobne 
ali socialno izključene skupine ali skupine s posebnimi potrebami. 

 
 
4 Priporočila  
 
V poročilu72 iz novembra 2003, ki povzema glavne ugotovitve IKT delovne 
skupine, ene izmed osmih, ki so bile ustanovljene, da pospešujejo in spremljajo 
približevanje h konkretnim ciljem za prihodnost sistemov izobraževanja in 
usposabljanja, je videti, da je bil dosežen pomemben napredek v Evropi, še 
posebej na področju IKT infrastrukture v izobraževanju. Istočasno poročilo 
opozarja, da se je pokazalo, da je izredno težko določiti parametre, s katerimi je 
moč definirati primere »dobre prakse v uporabi IKT v izobraževanju«. Ker se 
praksa, ki deluje dobro v enem okolju, ne obnese nujno tudi v drugem okolju, ni 
možno preprosto kopirati »dobre prakse« iz enega okolja v drugo. Edini 

                                                 
72 Implementation of “Education & Training 2010” Work Programme. Working Group 
“ICT in Education and Training”. Progress Report, november 2003; 
<http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/it-technologies_en.pdf> 
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parameter, ki se je vedno znova pojavljal, je inovativnost identificiranih praks. 
Glavna vprašanja oz. najbolj pereči problemi, ki so se pojavili v poročilu so:  
 
− uokvirjanje IKT integracije v izobraževanje z dolgoročnimi cilji. Pogosto se 

IKT oprema zmotno izpostavlja kot poglaviten problem pri integraciji IKT v 
izobraževanje. V resnici je investiranje zgolj v opremo, opozarja poročilo, 
slaba politika. Omogočanje dostopa do računalnikov brez povezanih 
izobraževalnih politik in brez ustrezne podpore je nesmiselno. Ustrezne 
politike morajo omogočiti dolgoročno vizijo, ki se jo da prevesti v 
dolgoročne cilje oz. v »omogočanje dostopa do izobraževanja za vse, 
povečanje kvalitete izobraževanja, preoblikovanja organizacije in 
upravljanja izobraževalnega procesa, omogočanje vseživljenjskega učenja, 
pospeševanja IKT kompetenc učencev, študentov, učiteljev in 
administrativnega osebja ter povečanje učinkovitosti šolske administracije« 
(Implementation …, 2003, 3);       

 
− IKT v izobraževanju za učitelje in študente. Poročilo poudarja pomen 

uporabe IKT v izobraževalne namene ter navaja, da se mora modularni učni 
načrt še definirati. Učitelji potrebujejo netehnične (80 %) in tehnične 
spretnosti (20 %) na področju IKT. Graditev avtonomnega delovanja in delo 
v skupini sta bistvenega pomena. Dobre osnovne spretnosti (branje, pisanje, 
risanje) in druge zahtevne kognitivne spretnosti so predpogoj za uspešno 
uporabo IKT;   

 
− pravične in dostopne IKT storitve za šole. IKT revolucija v izobraževalnih 

sistemih poteka na več ravneh – na ravni učiteljev in učencev, na ravni 
socialnih, ekonomskih in civilnih zahtev ter na ravni disciplin, kurikularnih 
tem in kompetenc. Premik od procesa poučevanja k procesu učenja prinaša v 
izobraževalni sistem nove potrebe. Bolj odprto izobraževalno okolje zahteva 
prilagojen urnik, šolsko arhitekturo in nove kompetence za učitelje. Potrebno 
pa je tudi držati korak z novo tehnologijo.     

 
V nadaljevanju poročilo iz naštetih problemov izpelje konkretna priporočila, ki 
jih velja upoštevati tudi pri razvoju in izvajanju novih študijskih programov na 
PeF UL:  
 
− IKT politike in strategije je potrebno vključiti v dolgoročne 

izobraževalne cilje. Če upoštevamo radikalne spremembe v izobraževanju 
in se ob tem zavedamo potenciala IKT, je nujno potrebno poskrbeti, da so 
politike in strategije v zvezi z uporabo IKT v izobraževanju pripravljene 
dolgoročno. Vloga, ki jo ima IKT v pospeševanju proizvodnje in trgovine 
nikakor ne sme zasenčiti vloge, ki jo lahko ima IKT pri razvijanju 
državljanske vzgoje in osebnostne rasti v izobraževalnih sistemih;   
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− zagotoviti je potrebno novo podporno storitev v izobraževanju. 
Ključnega pomena za nadaljnji razvoj uporabe IKT v izobraževalnih 
sistemih je tudi zagotavljanje ustrezne oz. zadostne podpore. Specifične 
storitve (agencije, podporne ekipe itn.) morajo biti ustrezno financirane ter 
na voljo za izobraževalno in tehnološko podporo vsem. Tovrstne storitve 
vključujejo usposabljanje in svetovanje, namenjeno učiteljem, 
izobraževalcem in upravljavcem izobraževalnih sistemov;   

− študenti, učitelji, izobraževalci, šolska administracija in ravnatelji 
morajo biti usposobljeni v IKT inkluzivnih izobraževalnih politikah. 
Videti je, da je izobraževanje učiteljev najpomembnejše področje pri 
uveljavitvi IKT v izobraževanje, zato je toliko pomembnejše, da so učitelji 
sposobni refleksije o praksi, ki jo izvajajo. Po drugi strani morajo biti 
študenti dobro seznanjeni z digitalno kulturo in kritično ozaveščeni o 
načinih, na vplivajo katere mediji in digitalna kultura, kakor tudi na njihove 
načine učenja, razmišljanja in izražanja; 

− razviti je potrebno raziskovanje, indikatorje in dostop do rezultatov. 
Avtorji dokumenta poudarijo, da je za nadaljnje vključevanje IKT v 
izobraževanje ključno, da imajo družbene znanosti in raziskovanje v 
izobraževanju zagotovljeno permanentno finančno podporo. S takšnimi 
aktivnosti lahko laže presodimo, katere prakse so dobre, identificiramo 
izboljšane akademske dosežke in s tem olajšamo odločitve na poti nadaljnje 
integracije IKT v izobraževanju.  
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Povzetek 
V prispevku so predstavljene prilagoditve izvedbe študijskih programov, ki so potrebne 
zaradi specifičnih potreb izrednih študentov. Med najpomembnejše prilagoditve sodijo 
podaljšan čas in izbrani termini za izvedbo študijskih aktivnosti, prilagojene oblike dela 
in možnost priznavanja neformalno pridobljenih znanj in izkušenj. 
 
Ključne besede 
prilagoditev izvajanja, izredni študij 
 
Abstract 
Adaptations of how study programmes are carried out, which are required due to the 
specific needs of part-time students, are presented in the paper. An extended study 
period and selected terms for the carrying out of study activities, adapted modes of 
study and the recognition of informally gained knowledge and experiences are 
considered to be some of the most important ones. 
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Pri prilagojenem izvajanju študijskih programov na izrednem študiju izhajamo 
iz dejstva, da so obveznosti študenta, izražene v kreditnih točkah, in tudi 
kompetence, ki jih pridobi v okviru študija, določene v študijskem programu. 
To torej pomeni, da morajo biti pridobljene kompetence diplomantov enake na 
obeh vrstah študija, kar določa tudi 92. člen Statuta UL. 

Zaradi specifičnih okoliščin na izrednem študiju, kamor se na Pedagoški 
fakulteti praviloma vpisujejo študenti, ki so že zaposleni na področju vzgoje in 
izobraževanja, pa mora biti način izvajanja študija prilagojen predvsem tej ciljni 
skupini študentov. Poleg tega je treba razmišljati tudi o prilagoditvah v primeru 
študentov s posebnimi potrebami; ker pa gre v teh primerih za posameznike v 
različnih pogojih, jih je smiselno še naprej obravnavati individualno. Tu torej 
pozornost namenjamo največji ciljni skupini. 

Prilagoditve so potrebne na več področjih. 

 

Obseg organiziranih oblik pedagoškega dela 
Med organizirane oblike pedagoškega dela sodijo klasične oblike, kot so 
predavanja, seminarji, vaje, nastopi in pedagoška praksa.  

Ker so študenti izrednega študija praviloma redno zaposleni in ker v nekaterih 
programih prihajajo z območja cele države, je izredni študij organiziran ob 
koncih tedna. To pomeni, da vseh organiziranih oblik pedagoškega dela ni 
mogoče izvesti v celotnem obsegu. V skladu z določili 91. člena Statuta 
Univerze v Ljubljani morajo ustrezno prilagojene oblike izvedbe pedagoškega 
dela obsegati najmanj 30 odstotkov obsega pedagoškega dela, ki je predviden za 
študente rednega študija.  

Ker je število kreditnih točk, ki jih študent zbere z uspešnim zaključkom 
posamezne enote v študijskem programu, – oziroma študijskega programa kot 
celote, ko diplomira – neodvisno od oblike študija, prilagojeno izvajanje 
izrednega študija pomeni, da mora biti delo organizirano tako, da študenti v 
večji meri delajo samostojno, pri tem pa bi morali biti zagotovljeni isti standardi 
kakovosti. Vendar delo, ki naj bi ga študent opravil v študijskem letu in je 
ovrednoten s 60 kreditnimi točkami, v obsegu od 1500 do 1800 ur bistveno 
presega čas, ki ga lahko redno zaposleni študenti (približno 1800 ur dela letno) 
posvetijo študiju. Zato bi bilo smiselno, da bi v novih študijskih programih 
predvideli prilagojeno izvajanje izrednega študija tako, da bi študenti letno 
pridobili razumno nižje število KT od tistega, ki se zahteva na rednem študiju, a 
ne manj kot 30 KT. 

Trenutno so vse posebnosti izvedbe izrednega študija določene v izvedbenih 
predmetnikih, ki jih na osnovi veljavni študijskih programov za vsako študijsko 
leto na predlog oddelkov potrdi Senat PeF UL.  
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Nove organizirane oblike pedagoškega dela 
Med nove, sodobne oblike pedagoškega dela, ki so posebej primerne za izvedbo 
izrednega študija, sodijo z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo podprte 
oblike dela. IKT omogoča komunikacije med vsemi udeleženci pedagoškega 
procesa ter skupinsko delo in sodelovanje na daljavo. Poleg tega multimedijske 
tehnologije in interaktivnost, ki jih prinaša sodobna IKT, omogočata izdelavo in 
uporabo kakovostnih študijskih gradiv za samostojno delo, ki upoštevajo 
najnovejša dognanja kognitivne znanosti, študentom in učiteljem pa omogočajo 
tudi dostop do informacij iz velike množice kakovostnih virov. 

Z vzpostavitvijo ustreznih učnih okolij za študij na daljavo in za samostojne 
oblike dela, ki temeljijo na z IKT podprtih sistemih za upravljanje s študijskimi 
viri in s študijskim procesom. V novih študijskih programih je potrebno 
predvideti tudi možnost vključevanja predstavljenih sodobnih oblik 
pedagoškega dela. 

 

Priznavanje neformalno pridobljenega znanja in izkušenj 
Izrednim študentom, ki so bili določen čas zaposleni kot strokovni delavci v 
ustreznih ustanovah (šolah, zavodih), je po predložitvi ustrezne dokumentacije 
mogoče priznati nekatere študijske obveznosti. Tako PeF UL v skladu s sklepi 
Senata PeF UL vsem izrednim študentom RP, ki so bili eno leto zaposleni kot 
učitelji v osnovni šoli, brez dodatnih obveznosti prizna hospitacije, nastope in 
pedagoško prakso. S tem se obremenitev izrednih študentov v študijskem 
programu nekoliko zmanjša in tako omogoči boljše izhodišče za kakovostno 
opravljanje drugih obveznosti. 

Podrobnosti glede postopkov za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in 
izkušenj so v Pravilniku o postopku in merilih za priznavanje neformalno 
pridobljenega znanja in izkušenj, ki ga je sprejel Senat UL 18. maja 2006.  

 

Druga določila 
Zaradi prilagojenega izvajanja je v nekaterih študijskih programih je za izredne 
študente potrebno prilagoditi tudi pogoje za vpis v višji letnik. Prilagoditev teh 
pogojev na predlog oddelkov potrjuje Senat PeF UL.  

Organizirane oblike pedagoškega dela za izredne študente fakulteta zaradi 
potrebnih prilagoditev in zaradi različnih virov financiranja praviloma izvaja 
ločeno od rednega študija.  
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Povzetek 
Potekajoča prenova študijskih programov odpira tudi vprašanje o tem, kako na novo 
urediti prehode med študijskimi programi. Članek najprej prikaže obstoječo 
zakonodajno ureditev teh vprašanj in nato ugotavlja, katere ciljne skupine bodo v 
prihodnje posebej zainteresirane za uresničevanje pravice do prehoda med študijskimi 
programi in v katerih možnih oblikah bi do tega prihajalo. Oblikovana so tri priporočila, 
v dodatku pa so priloženi nekateri dokumenti, ki obravnavajo ta vprašanja na 
nacionalni, univerzitetni in fakultetni ravni. 
 
Ključne besede 
prehodi med študijskimi programi, fleksibilnost študijskih poti, priznavanje 
poprejšnjega učenja 
 
 
Abstract 
The ongoing renewal of study programmes addresses the question of how to rearrange 
so-called transitions between study programmes. After presenting the existing 
legislative regulation in this area in Slovenia, the article analyses which target groups 
will in the future be particularly interested in implementing the right to transitions 
between study programmes as well as in which eventual forms this could happen. Three 
recommendations are formulated. In the annex four documents which address these 
issues at the national, university and faculty levels are also attached.  
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learning 
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Potekajoča prenova študijskih programov prinaša med drugimi odprtimi 
vprašanji tudi vprašanje o tem, kako na novo urediti področje prehodov med 
študijskimi programi. Poleg tega, da bodo imeli študenti pod določenimi pogoji 
še naprej možnost prehajati med (novimi) študijskimi programi različne 
usmeritve, se kot novo vprašanje zastavljajo predvsem prehodi med starimi in 
novimi programi, do česar bo zlasti v prehodnem obdobju, ki bo zaradi 
postopnega uvajanja novih programov trajalo več let, gotovo prihajalo. Eno 
izmed osrednjih bolonjskih načel poudarja pomen fleksibilnih študijskih poti in 
omogočanje prehajanja med programi nedvomno sodi mednje. Spodbujanje 
takšnih prehodov, ki bodo bolje zadovoljevali potrebe študentov in zagotavljali 
kakovostne študijske rezultate, je zato ena izmed prednostnih nalog vsake 
fakultete. 
 
 
1 Zakonske in statutarne podlage 
 
Prehodi v študijske programe oz. med študijskimi programi morajo biti skladno 
z zakonskimi in statutarnimi določitvami opredeljeni v študijskih programih. V 
njih so navedena splošna pravila, pogosto pa so opredeljeni ali vsaj predvideni 
tudi najpogostejši prehodi iz sorodnih programov. Glede na to, da Pedagoška 
fakulteta Univerze v Ljubljani pri pripravi novih programov ne predvideva 
radikalnih sprememb v njihovi strukturi (pač pa v vsebini in izvedbi študijskega 
procesa), saj bodo programi prve stopnje tudi v prihodnje triletni (VS) oz. 
štiriletni (UN). Prav tako pa zaenkrat ne predvideva večjih sprememb pri 
pogojih za vpis v prvi letnik, na tem področju ne gre pričakovati temeljnih 
sprememb in s tem povezanih večjih problemov. Poleg tega ima Pedagoška 
fakulteta UL s prehodi med študijskimi programu tudi doslej že precej izkušenj. 
  
Pri opredeljevanju izhodišč za prehode bomo sledili določilom Zakona o 
visokem šolstvu (ZVis; uradno prečiščeno besedilo, 2006) in Statuta UL (2004).  
 
ZVis opredeljuje prehode med programi v 39. členu: »S študijskimi programi 
se, v skladu z merili, ki jih določi Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo, 
določijo pogoji za prehode med študijskimi programi iste stopnje ter pogoji za 
prehod iz višješolskih študijskih programov v študijske programe prve stopnje.« 
Svet RS za visoko šolstvo je merila o prehodih med programi zadnjič sprejel 
leta 1988. Ta merila so še v veljavi (gl. Prilogo 1). ZVis v 66. členu opredeljuje 
prehod med programi kot pravico študenta.  
 
Med prehodnimi in končnimi določbami iz leta 2006 ZVis v 16. členu navaja, 
da ne glede na nove zakonske določbe o ravneh izobrazbe »diplomanti 
dosedanjih študijskih programov nadaljujejo študij po študijskih programih iz 
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33. člena zakona pod pogoji, ki se ob smiselni uporabi 38.a člena zakona 
[pogoji za vpis v magistrski in doktorski študijski program] in v skladu z merili 
za prehode določijo s študijskim programom. Pri določanju pogojev za prehod 
iz dosedanjih študijskih programov v nove študijske programe so visokošolski 
zavodi samostojni«, pri tem pa je treba upoštevati, da »se 
– določbe prvega, drugega in tretjega odstavka 38.a člena zakona 

uporabljajo tudi za tiste, ki so končali študijski program za pridobitev 
visoke strokovne izobrazbe [in ne samo univerzitetne, kot je veljalo prej], 
sprejet od 1. 1. 1994 do 11. 6. 2004; 

– diplomantom dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije, 
ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, za vpis v študijske 
programe tretje stopnje določijo študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 
kreditnih točk; 

– diplomantom dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija 
znanosti oz. specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev 
univerzitetne izobrazbe v doktorskem študijskem programu tretje stopnje 
priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk. 

Ne glede na četrti odstavek 38.a člena zakona se v doktorski študijski program 
lahko vpiše, kdor je končal dosedanji študijski program za pridobitev 
univerzitetne izobrazbe.« 
 
Statut UL obravnava prehajanje med programi v 181. do 187. členu (gl. Prilogo 
2), delno pa so s to problematiko povezana tudi določila o nadaljevanje študija 
po prekinitvi, in sicer v 155. do 157. členu.   
 
Članice UL postopoma sprejemajo podrobnejše ureditve tega področja, ustrezno 
posebnostim posamezne fakultete (gl. Prilogi 3 in 4: ureditev na EF UL in FDV 
UL). 
 
 
2 Uveljavljanje načel o prehodih med programi  
na PeF UL v prihodnje 
 
2.1 Prehodi med programi na prvi stopnji 
 
Merila Sveta RS za visoko šolstvo dopuščajo vse možne prehode med 
študijskimi programi prve stopnje: 
− med študijskimi programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe, 
− med študijskimi programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, 
− med študijskimi programi za pridobitev univerzitetne oz. visoke strokovne 

izobrazbe.  
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Na PeF UL bomo tudi v prihodnje imeli samo en študijski program prve stopnje 
za pridobitev visoke strokovne izobrazbe (Predšolska vzgoja), vsi ostali 
programi prve stopnje omogočajo pridobitev univerzitetne izobrazbe. Glede na 
specifične predhodne poti kandidatov, kot jih poznamo po preteklih izkušnjah, 
moramo na PeF UL v formalnem pogledu računati z vsemi tremi možnimi 
oblikami, seveda ob upoštevanju drugih zakonskih in statutarnih pogojev. 
 
Med potencialnimi kandidati za prehode med programi, ki jih na PeF UL 
pričakujemo na prvi stopnji tudi v prihodnje, sta predvsem naslednji dve ciljni 
skupini: 
− diplomanti nekdanjih dvoletnih pedagoških višješolskih programov, ki so 

zaposleni v vzgoji in izobraževanju; 
− kandidati, ki so opravili del študija na neki drugi fakulteti (ne pa nujno tudi 

zaključili študij) naše ali druge (domače ali tuje) univerze ter si želijo delati 
kot učitelji, ali pa kot učitelji brez ustrezne izobrazbe celo že delajo 
(zaposlitev za določen čas).  

 
Ker se odmika čas, ko je bilo še mogoče diplomirati v dvoletnih višješolskih 
programih in ker je fakulteta v zadnjih petnajstih letih vpisala precej takšnih 
kandidatov, je prva ciljna skupina vse manjša in bo postopoma izginila. Kljub 
temu jo je pri načrtovanju prihodnjega dela zaenkrat še potrebno upoštevati. 
Druga skupina, ki doslej sicer ni bila posebej številčna, pa bo zagotavljala 
pomemben dodaten dotok študentov, zato se more fakulteta nanjo ustrezno 
pripraviti. Pri vpisovanju in izobraževanju obeh kategorij kandidatov je 
fakulteta pridobila precej dobrih izkušenj, na katerih lahko gradi v prihodnje. 
Obe skupini je treba obravnavati tudi skladno z novo ureditvijo priznavanja 
rezultatov poprejšnjega učenja, ki je bila pripravljena že v okviru projekta ESS-
1 (2006). 
 
V primerih, ko bodo kandidati nadaljevali študij v enakem ali zelo podobnem 
študijskem programu, ne gre pričakovati težav. Bolj zapleteno bo predvsem v 
primerih, ko bo šlo za večjo vsebinsko spremembo med prejšnjim in novim 
programom. Ne glede na to bomo v vseh primerih izhajali iz načela spodbujanja 
in ne omejevanja, ob tem pa bomo morali zagotavljati pogoje za kakovosten 
študij in doseganje predvidenih študijskih rezultatov. Pomembne »robne 
pogoje« v zvezi s tem prinašajo – dosedanja – statutarna določila, po katerih se 
kandidat po načelih prehodov med programi lahko vpiše najmanj v 2. letnik (v 
1. letnik vpis po tem postopku ni možen) in je pri tem mogoče priznati vsaj 
polovico obveznosti, ki jih je opravil v prvem študijskem programu.  
 
Za kandidate, ki študija še niso končali (in ti predstavljajo večino), se 
upoštevajo uradna dokazila o opravljenih oblikah formalnega ali neformalnega 
izobraževanja oz. dokazila o pridobljenih izkušnjah. Pomembno pomoč pri 
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prehodih bo za morebitne diplomante ponujal obrazec Priloga k diplomi s 
kreditnim ovrednotenjem že opravljenih obveznosti, pri čemer bo potrebno 
izhajati iz načela zaupanja oz. iz drugih načel, ki jih opredeljuje Lizbonska 
konvencija o priznavanju (opravljene obveznosti in število kreditnih točk se 
prizna, če ne obstojijo bistvene razlike [substantial differences] oz. če jih je 
kandidat opravil/dosegel na akreditiranem visokošolskem zavodu in/ali 
akreditiranem programu).  
 
Izhajali bomo iz primerjave med že pridobljenimi (v prejšnjem formalnem ali 
neformalnem izobraževanju ter z izkušnjami) kompetencami in tistimi, ki naj bi 
jih kandidat pridobil v programu, kamor prehaja. Pri tem bomo uporabljali 
Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega 
znanja in izkušenj, ki ga je Senat PeF UL že sprejel (18. 05. 2006). 
 
Na podlagi te primerjave bo potrebno kandidatom določiti individualni študijski 
program, izpeljan iz razlike med veljavnim študijskim programom, v katerega 
se vpisujejo, ter priznanim znanjem oz. izkušnjami. Po takšnem načelnem 
postopku je fakulteta delovala že doslej; razlike med starimi in novimi 
študijskimi programi prve stopnje pri tem ne bodo prispevale bistveno novih 
vidikov.  
 
Priporočilo 1: po zgledu nekaterih drugih fakultet je smiselno, da PeF UL v 
svojih Pravilih o organizaciji in delovanju na novo pripravi posebno poglavje o 
prehodih med programi. 
 
 
2.3 Prehodi med programi na drugi stopnji 
 
Za razliko od prehodov med programi prve stopnje lahko prinese uvajanje novih 
programov druge stopnje nekaj povsem novih situacij. V dosedanjih 
magistrskih programih so bili prehodi med programi velika izjema, praviloma 
so obstajali samo v teoriji. Pričakovati bi bilo mogoče, da bo nov sistem 
drugostopenjskega študija s precej večjim številom študentov kot doslej in z 
večjo izbiro študijskih poti povečal zanimanje za prehode med programi tudi na 
tej stopnji. Vendar pa sedanji predpisi te možnosti za enoletne študijske 
programe (60 ECTS) ne omogočajo; še več, trenutni predpisi posebej ne 
obravnavajo prehodov med programi na drugi stopnji. Če bi logiko predpisov 
prenesli s prve (prehod je možen od drugega letnika dalje) na drugo stopnjo, bi 
bili možni prehodi med študijskimi programi druge stopnje, v katerih je mogoče 
doseči vsaj 90 KT ECTS oz. trajajo vsaj leto in pol. 
 
Priporočilo 2: glede na odločitev PeF UL, da bo praviloma oblikovala enoletne 
programe druge stopnje, podrobnih opredelitev prehodov med programi druge 
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stopnje zaenkrat ni potrebno pripravljati, pač pa je treba zagotoviti, da bodo 
kandidati lahko uveljavljali priznavanje predhodno pridobljenega znanja 
oziroma izkušenj tudi na tej stopnji.   
 
 
2.3 Vpis oziroma prehodi v programe na drugi stopnji 
 
Ob pripravi novih programov fakultete posebno pozornost posvečajo prehodom 
iz prve na drugo stopnjo visokošolskega izobraževanja, pri čemer želimo na PeF 
UL posebej spodbuditi »diagonalne prehode«, med njimi tudi prehode iz 
nepedagoških študijskih programov prve stopnje v pedagoške študijske 
programe druge stopnje. Opozoriti je treba, da v teh primerih sicer ne gre za 
vpis po načelu prehodov. Ob upoštevanju ZVis in Statuta UL se s pojmom 
»prehod« razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem 
programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja v novem 
študijskem programu, v katerem se vse ali del obveznosti, ki jih je študent že 
opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti 
drugega študijskega programa. To pomeni, da je tako definirani prehod možen 
le med programi iste stopnje, ne pa med programi različnih stopenj. 
 
Priporočilo 3: na PeF UL bomo temu vprašanju namenili posebno pozornost pri 
definiranju vpisnih pogojev v posamezne študijske programe druge stopnje ter 
splošnih določil za vpis. 
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4 Priloge 
 
 
1) Merila za prehode med študijskimi programi73 
    (Svet RS za visoko šolstvo, 1998) 
 
 
Prečiščeno besedilo meril vsebuje: Merila za prehode med študijskimi programi 
(Uradni list RS, št. 45/94), ki jih je Svet za visoko šolstvo RS sprejel 15. 7. 
1994, objavljena dne 22. 7. 1994 in veljajo od 22. 7. 1994, Dopolnitev Meril za 
prehode med študijskimi programi (Uradni list RS, št. 78/98), ki jih je Svet za 
visoko šolstvo RS sprejel 16. 10. 1998, objavljena dne 20. 11. 1998 in veljajo 
od 16. 10. 1998.  
 
 

MERILA ZA PREHODE MED ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI  
 

1. Opredelitev in namen prehoda  
 
S prehodom se razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem 
programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja v novem 
študijskem programu, v katerem se vse ali del obveznosti, ki jih je študent že 
opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti 
drugega študijskega programa. 
 
Za prehod iz prejšnjega odstavka se ne šteje sprememba študijskega programa 
ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu ali 
smeri. 
 
Prehod omogoča mobilnost študentov, izbiro različnih poti za doseganje 
izobrazbe ter fleksibilnost in odprtost visokošolskega sistema. 
 
2. Izvedba prehodov 
 
Izvedba prehodov mora zagotavljati:  
− realne možnosti za kvalitetno nadaljevanje in zaključek študija, 
− priznavanje znanja, ki ga je študent osvojil v prejšnjem študijskem programu 

in ga izkazuje z ustreznimi dokumenti, 
− upoštevanje mednarodnih sporazumov. 

                                                 
73 Dokument je pridobljen (25 .02. 2007) s spletne strani Sveta RS za visoko šolstvo: 
http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/dokumenti_visokosolst
vo/zakonodaja_VS/01-Merila_za_prehodeSvetRS.doc.  
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3. Vrste prehodov 
 
Možni so prehodi: 
− med študijskimi programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe, 
− med študijskimi programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, 
− med študijskimi programi za pridobitev univerzitetne oz. visoke strokovne 

izobrazbe.  
 
4. Prehod med programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe 
 
Pri prehodu med programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe se upoštevajo 
naslednja merila: 
− izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program, 
− obseg razpoložljivih študijskih mest, 
− letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent 

opravil vse študijske obveznosti in se lahko priznajo v celoti, 
− minimalno število letnikov ali semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi 

diplomirati v novem programu, 
− izpiti in druge študijske obveznosti iz prejšnjega programa, ki se lahko 

priznajo, ter diferencialni izpiti in druge študijske obveznosti, ki jih mora 
študent dodatno opraviti, če želi diplomirati v novem programu. 

 
5. Prehod med programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe 
 
Pri prehodu med programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe se 
upoštevajo merila iz prejšnje točke. 
 
6.  Prehod iz programov za pridobitev visoke strokovne izobrazbe v 

programe za pridobitev univerzitetne izobrazbe 
 
Pri prehodu iz programov za pridobitev visoke strokovne izobrazbe v programe 
za pridobitev univerzitetne izobrazbe se upoštevajo naslednja merila: 
− izpolnjevanje pogojev za vpis v študijski program za pridobitev univerzitetne 

izobrazbe, 
− obseg razpoložljivih študijskih mest, 
− minimalno število letnikov ali semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi 

diplomirati v novem programu, 
− izpiti in druge študijske obveznosti iz prejšnjega programa, ki se lahko 

priznajo, ter diferencialni izpiti in druge študijske obveznosti, ki jih mora 
študent dodatno opraviti, če želi diplomirati v novem programu, 

− diplomant študijskega programa za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, ki 
se je vpisal brez mature, se lahko vključi v študijski program za pridobitev 
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univerzitetne izobrazbe, če je zaključil študij po programu za pridobitev 
visoke strokovne izobrazbe s povprečno oceno najmanj 8. 

 
7.  Prehod iz programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe v programe 

za pridobitev visoke strokovne izobrazbe 
 
Pri prehodu iz programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe v programe za 
pridobitev visoke strokovne izobrazbe se upoštevajo naslednja merila: 
− izpolnjevanje pogojev za vpis v študijski program za pridobitev visoke 

strokovne izobrazbe; 
− obseg razpoložljivih študijskih mest, 
− minimalno število letnikov ali semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi 

diplomirati v novem programu, 
− izpiti in druge študijske obveznosti iz prejšnjega programa, ki se lahko 

priznajo, ter diferencialni izpiti in druge študijske obveznosti (npr. praksa), 
ki jih mora študent dodatno opraviti, če želi diplomirati v novem programu. 

 
8. Študijski programi, sprejeti pred 1. 1. 1994  
 
Merila od 4. do 7. točke se uporabljajo tudi za programe, ki so bili sprejeti pred 
1. 1. 1994. 
 
8.a Prehod iz višješolskih strokovnih programov v programe za pridobitev 
visoke strokovne izobrazbe 

 
Visokošolski zavod lahko odloči, da je mogoč prehod iz končanega programa za 
pridobitev višje strokovne izobrazbe po zakonu o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96) v drugi letnik sorodnega študijskega 
programa za pridobitev visoke strokovne izobrazbe.  
 
Za prehod, opredeljen v prejšnjem odstavku, je treba imeti diplomo o končanem 
programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe, poleg tega pa se upoštevajo: 
− izpolnjevanje pogojev za vpis v študijski program za pridobitev visoke 

strokovne izobrazbe, 
− povprečna ocena opravljenih obveznosti v višji strokovni šoli najmanj 8, 
− opredelitev diferencialnih izpitov in drugih študijskih obveznosti iz prvega 

letnika, ki jih mora študent opraviti, če želi napredovati ter diplomirati v 
programu za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, 

− število razpoložljivih študijskih mest, 
− opredelitev izpitov in drugih obveznosti iz končanega programa za 

pridobitev višje strokovne izobrazbe (npr. praktično usposabljanje), ki se 
lahko priznajo.  
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Natančnejši pogoji in merila za prehod se določijo v študijskem programu. 
 
9. Postopek 
  
Vloge za prehod se obravnavajo individualno po postopku, določenem s 
statutom visokošolskega zavoda.  
 
10. Veljavnost 
 
Ta merila začno veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. 
(Dopolnjena merila začnejo veljati z dnem, ko so bila sprejeta. Objavijo se v 
Uradnem listu RS.) 
 
 
2) Iz Statuta Univerze v Ljubljani (2004) 
 
b) Nadaljevanje študija po prekinitvi 

155. člen 

Prekinitev študija se računa od dne, ko je študent izgubil status študenta. 

Ne šteje se, da je prekinil študij študent, ki je v času pred izgubo statusa 
študenta opravil vse izpite in druge s študijskim programom predvidene 
obveznosti, ni pa še oddal diplomske naloge, če od izgube statusa študenta nista 
minili več kot dve leti. 

156. člen 

Če študent prekine študij za manj kot dve leti, ga lahko nadaljuje in dokonča po 
istem študijskem programu, ki je veljal ob vpisu. 

157. člen 

Če sta minili več kot dve leti, odkar je študent prekinil študij, mora za 
nadaljevanje študija vložiti prošnjo na komisijo za študijske zadeve članice ali 
drug organ, določen s pravili članice. 

Če se je v času prekinitve študija spremenil študijski program, določi organ iz 
prejšnjega odstavka študentu diferencialne izpite ali druge dodatne obveznosti 
kot pogoj za nadaljevanje študija. 

Če je zaradi napredka stroke v času daljše prekinitve študija postalo znanje, ki 
se je zahtevalo na posameznem izpitu pred prekinitvijo študija, neustrezno, 
lahko organ iz prejšnjega odstavka članice poleg določitve diferencialnih 
obveznosti odloči, da mora študent ponovno opraviti posamezne izpite ali druge 
obveznosti, ki jih je pred prekinitvijo študija že opravil. 
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[…] 
 
H) Prehajanje med programi 

181. člen 

Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v 
študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v 
novem študijskem programu, v katerem se del študijskih obveznosti ali vse 
študijske obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, 
priznajo kot opravljene. 

Za prehod med programi se ne šteje vpis v začetni letnik novega študijskega 
programa, čeprav se študentu priznajo posamezne obveznosti, ki jih je opravil v 
prvem študijskem programu. V tem primeru mora kandidat izpolnjevati pogoje 
za vpis v začetni letnik v skladu z zakonom in študijskim programom. 

182. člen 

Prehajanje med študijskimi programi je mogoče: 

− med študijskimi programi za pridobitev iste stopnje izobrazbe (med 
študijskimi programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali med 
študijskimi programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe) ter 

− med študijskimi programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe in programi 
za pridobitev visoke strokovne izobrazbe. 

183. člen 

S študijskimi programi se v skladu z merili, ki jih določi Svet Republike 
Slovenije za visoko šolstvo, določijo pogoji za prehode med študijskimi 
programi iste stopnje ter pogoji za prehod iz višješolskih študijskih programov v 
študijske programe prve stopnje. 

Prehod med različnimi študijskimi programi za pridobitev iste stopnje izobrazbe 
je mogoč, če je kandidatu pri vpisu v novi študijski program mogoče priznati 
vsaj polovico obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu. 

O izpolnjevanju obveznosti iz prvega odstavka tega člena odloča senat članice, 
na kateri želi kandidat nadaljevati študij. Senat lahko kandidatu določi tudi 
morebitne diferencialne izpite in druge obveznosti. 

 

184. člen 

Prehod s študijskega programa za pridobitev visoke strokovne izobrazbe na 
študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe je mogoč, če je to 
predvideno s študijskim programom za pridobitev univerzitetne izobrazbe, v 
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katerega se kandidat vpisuje, in če kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v začetni 
letnik tega programa. 

185. člen 

Prehod s študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe na 
študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe je mogoč, če 
kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v začetni letnik. 

186. člen 

Študent, ki želi nadaljevati študij v drugem študijskem programu, vloži prošnjo 
na visokošolskem zavodu, na katerem želi nadaljevati študij. Prošnji mora 
priložiti dokazila o opravljenih obveznostih v prvem študijskem programu in 
dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v študijski program, po katerem želi 
nadaljevati študij. 

187. člen 

O prošnji za prehod odloča senat članice, na kateri želi prosilec nadaljevati 
študij. 

Zoper odločbo senata članice je mogoča pritožba na senat univerze. Pritožbo 
mora kandidat vložiti v osmih dneh po prejemu obvestila o zavrnitvi prošnje za 
prehod. 

 
I. Prehajanje med univerzami 

188. člen 

Za prehod med univerzami se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na 
univerzi, na kateri je vpisan, in nadaljevanje izobraževanja na Univerzi v 
Ljubljani. 

Za prehod med univerzami se ne šteje vpis v začetni letnik Univerze v 
Ljubljani, čeprav se študentu priznajo posamezne obveznosti, ki jih je opravil na 
univerzi, na kateri je vpisan. V tem primeru mora kandidat izpolnjevati pogoje 
za vpis v začetni letnik v skladu z zakonom in študijskim programom. 

189. člen 

Kandidat, ki prehaja na Univerzo v Ljubljani, mora za prehod izpolnjevati 
pogoje za vpis v višji letnik po študijskem programu univerze, na kateri je 
vpisan. 

Senat članice, na kateri želi kandidat nadaljevati študij, določi kandidatu 
morebitne diferencialne izpite in druge obveznosti za vpis ter letnik, v katerega 
se sme vpisati. 
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3) Nadaljevanje študija po merilih za prehode 
   (Ekonomska fakulteta UL; povzeto po Razpisu za vpis za št. leto 2007/08) 
 
Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega 
izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje 
izobraževanja v novem študijskem programu, če je študent izpolnil naslednje 
pogoje:  
 
Prehod na univerzitetni študijski program Univerzitetna poslovna in 
ekonomska šola 
 
Prehod iz visokošolskega strokovnega študijskega programa Visoka poslovna 
šola Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani na univerzitetni študijski 
program Univerzitetna poslovna in ekonomska šola je možen, če študent 
izpolnjuje vpisne pogoje za univerzitetni študijski program (ima maturo ali 
poklicno maturo z dodatnim maturitetnim predmetom) in je uspešno opravil vse 
študijske obveznosti vpisanih letnikov na dosedanjem študijskem programu. 
Študent študijskega programa Visoka poslovna šola, ki ne izpolnjuje vpisnih 
pogojev za univerzitetni študijski program, lahko preide na univerzitetni 
študijski program, če je uspešno opravil vse študijske obveznosti vpisanih 
letnikov na visokošolskem študijskem programu in dosegel povprečno oceno 
najmanj 8.  
 
Prehod iz univerzitetnih študijskih programov ekonomskih ali poslovnih 
ved drugih visokošolskih zavodov je možen, če je študent uspešno opravil vse 
študijske obveznosti vpisanih letnikov na dosedanjem študiju in dosedanjega 
študija ni prekinil.  
 
Na podlagi pisne prošnje kandidata za prehod na univerzitetni študijski program 
Univerzitetna poslovna in ekonomska šola, priloženega potrdila o opravljenih 
študijskih obveznostih na dosedanjem študiju ter potrjenih učnih načrtih za 
predmete, pri katerih je kandidat opravil študijske obveznosti, Komisija za 
študijske zadeve dodiplomskega študija Ekonomske fakultete Univerze v 
Ljubljani določi morebitne dodatne študijske obveznosti, kadar učne vsebine 
dosedanjega študija ne pokrivajo vsebin izbrane študijske usmeritve oz. smeri 
na programu Univerzitetna poslovna in ekonomska šola.  
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Prehod na visokošolski strokovni študijski program Visoka poslovna šola  
 
Prehod iz univerzitetnega študijskega programa Univerzitetna poslovna in 
ekonomska šola Ekonomske fakultete je možen, če študent izpolnjuje pogoje za 
napredovanje v višji letnik na dosedanjem študijskem programu.  
 
Prehod iz univerzitetnih študijskih programov poslovnih ali ekonomskih ved 
drugih visokošolskih zavodov je možen, če je študent uspešno opravil vse 
študijske obveznosti vpisanih letnikov na dosedanjem študiju in študija ni 
prekinil.  
 
Prehod iz visokošolskih strokovnih študijskih programov poslovnih ali 
ekonomskih ved drugih visokošolskih zavodov je možen, če je študent uspešno 
opravil vse študijske obveznosti vpisanih letnikov na dosedanjem študiju in 
študija ni prekinil.  
 
Na podlagi pisne prošnje kandidata, priloženega potrdila o opravljenih 
študijskih obveznostih na dosedanjem študiju ter potrjenih učnih načrtih za 
predmete, pri katerih je kandidat opravil študijske obveznosti, Komisija za 
študijske zadeve dodiplomskega študija Ekonomske fakultete določi morebitne 
dodatne študijske obveznosti, kadar učne vsebine dosedanjega študija ne 
pokrivajo vsebin izbrane študijske usmeritve na programu Visoka poslovna 
šola.  
 
 
4. Prehodi med študijskimi programi 

(Fakulteta za družbene vede UL; Pravilnik o dodiplomskem študiju, sprejet 
11. 7. 2005, zadnja sprememba 22. 1. 2007) 
 

21. člen 
(opredelitev pojma prehod med študijskimi programi) 

 
Vpis v začetni letnik programa se ne šteje za prehod med programi. Režim 
prehoda velja od drugega letnika naprej. 
 

22. člen 
(prehod med programi znotraj FDV) 

 
V primeru prehajanja med programi znotraj FDV mora študent za prehod 
izpolnjevati vpisne vstopne pogoje. Število prehodov je omejeno s številom 
razpisnih mest za vpis v prvi letnik rednega študija. V primeru preseganja želja 
imajo prednost študenti z boljšim učnim uspehom skladno s kriteriji, ki jih 
sprejme Senat FDV.  
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Za prehod mora imeti prosilec najmanj 60 kreditnih točk. Prosilec mora prošnjo 
za prehod poslati oz. dostaviti referatu za dodiplomski študij. Pogoje za prehod 
na podlagi prošnje določi predstojnik katedre, v okviru katere se izvaja 
program, na katerega prosilec želi preiti. Pogoji se določijo na podlagi 
primerjave med predhodno vpisanim programom in programom, v katerega 
prosilec vstopa, vendar se lahko prizna največ 70 odstotkov pridobljenih 
kreditnih točk. Za primanjkljaj v kreditnih točkah se določijo predmeti, ki jih 
mora študent še opraviti.  
 
Prehod se opravi v času vpisov v naslednje študijsko leto. Diferencialne izpite 
študent opravlja po opravljenem prehodu v drug študijski program. 
 
Za stare programe pa velja: študent, ki izpolnjuje pogoje za napredovanje v višji 
letnik po vpisanem programu oz. smeri, se lahko vpiše v višji letnik tudi na 
drugi program oz. smer, če pred tem opravi diferencialne izpite, ki izhajajo iz 
razlike v programih oz. smereh, tako da izpolnjuje pogoje za napredovanje na 
obeh programih oz. smereh. Formalni prehod na drug program oz. smer je 
možen zgolj v času vpisa v višji letnik. Opravljanje diferencialnih izpitov je 
možno tudi med letom. 
 

23. člen 
(prehod v program FDV z druge fakultete ali univerze) 

 
V primeru prehajanja v programe FDV z drugih fakultet ali univerz mora 
študent izpolnjevati vpisne vstopne pogoje. Število prehodov je omejeno s 
številom razpisnih mest za vpis v prvi letnik rednega študija. V primeru 
preseganja želja imajo prednost študenti z boljšim učnim uspehom skladno s 
kriteriji, ki jih sprejme Senat FDV.  
 
Za prehod mora imeti prosilec najmanj 60 kreditnih točk. Prosilec mora prošnjo 
za prehod poslati oz. dostaviti referatu za dodiplomski študij. Pogoje za prehod 
na podlagi prošnje določi predstojnik katedre, v okviru katere se izvaja 
program, na katerega prosilec želi preiti. Pogoji za prehod se določijo na 
podlagi primerjave med predhodno vpisanim programom in programom, v 
katerega prosilec vstopa, vendar se lahko prizna največ 70 odstotkov 
pridobljenih kreditnih točk. Za primanjkljaj v kreditnih točkah se določijo 
predmeti, ki jih mora študent še opraviti. 
 
Prehod se opravi v času vpisov v naslednje študijsko leto. Diferencialne izpite 
študent opravlja po opravljenem prehodu v drug študijski program. 
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24. člen 
(čas vložitve prošnje) 

 
Prošnje iz drugega odstavka 22. in 23. člena se oddajajo od 1. do 30. septembra 
tekočega študijskega leta. 
 
Za prosta mesta na rednem študiju hkrati kandidirajo kandidati za prehod z 
izrednega na redni študij in tisti, ki kandidirajo za prehod med študijskimi 
programi. Pri obravnavi so izenačeni. 
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Povzetek 
Članek prinaša okvirni predlog seznama kompetenc za drugo in tretjo stopnjo, ki je 
nastal v okviru programa ESS 2 na Pedagoški fakulteti UL spomladi 2007. 

Ključne besede 
generične in predmetno-specifične kompetence, druga in tretja stopnja 
 
 
Abstract 
The article presents a draft proposal of a list of competences at the second and third 
cycle which was elaborated within the ESS 2 Programme of the University of Ljubljana, 
Faculty of Education in spring 2007. 

Key words 
generic and subject specific competences, second and third cycle 
 
 
 
1. Okvirni predlog seznama kompetenc za drugo stopnjo 
 
Generične (splošne) kompetence: 
− poznavanje in uporaba ustreznih metod raziskovanja in razvoja lastne 

prakse, 
− sposobnost prevzeti odgovornost za lasten poklicni razvoj in učenje z 

evalvacijo in refleksijo lastnega dela (izkustveno učenje, intervizija, 
supervizija), 

− vodstvene in organizacijske zmožnosti, 
− vzpostavljanje partnerskega odnosa z uporabniki in drugimi skupinami, 
− zmožnost raziskovanja in prenašanja spoznanj v prakso, 
− razvijanje novega znanja in razumevanja področja, 
− delovanje v skladu z etičnimi normami in poklicnim kodeksom, 
− zmožnost sodelovanja v interdisciplinarnem timu in komuniciranja z vsemi 

vključenimi subjekti v vzgojno–izobraževalnem procesu (otroki, 
mladostniki, starši in strokovnimi delavci), 



329 

 

− reflektiranje in evalvacija obstoječe vzgojno-izobraževalne prakse ter 
prepoznavanje neizkoriščenih možnosti za dvig njene kakovosti, 

− razvijanje višjih kognitivnih veščin, povezanih z ustvarjanjem novega 
znanja. 

 
Predmetno specifične kompetence:74 
− zmožnost sodelovalnega (kolaborativnega) reševanja problemov edukacije v 

različnih kontekstih; 
− zmožnost prilagajanja prakse specifičnim edukacijskim kontekstom; 
− razvoj znanja in razumevanja na izbranem področju edukacijske poklicne 

specializacije, npr. edukacijsko upravljanje in administriranje; kurikularne 
študije; edukacijsko politika; izobraževanje odraslih; učne težave; otroška 
literatura; 

− zmožnost uporabiti raziskovanje, ustrezno določenemu področju, za 
oblikovanje praks; 

− zmožnost reflektirati vrednote, ki ustrezajo edukacijskim dejavnostim.  
 
 
2. Okvirni predlog seznama kompetenc za tretjo stopnjo 
 
Generične kompetence: 
− poglobljeno razumevanje teoretičnih konceptov področja – filozofski, 

sociološki, psihološki, pedagoški in antropološki vidiki; 
− vrhunsko razumevanje in obvladanje različnih raziskovalnih pristopov na 

znanstvenem področju; 
− zmožnost zastaviti, oblikovati in izvajati obsežen raziskovalni proces; 
− usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja, veščin, tehnik, praks 

in gradiv z raziskovalnim delom; 
− reševanje najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljševanjem 

znanih rešitev ter z oblikovanjem novih; 
− odzivanje na abstraktne probleme, ki širijo in na novo opredeljujejo 

obstoječe proceduralno znanje oz. prakso; 
− zmožnost z izvirnim raziskovanjem ustvariti prispevek, ki širi meje znanja in 

je pomemben na nacionalni in mednarodni ravni; 
− zmožnost kritične analize, evalvacije in sinteze kompleksnih idej; 
− zmožnost prepoznavanja problemov ter iskanje rešitev; 

                                                 
74 Navedene so ključne predmetno specifične kompetence, skupne izobraževanju 
učiteljev in edukacijskimi vedam/študijam, ki jih lahko uporabimo kot okvir za 
sestavljanje seznama predmetno specifičnih kompetenc za posamezne programe 2. 
stopnje in so povzete iz Tuning dokumenta Education Sciences and Teacher Education 
Tuning II Report 2005. 
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− sodelovanje v kritičnih dialogih; vodenje in spodbujanje kompleksnih 
socialnih procesov znotraj poklicnega področja; zmožnost kritičnosti in 
samokritičnosti; 

− usposobljenost za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstveno-
raziskovalnih projektov s širokega strokovnega in znanstvenega področja; 

− zmožnost sporočanja sodelavcem in širši znanstveni skupnost ter družbi 
nasploh o svojem ekspertnem področju; 

− zmožnost javnega predstavljanja in obrambe znanstvenih študij; 
− zmožnost v akademskih in strokovnih okoljih pospeševati socialni ali 

kulturni napredek družbe, ki je utemeljena na znanju; 
− zmožnost ustvarjalnega mišljenja in reševanja problemov; 
− poznavanje etike raziskovalnega dela in delovanje v skladu z njo. 
 
Predmetno specifične kompetence: 
− sistematično poznavanje in razumevanje teorije in teoretskih sklopov, 

znanstvenih paradigem ter razvoja področja …; 
− poglobljeno razumevanje kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih metod 

ter zmožnost njihove ustrezne uporabe v raziskovanju; 
− pridobivanje in razumevanje obsežnega znanja, ki je v ospredju študija s 

področja …; 
− osebna odgovornost in pretežno avtonomne pobude v kompleksnih in 

nepredvidljivih situacijah v poklicnih ali sorodnih okoljih, ki so povezana z 
edukacijo v najširšem in ožjem smislu na predmetnem področju;  

− kritičnost glede najširših implikacij uporabe znanja v konkretnih 
edukacijskih in poklicnih okoljih; 

− podrobno analiziranje in reflektiranje socialnih norm in odnosov znotraj 
konkretnega področja …, vodenje aktivnosti za njihovo spreminjanje ter 
posredovanje med akademskim raziskovanjem in družbenim okoljem; 

− sposobnost odkrivanja praktičnih problemov s predmetnega področja, ki jih 
je mogoče reševati z metodami in instrumenti akademskega raziskovanja; 

− zmožnost vodenja izvirnih raziskav na predmetnem področju; 
− zmožnost izvajanja samostojnih, izvirnih in objavljivih raziskav na področju 

…; 
− zmožnost kolaborativnega učenja, ustvarjalnega komuniciranja v 

raziskovalnem okolju, reševanja problemov ter sodelovanja v 
interdisciplinarnih raziskovalnih timih na področju edukacije. 

 
Predlog kompetenčnih seznamov je oblikovan na osnovi Dublinskih 
deskriptorjev in Tuning dokumenta Education Sciences and Teacher Education 
Tuning II Report 2005.75 

                                                 
75 Gl. http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/tuning-two-report-education.pdf. 
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