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Povzetek 
 

Sodobni koncepti izobraževanja učiteljev, ki učinkovito razvijajo njihove poklicne kompetence, 

temeljijo na refleksivnem mišljenju, notranji motivaciji, močnih področjih, interesih in 

izkušnjah učitelja.  Oblikovalci teh programov ustvarjajo priložnosti, v katerih učeči pridobivajo 

nova znanja in veščine, jih ozaveščajo s pomočjo mentorjev in izkušenejših kolegov ter ob tem 

razvijajo samoregulacijske veščine. Ena od učinkovitih, priznanih in uveljavljenih metod 

poklicnega učenja je supervizija, ki dobiva svoje mesto tudi v izobraževanju naših pedagoških 

delavcev. 

 

V pričujočo raziskavo sta bili zajeti dve skupini osnovnošolskih učiteljev.  Prva skupina je bila 

vključena v supervizijo, druga pa te izkušnje ni imela. Cilj raziskave je bil preučiti, v kolikšni 

meri sodelovanje v supervizijskih skupinah razvija refleksivnost in emocionalno učinkovitost 

učiteljev, ali vpliva na večjo uporabo aktivnih strategij za spoprijemanje s stresnimi situacijami, 

v kolikšni meri jih ozavešča o bistvenih nalogah za doseganje vzgojno izobraževalnih ciljev. 

Narejena je bila primerjava med učitelji, udeleženci in neudeleženci supervizije na zgornjih 

spremenljivkah. Rezultati kvantitativne raziskave so bili  dodatno poglobljeni z analizo in 

primerjavo dveh fokusnih skupin udeležencev in dveh skupin neudeležencev supervizije.  

Kvalitativna metodologija je bila uporabljena za iskanje odgovorov na vprašanja katerim 

strokovnim nalogam učitelji pripisujejo največji pomen, katere so najbolj stresne situacije, 

kako jih razbremenjujejo in kakšni so učinki supervizije na prakso učiteljev. 

  

Rezultati kvantitativne empirične raziskave kažejo, da udeleženci supervizije doživljajo kot 

pomembnejše tiste svoje naloge, ki  spodbujajo celostni razvoj učencev, višje miselne procese 

in varnost učencev. Na teh dimenzijah so učiteljice pokazale statistično višje vrednosti kot 

učitelji. Učitelji z najkrajšim delovnim stažem pripisujejo večji pomen didaktično-metodični 

izpeljavi pouka kot učitelji z daljšim stažem.  Tisti učitelji, ki so bolj usmerjeni na negativne 

vidike lastnega doživljanja, se bolj togo držijo učnega načrta in so bolj zaskrbljeni za varnost 

učencev. Izračuni so pokazali, da so udeleženci supervizije pokazali višjo stopnjo refleksivnosti 

na pozitivnem delu lestvice, in da so učitelji bolj kot njihove kolegice usmerjeni na 

nekonstruktivne in v preteklost usmerjene vidike doživljanja sebe. Delovni staž nima 

pomembnega vpliva na refleksivnost učiteljev. Udeleženci supervizije so bili statistično 



 
 

pomembno učinkovitejši  pri izražanju in poimenovanju emocij od neudeležencev. Pri 

pogostnosti uporabe strategij aktivnega spoprijemanja s stresnimi situacijami se med njimi 

niso pokazale pomembne razlike.  Doživljanje pomembnosti vlog in odgovornosti, stopnja 

refleksivnosti in emocionalne kompetentnosti ne vplivajo na izbiro aktivnih metod 

spoprijemanja s stresom. Vključenost v supervizijo ne pripomore k sistematičnejši in bolj 

načrtni uporabi  problemsko usmerjenih spoprijemalnih strategij. 

  

Kvalitativna raziskava fokusnih skupin je pokazala nekaj razlik v razumevanju strokovnih nalog 

med udeleženci in neudeleženci supervizije. Učitelji z izkušnjo supervizije so večino 

odgovornosti za ustvarjanje spodbudnega učnega okolja pripisali sebi, hkrati so pokazali večjo 

ozaveščenost o pomenu didaktične izvedbe in diferenciacije pouka za kakovostno znanje 

učencev. Bolj kot neudeležencem se jim zdi pomembna njihova vloga pri razvoju odgovornega 

vedenja in delovnih navad učencev. Sodelovanje v supervizijskih skupinah je vplivalo na 

neposredno prakso učiteljev, saj so se naučili novih strategij vodenja pouka. Spoznali so, da 

razmišljanje vpliva na čustva, kar jim je pomagalo pri drugačnih, učinkovitejših odzivih v 

poklicnih situacijah. 

   

Delo zaključujem s pobudo za vključitev supervizije v programe izobraževanja bodočih 

učiteljev kot tudi v programe za stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev praktikov.    

 

Ključne besede: učitelji, refleksija, supervizija, emocionalna kompetentnost, stres, 

izobraževanje, učenje. 

 
 
 
 
  



 
 

Abstract 
 
 
Current teacher preparation programmes that effectively develop their professional 

competencies are designed in such a way that they promote teachers' reflective thinking and 

develop their inner motivation by building on their areas of strength and their experience. 

The designers of teacher training programmes are careful to create opportunities for 

teachers to construct new knowledge and skills and raise their awareness about what they 

have learnt with the support of their mentors and more experienced colleagues, which helps 

them develop self-regulation. In this context, supervision has become recognized as an 

efficient method, and has been gaining ground also in teacher education in Slovenia.  

 

In this study I have included two groups of elementary school teachers. The first group was 

involved in the supervision, while the other had no such experience. The aim of the study 

was to investigate the degree to which the participation in the supervision process affects 

teachers' reflective and emotional efficiency, whether it affects their increased use of active 

strategies for coping with stressful situations, and the degree to which it raises their 

awareness of what tasks are essential with regard to the achievement of educational 

outcomes. Using the statistical data analysis I compared the two groups of teachers with 

regard to the above variables.  After analysing the findings of the quantitative part, I then 

used a qualitative approach to explore which professional tasks teachers considered the 

most important, which situations they found the most stressful and how they dealt with 

them, and what effects supervison had on their practice.       

 

The results of the quantitative research analysis revealed that the participants of the 

supervision process experience their professional tasks with which they encourage a whole-

child development, develop higher-order thinking skills in their pupils, and ensure their 

safety as more important than their other professional tasks. The number of female teachers 

that considered those tasks as the most important was statistically significantly higher than 

the number of  male teachers. Less experienced teachers considered their professional tasks 

related to didactical methodical aspects of their instruction more important than their more 

experienced colleagues. The teachers who were more focused on negative aspects of their 



 
 

experience followed  their lesson plans more closely, and were more concerned about their 

pupils' safety. The data showed that the participants of supervision process demonstrated a 

higher level of reflection on the positive side of the scale, and that male teachers tended to 

focus on unconstructive and past-oriented aspects of their sense of self more than their 

female colleagues. Work experience does not seem to have a significant effect on teachers' 

ability to reflect.  The supervision process participants were statistically more significantly 

effective in expressing their emotions than the participants who were not included in the 

supervision process. As for the frequency of using the strategies for dealing with stressful 

situations in an active way, no significant differences occurred between the two groups. 

Experiencing the importance of their roles and responsibilities, the level of  their reflectivity, 

and emotional competence do not affect teachers' choice of active methods for dealing with 

stress. Teachers' participation in the supervision process does not contribute to a more 

systematic and purposeful way in which they would use problem-focused strategies for 

dealing with stress.   

 

The findings of the qualitative part of the study, in which I employed focus group interviews, 

showed some differences between the two groups in their understanding of professional 

tasks. The teachers who participated in the supervision process ascribed the majority of 

responsibility for creating encouraging learning environment to themselves, and at the same 

time demonstrated a higher level of awareness about the important role of didactics and 

differentiated instruction for high-quality knowledge acquisition. They also considered their 

role more important for their pupils' development of responsible behaviour and work habits 

than their colleagues who were not included in the supervision process. The participation in 

the supervision process affected teachers' practice by enbling them to learn new 

instructional strategies. They realized that thinking affects emotions, which helped them 

react in a more efficient way in various professional situations.  

The study concludes with the incentive to prospective teachers to utilize available 

supervision and in-service teacher training programs. 

 

Key words:  teachers, reflection, supervision, emotional competence, stress, education, 

learning. 



 
 

 

 

 

 

 

                                             

                                        

Teoretični del



 
 

1 
 

Uvod 
 
Če hočeš postati moder, se nauči pametno spraševati, pazljivo poslušati, mirno odgovarjati 

in umolkniti, ko nimaš več kaj reči  (Johann Kaspar Lavater). 

 

 
Lavaterjev izrek (2012) odlično povzema bistvene značilnosti modrega človeka, kar naj bila 

ob dobrem predmetno-ddaktičnem znanju ena temeljnih značilnosti vsakega učitelja. Hkrati 

zelo dobro predstavlja temeljne prvine supervizijskega procesa, ki je v fokusu pričujoče 

raziskave. Supervizija je  proces poklicnega učenja in osebnostnega razvoja, s pomočjo 

katerega učitelji razvijajo večjo refleksivnost in samoregulativnost svojega delovanja. Ti dve 

veščini sta izjemno pomembni prav za njih, kajti učiteljevanje je precej samotno početje. 

Poleg tega so učitelji v pedagoškem procesu nenehno izpostavljeni številnim in 

nepredvidljivim interakcijam ter mnogim stresnim situacijam. Nenehno morajo ohranjati 

visok nivo koncentracije, intelektualno budnost in kompaktno osebnostno držo. Zelo 

pomembno je, da razvijejo veščine samoopazovanja in kritičnega  ocenjevanja ter posledično 

reguliranja svojega početja. Samo tisti, ki se zavedajo pomembnosti tovrstnega 

izobraževanja, lahko pričakujejo, da bodo kos izzivom, ki jih prinašajo čedalje zahtevnejše 

okoliščine njihovega dela. Med te prištevamo hiter razvoj sodobne tehnologije, spremenjena 

razmerja v družbi, oslabljeno vlogo družine. Prepletenost teh dejavnikov močno vpliva na 

vzgojo in socializacijo otrok in se v vseh pozitivnih in negativnih razsežnostih kaže v šolskem 

prostoru.    

 

Raziskave so pokazale, da najbolj skrite in težko dostopne plati osebnosti  učiteljev 

(Korthagen 2004, 2009), kot so prepričanja, moralne vrednote, stališča, poslanstvo in 

identiteta močno usmerjajo njihovo ravnanje. Z izobraževanjem, ki poleg spoznavnega vidika 

upošteva tudi čustveno in motivacijsko plat osebnosti, ustvarimo dobro podlago za 

optimalni, vseživljenjski razvoj bodočih učiteljev. Učitelji morajo biti v prvi vrsti visoko 

moralni, zaupati morajo sebi in imeti sposobnosti, znanja in veščine, da k ustvarjalnemu in 

smiselnemu življenju spodbujajo mlade ljudi, s katerimi delajo. Seveda pa so učitelji samo 

ljudje, katerih delo je zelo odgovorno, zahtevno in družbeno pomembno. Vsaki družbi mora 

biti v interesu, da jim po končanem izobraževanju omogoča ustrezno podporo za učinkovito 
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delo. V Sloveniji imamo dobro razvito mrežo stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev.  

Del te ponudbe finančno podpira Ministrstvo za šolstvo.  Zadnja leta med programi najdemo 

predvsem vsebine, ki so namenjene obvladovanju informacijsko-komunikacijske tehnologije 

ter izpopolnjevanju predmetnega znanja. V manjši meri so zastopane didaktično-metodične 

vsebine. Vsebine, namenjene osebnostni rasti, preprečevanju stresa in izgorelosti, učenju 

samoregulacijskih in komunikacijskih veščin, pa iz uradne ponudbe, žal, čedalje bolj izginjajo.   

 

V svetu so narejene številne raziskave, ki dokazujejo, da prav omenjena znanja in veščine v 

pomembni meri vplivajo na oblikovanje spodbudnega učnega okolja, kjer se učenci počutijo 

varne, sprejete, in kjer učenje lahko steče v polni meri.  Tudi domače raziskave (Peklaj idr. 

2009; Peček Čuk in Lesar 2010) kažejo, da ima način vodenja razreda, vzpostavljanja odnosov 

in klime pomemben vpliv na učne dosežke učencev.  Učitelji potrebujejo okolje, v katerem 

imajo možnosti za reflektiranje in osmišljanje izkušenj, za predelovanje svojih poklicnih dilem 

in izzivov. Strokovnjaki govorijo o vzajemnem učnem okolju (Tancig 2010), kjer so možnosti 

za pridobivanje znanja in veščin, za preizkušanje in metaanalizo s pomočjo sodelavcev in 

drugih udeležencev učnega procesa. Na ta način so zagotovljeni pogoji za samoregulativno 

učenje. Učinki takšnega načina učenja so mnogovrstni in večplastni.  Učitelji pridobivajo 

dobre poklicne kompetence, postajajo samozavestnejši, znajo vzpostaviti kritično distanco 

do svojega dela in razvijajo ustrezne strategije odzivanja v stresnih situacijah. Postajajo boljši 

strokovnjaki, s čimer največ pridobijo njihovi učenci, saj je temelj njihovega poslanstva prav 

vzgoja samostojnega, odprtega, avtonomnega mladega človeka.   

 

V pričujočem delu poskušam znotraj teoretičnih izhodišč ponuditi odgovore na vprašanja, 

koliko k razvoju poklicnih kompetenc učiteljev prispevajo različni načini izobraževanja. 

Zanimalo me je, katera so najsodobnejša spoznanja o učinkovitih oblikah izobraževanja in na 

katerih premisah temeljijo. V empiričnem delu naloge predstavljam izsledke raziskave o 

učinkih supervizije, ki je ena od priznanih in široko uveljavljenih oblik profesionalnega učenja. 

Raziskava ima dva dela. V prvem delu primerjam stopnjo refleksivnosti, emocionalne 

kompetentnosti in uporabo aktivnih strategij spopadanja s stresnimi situacijami med 

skupinami udeležencev in neudeležencev supervizije. V drugem delu raziskavo poglobim s 

fokusnimi intervjuji udeležencev 
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 v supervizijskem procesu, kjer poskušam na induktiven način prikazati učinke supervizijskega 

procesa na konkretno pedagoško prakso. 

 1.1 Izobraževanje in profesionalni razvoj pedagoških delavcev 

1.1.1  Kaj usmerja vedenje učiteljev? 

Raziskovalci se že dolgo časa ukvarjajo z vprašanjem, kateri mehanizmi uravnavajo učiteljevo 

ravnanje v razredu. Zakaj učitelji v zelo podobnih situacijah reagirajo na  zelo različne načine? 

Kaj je tisto, kar v osnovi pogojuje  način odločanja ljudi v posameznih situacijah in zakaj se 

ljudje tako razlikujemo v teh odločitvah? Odgovor na ta vprašanja pojasnjujejo številne 

psihološke teorije in modeli.  Model krožne emocionalne reakcije (Milivojevič 1999, v Rupnik 

Vec 2006a in 2006b) pojasnjuje, kaj se v posamezniku dogaja od trenutka, ko neki dražljaj 

zazna, do trenutka, ko se nanj odzove. Prvo fazo v tem procesu predstavlja zaznava situacije, 

ki ji sledi interpretacija ter faza vrednotenje pomena dogodka. Od te zadnje so odvisni 

čustveni odziv, miselni proces ter dejanska reakcija posameznika na dogodek.  To pomeni, da 

je akcija posledica razlage dogodka in čustvenega pomena, ki ga posameznik dogodku 

pripisuje. Seveda se moramo takoj vprašati, kaj je tisto, kar določa interpretacijo. 

Raziskovalci pravijo, da je razlaga dogodkov odvisna od znanja, izkušenj, stališč, vrednot 

oziroma mentalnih modelov (Senge idr. 2000) ali predpostavk oziroma prepričanj (Brookfield 

1995). Prepričanja so lahko preproste generalizacije ali pa kompleksne teorije, lahko so 

splošno razširjena ali pa so zelo individualna. Nekatera so funkcionalna, ker temeljijo na 

dokazih, druga so nefunkcionalna in nas ovirajo v vsakdanjem življenju (Rupnik Vec 2006). 

Nefunkcionalna prepričanja pogosto temeljijo na splošnih resnicah (prav tam, str. 67), ki 

veljajo v določenem kulturnem okolju. V naših zbornicah pogosto naletimo na prepričanje,  

da morajo biti učitelji strogi, ker popustljivost vodi do nereda in nedela. Kulturno pogojena 

prepričanja so dostikrat napačna in vodijo k nepravilnim načinom vedenja. Mnoga 

prepričanja nastajajo na podlagi opažanj in v kombinaciji s preteklo izkušnjo in so velikokrat 

neozaveščena in neraziskana. Schön (1999) jih imenuje temeljne predpostavke, ker so s 

strani skupine, ki ji posameznik pripada, sprejete, in se o njih ni mogoče pogajati.  

Dolgo časa je prevladovalo mnenje, da razmišljanje usmerja učiteljevo vedenje (Korthagen 

2009), oziroma, če uporabimo simbol verige, bi bilo videti takole:  percepcija→ 

interpretacija→ analiza→ odločitev→ akcija (Korthagen in Kessels 1999 : 9).  Raziskave so 
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pokazale, da učitelji pri svojem delu sprejmejo mnogo odločitev in pomemben del le-teh,  

zlasti tistih, kjer morajo reagirati hitro,  sprejmejo nezavedno ali polzavedno (Eraut 1995, v 

Korthagen 2009 : 7). Korthagen in Lagerwerf (1996) imenujeta take odločitve trenutno 

učiteljevo vedenje, ki je posledica dinamičnega prepletanja potreb, vrednot, čustev, stališč.  

Avtorja zaključita, da vedenja učiteljev ne usmerja le analitičen  in racionalen pristop, temveč 

so mnogo pogostejši  celostni, neracionalni načini »obdelovanja informacij o pedagoški 

situaciji«, ki so značilni za desno možgansko hemisfero. Podobni principi vedenja veljajo na 

splošno za vse ljudi. Znanje učiteljev je nelinearno in prepredeno z osebnimi pomeni in 

večidel prikrito (Elbaz 1991 v Korthagen in Kessels 1999).  Korthagen  in Kessels  (prav tam :   

9) razlagata učiteljevo vedenje s pojmom geštalta1,  ki je po teoriji dinamična celota, 

sestavljena iz potreb, čustev, vrednot, pomenov in vedenjskih reakcij posameznika, 

povzročeni v določeni situaciji.  To pomeni, da učitelj zaznava situacije celostno in teži k 

dopolnjevanju celote oziroma k razlagi določenih dogodkov tako, da jim pripiše pomen, ki 

izhaja iz njegovih vrednot, prepričanj, čustev itd.  Naravna težnja gestalta je, da funkcionira 

kot celota.   

Argyris (1995, 2002 v Rupnik Vec 2006) je še eden izmed avtorjev, ki raziskuje, kateri 

dejavniki uravnavajo učiteljevo vedenje.  Predpostavke, ki usmerjajo vedenje, imenuje 

akcijske teorije, to je serija vrednot, ki pogojujejo uporabo določenih strategij.  Argyris (prav 

tam) je ugotovil, da imamo ljudje dve vrsti akcijskih teorij, tiste, ki jih zagovarjamo,  in  tiste, 

po katerih se ravnamo. Med njima je velika razlika, ki se je običajno ne zavedamo.  

Kompleksnost intrapsihičnih pojavov je raziskoval tudi Schein (1999).  Na vedenje ljudi vpliva 

to, kako zaznavajo neko situacijo in kakšen pomen ji pripisujejo. Avtor je raziskoval notranje 

doživljanje ljudi in ugotovil, da gre pri tem  za štirifazni zaporedni  krožni proces, imenuje  ga ORJI 

cikel. Učitelj najprej situacijo opazuje (O- observation), nato se nanjo čustveno odzove (R – emotional 

response), jo presoja in analizira (J – judgement)  in nato intervenira (I – intervene) (Rupnik Vec 2006 

: 68). Prva faza ja opazovanje, v katerem slišimo ali vidimo tisto, kar pričakujemo na osnovi prejšnjih 

izkušenj in znanja. Pri tem izključimo tiste informacije, ki ne sodijo v naš miselni svet, tudi jezikovne in 

kulturno pogojene koncepte. Schein pravi, da »vidimo to, kar smo sposobni misliti in govoriti« (prav 

                                                           
1
 Geštalt je v situaciji oblikovana enota zaznavanja in notranjega procesiranja ter pomeni usmerjenost k nekim 

vzorcem vedenja. Oblikuje se na podlagi posameznikovih potreb in je vezan na konkretno izkušnjo (Valenčič 

Zuljan idr., 2007, str. 38) 



 
 

5 
 

tam : 87) in ne to, kar zares vidimo. Na delu sta obrambna procesa zanikanja tistega, kar se 

dotika nečesa bolečega v naši notranjosti in projekcije, da vidimo v drugih tisto, kar se 

dejansko dogaja v nas samih.  

V drugi fazi  ORJI cikla na dogodek ali situacijo čustveno odreagiramo.  Čustva zelo težko 

kontroliramo, in če se tega naučimo, povečamo možnost izbire reakcije, sicer pa ne. Sledi 

faza presoje dogodka, ki je ključna za izbiro vedenja za dosego ciljev v prihodnje.  Če smo 

podatke, na osnovi katerih bomo naredili presojo, zaznali v napačni smeri, ali če je naša 

emocionalna reakcija izkrivljena, potem bosta tudi presoja in reakcija napačni.  Schein (1999) 

poudarja, da vzrok napačne presoje in reakcije temelji v naši percepciji, ko dogodke 

presojamo skozi lastne filtre zaznavanja, namesto da bi zgolj opazovali, kaj se dogaja in 

izključili svoja čustva. Refleksivna rekonstrukcija ORJI cikla običajno pokaže, da sta bili 

presoja in tudi reakcija posameznika sicer logični, temeljili pa sta na napačnih zaznavah. 

Avtor navaja pet načinov, s katerimi lahko preprečimo neustrezne psihične zaznave in 

reakcije (prav tam : 94-96):  

 identifikacija sistemov za napačno percepcijo dogodkov, kot so obrambni filtri;  

 upoštevanje kulturnih vzorcev obnašanja, pričakovanja na osnovi prejšnjega znanja;  

 identifikacija lastnih čustvenih odzivov;  

 identifikacija kulturnih okvirov:  

 uvedba sistemov  preverjanja dogajanja, kot je postavljanje vprašanj, uporaba tišine 

kot intervencijske metode, vzdrževanje duha radovednosti.  

Zanimiva je teza o učiteljih kot »sestavljenih profesionalcih«, ki temelji na ugotovitvi, da so 

odzivi učiteljev na nove zahteve in spremembe pogosto protislovni, zapleteni in nasprotujoči 

si (Ballet idr. 2009). To pomeni, da učitelji uporabljajo različne strategije pri odzivih na 

spremembe. Sprejmejo spremembe, ki se skladajo z njihovimi osebnimi vrednotami, in 

zavračajo tiste, ki se ne ujemajo z njihovimi pogledi.  Nekateri avtorji (Huberman 1989; 

Smylie 1994; Hargreaves in Fullan 1998; Maslach in Leiter 1999; Baily 2000; Hopkins 2001 v 

Ballet idr. 2009 : 45) na temelju številnih raziskav trdijo, da učitelji pri sprejemanju 

sprememb večinoma ravnajo ustvarjalno, pri čemer jim zelo pomaga sodelovalna klima v 

njihovem najožjem okolju in različne oblike izobraževanja.   
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Učitelji se pogosto ne zavedajo obsežnega znanja, ki ga imajo. Govorimo o prikritem2 ali  

tihem znanju (ang. tacit knowledge), ki ga ne znajo opisati, in kot pravi  Schön (1999), je  

njihovo znanje vsebovano predvsem v »njihovem delovanju«  (knowing in action).  Ta 

spoznanja veljajo tako za strokovnjake iz drugih strokovnih področij kot tudi za učitelje. 

Učitelji torej znajo več, kot lahko povedo o tem.  Obvladujejo veščine, za katere ne zmorejo 

povedati pravil in procedur.  Prikrito znanje ali kot ga imenujejo nekateri avtorji 

proceduralno znanje (Rutar Ilc 2004 : 16; Marentič Požarnik 2011 : 35)  je znanje, na katerem  

običajno temeljijo njihove odločitve, kvalitativne ocene situacije in praktične veščine.   

1.1.2  Dejavniki poklicnega razvoja učiteljev 

Obstajajo različne definicije učiteljevega profesionalnega razvoja. V pričujoči raziskavi 

poklicni razvoj učiteljev pojmujem kot izkustveno učenje, pri katerem učitelji odkrivajo in 

osmišljajo svoja pojmovanja, kritično reflektirajo svojo prakso, s čimer pridobivajo vpogled v 

svoje vedenjske vzorce, ki jih posledično spreminjajo in nadgrajujejo. Stopnja poklicnega  

razvoja je vidna v stopnji  obvladovanja poklicnih kompetenc, ki so kompleksni sistemi znanj, 

veščin, stališč, vrednot in motivacije, s katerimi posamezniki rešujejo probleme. Kot piše 

Valenčič Zuljan (2007 : 33)  je poklicni razvoj učiteljev enoten proces, ki združuje dve ravni: 

nivo pojmovanj, stališč in prepričanj in nivo ravnanj. Keiny in Dreyfus (1989, prav tam : 37) 

opisujeta učenje in spreminjanje učiteljev skozi tri faze. Prva je faza šoka, ko učitelji spoznajo, 

da njihovo znanje ni dovolj za reševanje problemov. To fazo imenujeta tudi faza streznitve ali 

odmrznitve (unfreezing stage), ki učitelje spodbudi, da začnejo iskati nove pristope k 

reševanju problemov. Potem nastopi faza poglobljene analize s pomočjo refleksije in faza 

akcije, v kateri učitelji preizkušajo nova spoznanja.  

Terhart (1997 v Valenčič Zuljan idr. 2007 : 15) poudarja prepletanje kognitivne, moralne in 

praktične dimenzije, refleksije in rutine v ravnanju učiteljev. Širše gledano se poklicni razvoj 

učiteljev začne z vstopom v šolo in konča z upokojitvijo,  v ožjem pomenu pa je omejen zgolj 

na tista obdobja poučevanja, ko posameznik resnično napreduje. Običajno so to obdobja, ko 

se učitelj izobražuje, študira, raziskuje ali kritično reflektira svojo prakso (prav tam : 16). 

                                                           
2
 Prikrito ali tiho znanje je znanje, ki vpliva na kognitivno procesiranje, vendar se ga posameznik običajno ne 

zaveda. To znanje si ljudje pridobivamo z izkušnjami. Na drugi strani  je eksplicitno znanje (explicit knowledge), 

ki je lahko konceptualno ali metakognitivno in se nanaša na znanje o fizičnem, socialnem in miselnem svetu. 

Eksplicitno znanje lahko zavestno nadziramo  (Rutar Ilc 2004, str.16). 
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Slika 1: Poklicni razvoj učitelja po Terhartu (1997  v Valenčič idr. 2007, str. 15)  

Borko (2004 v Opfer idr. 2011) meni, da se učitelji učijo v različnih situacijah, v razredu, v širši 

skupnosti, na hodnikih, med klepetom s kolegi itd. Če želimo razumeti njihov proces učenja, 

moramo upoštevati tako posameznike kot tudi socialni sistem, v katerem delajo. Opfer in 

drugi (2011) predpostavljajo, da usmerjenost učiteljev k učenju prispeva k uspešnim 

spremembam njihovega vedenja. Avtorji definirajo usmerjenost kot skupek stališč, 

prepričanj in praktičnih izkušenj. Prepričanja učiteljev temeljijo na izkušnjah in so po 

ugotovitvah Smylie (1988 v Opfer 2011) najpomembnejši napovedovalec spremembe.  

Prepričanja v interakciji z izkušnjami učenja in  poučevanja sestavljajo usmerjenost učitelja k 

učenju. Raziskave kažejo, da lahko z večjo verjetnostjo pričakujemo spremembe v učenju pri 

učiteljih v okoliščinah (Opfer idr. 2011), ko izhajajo iz izkušenj v razredu, kadar imajo 

možnost reflektirati svoje izkušnje,  kadar uporabijo znanje iz učenja in poučevanja, kadar 

sodelujejo z drugimi učitelji  in kadar raziskujejo svojo prakso. Tillema (2000 v Opfer 2011) 

poudarja, da ima refleksija o izkušnji pozitiven učinek na spremembo prepričanj v nasprotju z 

refleksijo pred izkušnjo, ki ne vodi do sprememb. Nekateri raziskovalci ugotavljajo, da  kot 

motivacijski element sprememb lahko nastopita nezadovoljstvo in kognitivni konflikt v smislu 

disharmonije med idealnim in realnim stanjem (prav tam). Odnosne povezave med 

prepričanji, prakso, učenjem in spremembami tvorijo usmerjenost učitelja k učenju.  

Med raziskovalci ni enotnega mnenja o tem, kako potekajo spremembe prepričanj in stališč. 

Nekateri razumejo spremembe kot linearen proces, drugi kot empirično racionalen. 

Raziskava, ki jo je naredil  Guskey ( 2002 v Opfer idr. 2011) je pokazala, da se sprememba 
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prepričanj in stališč zgodi le, če učitelj dobi npr. dokaze o uspešnem napredku svojih učencev 

in ne kar sama po sebi. Temeljno delo na tem področju je opravil Huberman (1995, prav tam) 

z dokazi, da gre pri teh spremembah za cikličen proces: spremembe v prepričanjih vodijo do 

sprememb  v praksi, ki prinesejo nove spremembe  prepričanj in tako dalje. Odnosi med temi 

procesi so vzajemni. Sprememba se lahko zgodi na katerikoli točki tega procesa in ni 

pogojena zgolj z aktivnostjo učiteljev, temveč tudi s  strukturnimi, kulturnimi in političnimi 

vidiki njihovega dela.  

Študija o profesionalnem  razvoju in spremembah pri učiteljih, ki so jo opravili v Angliji 

(Opfer idr. 2011), je potrdila Hubermanove ugotovitve. Do podobnih zaključkov so prišli tudi 

Knezic idr. (2010), ki povzemajo različne študije, narejene v sodelovanju s študenti 

pedagoških programov. Ugotovijo, da je spremembo prepričanj možno doseči z 

izpostavljanjem učiteljev avtentičnim situacijam, se pravi poučevanju. Le spremembe v 

prepričanjih lahko sprožijo spremembe v vedenju.  Spremembe pri učiteljih niso zaporedne, 

temveč prepletene in vzajemno povezane. Raziskovalci tudi ugotavljajo, da je učinkovitost 

sprememb močno odvisna od organizacijskih pogojev, v katerih delajo. 

Kuijpers in sodelavci (2010) so analizirali tri modele profesionalnega  razvoja učiteljev  s 

ciljem, da razvijejo integriran model za učinkovito poučevanje. Njihov model nima linearne 

strukture,  temveč ima dva vzporedna in prepletajoča cikla. Prvi je individualni supervizijski 

ali koučing cikel, drugi je skupinski proces učenja. Individualni cikel obsega pripravo na 

opazovanje učitelja v razredu, neposredno opazovanje in razgovor po opazovanju, ki je že 

začetek drugega cikla. Ta proces vodi zunanji supervizor. Skupinski proces učenja je 

sestavljen iz štirih elementov: predstavitev teorije, demonstracija veščin, izvajanje prakse v 

varnem okolju in zaključna konferenca s poudarkom na evalvaciji učinkov. Zaključno srečanje 

je hkrati tudi začetek novega cikla učenja in jo običajno vodi zunanji strokovnjak.  Oba 

procesa vplivata drug na drugega. Končni cilj procesa je usmerjen na izboljšanje načina 

poučevanja ter na izboljšanje dosežkov učencev.  Omenjeni model predstavlja  integrirano 

celoto  dveh pristopov  k izobraževanju učiteljev in razvija tako transfer učiteljskih veščin kot 

tudi refleksivno mišljenje učiteljev. Od drugih modelov se razlikuje v tem, da na temelju 

sprotnih ugotovitev načrtuje nove spremembe in ves čas prilagaja cilje glede na dosežke. 



 
 

9 
 

Baumert in Kunter (2006 v Richter idr. 2011) opredeljujeta profesionalni razvoj učiteljev kot 

izkoriščanje formalnih in neformalnih priložnosti izobraževanja, s pomočjo katerih učitelji  

poglabljajo in širijo svoje znanje, prepričanja, motivacijo in samoregulativne veščine. Richter 

in sodelavci (2011) so v okviru OECD-jeve mednarodne primerjave dosežkov učencev PISE 

izvedli raziskavo med 2000 nemškimi učitelji srednjih šol o tem, kakšnih vrst izobraževanja se 

udeležujejo skozi svojo poklicno kariero.  Za izhodišče so vzeli Hubermanov  (1989, prav tam, 

2001 : 118) petstopenjski model poklicnega razvoja učiteljev. Prvo stopnjo (od 3 do 5 let 

prakse) avtor  imenuje obdobje preživetja in odkrivanja, v drugi,  stabilizacijski stopnji,  med 

4 do 6 leti prakse, učitelji postanejo bolj integrirani v svojo poklicno skupino in dobro 

razvijejo veščine poučevanja. Tretja faza nastopi med 7 in 18 leti poučevanja, četrta pa med 

19 in 30 leti prakse. V peti fazi, po 30 letih poučevanja, učitelji postopoma svoje poklicne cilje 

nadomeščajo z osebnimi. Predpostavka Richterja in njegovih kolegov, da se starejši učitelji  v 

primerjavi z mlajšimi kolegi manj izobražujejo, je bila v raziskavi ovržena. Ugotovili so, da 

starejši učitelji  bolj kot mlajši izbirajo samoregulativne učne metode, kot je npr. branje 

strokovne literature. 

Na Nizozemskem so raziskovalci naredili tri raziskave o učinkovitem izobraževanju učiteljev 

na pedagoških fakultetah (Lunenberg in Willemse 2006) in prišli do petih faktorjev, ki  

spodbujajo njihov  profesionalni razvoj: praktične izkušnje, reševanje konkretnih problemov, 

sodelovalno učenje, učenje znotraj institucije in raziskovanje ter refleksija stališč in  vedenja 

učiteljev.  

Mednarodna raziskava poučevanja in učenja TALIS (2009) je pokazala, da so pri 

profesionalnem razvoju učiteljev zelo pomembne povratne informacije o njihovem delu, saj 

vplivajo na dvig občutka zadovoljstva z delom ter tudi občutka varnosti zaposlitve. V svetu 

zato zelo narašča zanimanje za evalvacijo dela učiteljev.  

 Pomen drugačnega izobraževanja učiteljev s poudarki na medosebni kompetenci in učenju iz 

izkušenj izpostavlja Knezic s sodelavci (2010). Avtorji trdijo, da je pri razvijanju medosebne 

kompetence učinkovit sokratski dialog3 z vsemi  značilnostmi in stopnjami: poslušanjem, 

                                                           
3
 Sokratski dialog je tehnika postavljanja vprašanj (poimenovana po grškem filozofu Sokratu), po katerem učitelj 

vodi učenca do lastnih spoznanj. Postopek je sestavljen iz treh komponent: domneve, na osnovi katere je 

postavljeno vprašanje, formulacije in načina, na katerega je postavljeno vprašanje, ter odgovora (Dillon 1986 v 

Golja 2004, str. 196). Sokratski dialog je ena najpomembnejših tehnik v supervizijskem procesu.  
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formuliranjem trditev in postavljanjem vprašanj, preverjanjem razumevanja, 

konkretiziranjem in povzemanjem. Urjenje učiteljev s pomočjo sokratskega dialoga lahko 

vodi do sprememb njihovih konceptov in jim pomaga le-te uporabiti v praksi.  Sokratski 

dialog v smislu poglabljanja dialoga in ne njegove širitve se je pokazal kot posebno učinkovit 

pri razvijanju kritičnega mišljenja, komunikacijskih vzorcev in sodelovanja med učitelji (Knezic 

idr. :  1110). 

1.1.3  Vpliv subjektivnih pojmovanj na poklicni razvoj učiteljev   

Subjektivna pojmovanja4 so ne povsem zavestni in med seboj skladni konstrukti, ki vplivajo 

na ravnanja učiteljev. Njihova značilnost je, da so neozaveščena in zelo odporna na 

spremembe. Marentič Požarnik (1987) jih opredeljuje kot skupek praktičnih in subjektivnih 

teorij učiteljev, ki so večinoma neozaveščene, a vplivajo na učiteljevo vedenje. Del 

subjektivnih pojmovanj je tudi predstava učiteljev o njihovi vlogi, ki se je  oblikovala skozi 

njihovo celotno življenjsko zgodovino. Če želimo, da bo učitelj sposoben izpeljati učinkovit, v 

učenca usmerjen pouk, si mora najprej razjasniti pojmovanje svoje vloge, šele nato lahko 

razreši tudi pojmovanja učenčeve vloge (Valenčič Zuljan 2004 : 528). Valenčič Zuljan (prav 

tam) je  naredila raziskavo o pojmovanjih učiteljeve in učenčeve vloge pri študentih 

razrednega pouka v prvem letniku študija. Ugotovila je, da pri študentovih pojmovanjih ob 

začetku študija prevladuje hierarhično najnižja kategorija, to je posredovanje znanj pri 

učitelju ter sprejemanje pri učenčevi vlogi. Na koncu prvega leta študija se ob pojmovanju 

učenčeve vloge zgodi pri študentih premik k višjim pojmovanjem, pri učiteljih pa ostane na 

istem nivoju. To pomeni, da študenti postavljajo pred učence višje zahteve kot pred učitelje, 

tretjina pa vloge učenca in učitelja ne vidi v medsebojni povezavi (prav tam). Avtorica 

zaključuje, da je za večjo kompatibilnost pojmovanj učiteljeve in učenčeve vloge potrebno 

načrtno oblikovanje priložnosti za povezovanje procesov učenja in poučevanja.  

Bodoči učitelj ima torej v trenutku, ko se vključi v izobraževanje, že zgrajen sistem prepričanj, 

stališč, mnenj in subjektivnih teorij o tem, kaj je pouk, poučevanje, učenje, vloga učitelja, 

učencev in drugih, ki v veliki meri temelji na njegovih lastnih izkušnjah iz procesa lastnega 

                                                           
4
 Izraz »pojmovanje-a« Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) opredeli kot »kar izraža, kaže, kako se kaj 

pojmuje« . Izvira iz latinskega izraza conceptio, ki pomeni sestaviti, vase sprejeti, pojmovati (Valenčič Zuljan 

2004, str.  529). 
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šolanja in odnosov, ki jih je v tem procesu vzpostavljal.  Med teoretičnim znanjem, ki si ga 

učitelj pridobi v teku izobraževanja, in med njegovimi osebnimi konstrukti o vlogi in pomenu 

poučevanja, obstaja določeno neskladje, ki pa se ga učitelji ne zavedajo. Ta celosten sistem 

zaznav in predstav močno vpliva na oblikovanje njihove bodoče poklicne vloge. Zato je zelo 

pomembno, da se že na začetku izobraževalnega procesa v edukacijski program vključi 

analiza in refleksija njegovih teorij s ciljem, da bodoči učitelj nefunkcionalna prepričanja in 

teorije nadomesti z bolj objektivnimi in funkcionalnimi. Whitehead (1950, po Ford in Jones 

1987 v Žorga 2002c) meni, da bi moral proces izobraževanja zajemati razvoj naslednjih 

sposobnosti študentov: izzivanje radovednosti in presojanja, sposobnost shajanja v 

zapletenih okoliščinah, ki so značilne za učiteljski poklic, in uporaba teorije kot pomoči pri 

reagiranju v kompleksnih situacijah.  

To pomeni, da naj proces izobraževanja bodočih učiteljev poteka na teoretični in praktični 

ravni, podprt naj bo z vzdušjem zaupanja in spodbude, kajti zgolj te omogočajo osebne 

spremembe. Poleg tega je izjemno pomembna povratna informacija o njihovem študijskem 

oziroma kasnejšem pedagoškem delu. Korthagen (2004) navaja več načinov spodbujanja 

poklicnega razvoja učiteljev, ki jih bom podrobneje predstavila kasneje.  

Zanimivo raziskavo o povezavi subjektivnih pojmovanj in prakso učiteljev sta izvedla Olafson 

in Schraw (2006). Učitelje sta glede na njihova pojmovanja o učenju in poučevanju razdelila 

na tri skupine. Tiste z realističnim, druge s kontekstualističnim in tretje z relativističnim 

pogledom5, ki so jih preverjali skozi načine in stile njihovega poučevanja. Glede na opisane  

značilnosti  bi realistični pristop uvrstili k tradicionalnemu modelu, kontekstualističen stil je 

najbolj podoben konstruktivističnemu načinu poučevanja,  medtem ko ima relativističen stil  

značilnosti individualističnega pristopa k izobraževanju ali personaliziranega učenja (Hopkins 

2007).  Rezultati so pokazali, da imajo učitelji, ki uporabljajo realističen način poučevanja, 

več  naivnih prepričanj oziroma neozaveščenih subjektivnih teorij kot učitelji drugih dveh 

                                                           
5
 Realisti verjamejo, da je transmisijski način ( prenos od eksperta na učenca ) pridobivanja znanja 

najučinkovitejši. Kontekstualisti menijo, da učeči se konstruirajo nova spoznanja v podpornem okolju, kjer 

imajo učitelji pretežno vlogo spodbujevalca. Relativisti pa  poudarjajo vlogo učitelja v ustvarjanju okolja, v 

katerem se učenci učijo misliti neodvisno ( Olafson in Schraw 2006, str. 72--73). 
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skupin, katerih prepričanja so bolj sofisticirana, ozaveščena in reflektirana  (Hopkins 2007). 

Učitelji drugih dveh skupin so tudi bolj notranje motivirani kot učitelji prve skupine.  

Nias (1989 v Korthagen 2004 : 82) trdi, da je koncept self-a/sebstva6 ali jaza ključen za 

pravilno razumevanje delovanja učiteljev. Na temo sebstva so bile narejene številne 

znanstvene raziskave, ki segajo v leto 1890, ko je Wiliam  James objavil knjigo Principles of 

Psychology (1890 v Kobal 2000). V njem je razvil pojem sebstva, v katerem je zajel vse, kar 

lahko posameznik imenuje kot svoje.  James je poudarjal, da jaz ni le to, kar si oseba misli o 

sebi, da je, marveč tudi vse tisto, kar si želi pokazati, da je (Musek 1992 v Kobal 2000). 

Kobalova na temelju številnih virov in lastnih znanstvenih preučevanj uporablja izraz 

samopodoba, s katerim označuje številne pojme, ki se pojavljajo v besedni zvezi s self-om. 

Pravi, da je samopodoba organizirana celota lastnosti, potez, občutij, podob, stališč, 

sposobnosti in drugih psihičnih vsebin (Kobal 2000 : 25). Samopodoba  usmerja ravnanje 

posameznika, je tesno povezana z vrednostnim sistemom okolja, v katerem živi, in je tudi 

pod nenehnim vplivom  obrambnih mehanizmov, saj prepušča le tiste vsebine, ki so 

sprejemljive za posameznikov jaz. Na pojem samopodobe se tesno navezuje pojem 

identitete. Erikson (1959 v Kobal 2000) trdi, da je identiteta socialen in dejaven proces, v 

katerem se posameznik opazuje, vzpostavlja določene predstave o sebi in se na podlagi teh 

tudi presoja. Vsi ti procesi se odvijajo v nenehnem odnosu z drugimi, zato je oblikovanje 

identitete psihosocialni proces samopresojanja (prav tam : 26).  

Georg Herbert Mead, oče simboličnega interakcionizma7 (1934 v Kobal 2000 : 175) trdi, da je 

izhodišče socialnega oblikovanja posameznika simbolična interakcija med njim in 

pomembnimi drugimi.  Skozi to interakcijo se posameznik uči usklajevati zadovoljevanje 

svojih potreb z zadovoljevanjem potreb drugih ter prilagajati svoje delovanje delovanju 

drugih. Na ta način postopoma oblikuje svojo samopodobo. Poenostavljeno lahko rečemo, 

                                                           
6
 Ni enotne definicije pojma sebstva ali jaza. Nekateri avtorji, npr. Hartmann (1968 v Kobal 2000, str. 23) pod 

pojmom  sebstva razume osebnost, jaz pa kot del sebstva oziroma osebnosti.  Kobalova (prav tam)  sebstvo ali 

jaz opredeli kot sistem organiziranih izkušenj in dejanj posameznika, ki se spreminja skladno z njegovimi dejanji 

in vplivi okolja.  

7
 Osnovna predpostavka simboličnega interakcionizma je, da je sebstvo družbena tvorba, ki se skupaj z 

identiteto, zavestjo in osebnostjo posameznika oblikuje postopoma in šele v določeni fazi socializacije. To 

obdobje sovpada z obdobjem samozavedanja, ki nastopi med 2. in 3. letom otrokovega življenja (Kobal 2000, 

str.  174).  
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da je identiteta dejavni proces oblikovanja predstav, ki jih posameznik pod vplivom okolja 

vzpostavlja do samega sebe in do drugih. Posameznik oblikuje svojo identiteto v skladu z 

odnosi, ki jih vzpostavlja z referenčnimi skupinami.  

Kobal trdi (2000 : 36), da sta samopodoba in identiteta isti pojav. Izraz samopodoba 

uporabljajo predvsem ameriški avtorji, ki se osredotočajo na individualni vidik tega pojava. 

Na njih se naslanja tudi Korthagen (2004 : 83), ki pojem samopodobe razdeli na dva dela, na 

individualno  in profesionalno samopodobo. Evropski raziskovalci pa uporabljajo namesto 

izraza samopodoba izraz identiteta ali kar socialna identiteta, ki se nanaša na doživljanje 

sebe kot pripadnika določene družbene ali poklicne skupine.  

V kontekstu moje raziskave me zanima, v kolikšni meri  usposabljanje učiteljev s pomočjo 

izkustvenega učenja in refleksije vpliva na oblikovanje njihove profesionalne identitete8. To 

vprašanje naj bi, kot pravi  Bullough (1997 v Korthagen 2004),  postalo pomemben del 

raziskav o učinkih izobraževalnih procesov.  Ena izmed pomembnih lastnosti identitete je, da 

se zelo težko spreminja, saj vsebuje mehanizme, ki ščitijo jaz ali ego posameznika (Freud 

1986 v Korthagen 2004 : 83). Identiteta učiteljev je v veliki meri odvisna od tega, kako vidijo 

sebe v odnosu s pomembnimi drugimi, to je učenci in kolegi. S pomočjo refleksije je proces 

spreminjanja identitete možen, vendar bi morala refleksija postati del zgodnjega 

izobraževanja učiteljev. Prepoznavanje in ozaveščanje implicitnih pojmovanj o vlogi učitelja, 

ki izhajajo iz njegovih osebnih izkušenj kot učenca, pomembno usmerjajo njegov poklicni 

razvoj. 

1.1.4  Konstruktivističen pristop k izobraževanju učiteljev  

Hiter tehnološki in družbeni razvoj zahtevata čedalje bolj izobraženo delovno silo, ki bo kos 

spremenjenim razmeram v družbi. Tudi vloga učitelja se čedalje bolj profesionalizira, kar 

zahteva drugačno izobraževanje bodočih učiteljev. Tradicionalni pristop je temeljil na 

predpostavki, da učitelji pri svojem delu izhajajo iz teorije in reagirajo v skladu s temi 

spoznanji. To je deduktivni pristop, saj so vsebine izpeljane neposredno iz znanstvenih 

                                                           
8
 V literaturi najdemo različne besedne zveze o identiteti, kot npr. kulturna, skupinska, socialna, poklicna 

negativna. Večinoma izhajajo iz Eriksonove teorije psihosocialnega razvoja (Massonat idr. 1990, v Kobal 2000, 

str.  25), ki pravi, da je identiteta zaznavanje in doživljanje sebe kot ločenega in različnega od drugih, kot 

doslednega samemu sebi, je doživljanje sebe  v času in občutek psiho-socialne skladnosti v predstavah, ki jih 

ima posameznik o sebi in tem, kar zaznava, da drugi vidijo v njem.  
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spoznanj.  Pokazalo se je, da temu ni tako.  Učitelji reagirajo iz svojih najglobljih prepričanj, 

vrednot, kulturnih okvirov. Dejstvo, da takšno izobraževanje učiteljev temelji na napačnih 

predpostavkah, Korthagen in Kessels (1999) utemeljujeta s tremi trditvami:  

- pojmovanja posameznika o učenju in poučevanju  igrajo pomembno 

vlogo. Temeljijo na njegovi izkušnji z učenjem določene snovi ali predmeta 

in tisti učitelji, ki so se učili bolj na  konstruktivističen način, tak pristop 

pogosteje prenašajo na svoje učence;  

- učenje se zgodi le, če ima učeči se posameznik osebne cilje, ki so 

uresničljivi zgolj z učenjem. Ta cilj je dosežen, če ima učitelj pomoč pri 

reflektiranju svoje prakse. Učenčeve cilje in potrebe učitelj bolje spozna, 

če reflektira lastno pedagoško in vzgojno delovanje; 

- učiteljevanje je visoko kompleksen proces, saj se od učiteljev pričakuje, 

da dosežejo različne in zahtevne cilje. Učitelji pri svojem delu potrebujejo 

hitre in konkretne odgovore, saj učna situacija ne nudi veliko časa za 

razmišljanje. Tega tipa znanja pa učitelji ne morejo pridobiti zgolj na 

abstrakten način s pomočjo učenja splošnih  teoretičnih okvirov. 

Kljub tem spoznanjem je še vedno veliko programov za izobraževanje učiteljev, ki delujejo na 

klasičen način, ki temelji zgolj na kognitivni komponenti in prenosu znanja, podatkov in 

shem.  Velik omejitveni faktor pri tem je, da tisti, ki bodoče učitelje izobražujejo, nimajo 

dovolj možnosti, da bi učitelje spremljali tudi pri njihovem neposrednem delu v razredu, kjer 

bi lahko s pomočjo strukturirane refleksije in drugih pristopov podpirali njihov razvoj k 

boljšemu in učinkovitejšemu profesionalizmu. 

Učinkovitost izobraževanja učiteljev je v zadnjih letih predmet številnih raziskav, ki kažejo, da 

je kakovost znanja in veščin učiteljev neposredno povezana z dosežki učencev (Cochran-

Smith 2001; Marzano idr. 2005). Posebej v ameriških virih najdemo veliko razprav in raziskav 

na temo učinkovitega izobraževanja bodočih učiteljev. Cochran – Smith (2001) je kritična do 

tržno naravnanega principa izobraževanja učiteljev, ki so ga ugotovili v nekaterih analizah in 

raziskavah.  Meni, da preveč tržno naravnan princip, ki se usmerja zgolj na učinkovitost 
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programov, spodkopava demokratično vizijo družbe (Cochran-Smith 2005 : 542).  Tržna 

ideologija in demokratične vrednote v izobraževanju se medsebojno izključujejo.  

Če želimo, da bodo učitelji uveljavljali konstruktivistična načela pri pouku, mora tudi njihovo 

izobraževanje temeljiti na takšnih načelih. Premik k večji učinkovitosti izobraževanja učiteljev  

pomeni predvsem drugače pojmovan in uresničevan odnos med teorijo in prakso (Plut 

Pregelj 2004; Marentič Požarnik 2004). To pomeni, da ni v ospredju poučevanje sistematike 

pedagoških disciplin, temveč je študent spodbujen k refleksiji, dograjevanju in spreminjanju 

obstoječih idej in prijemov.  Plut Pregelj (2004 : 32), povzemajoč raziskavo Jenningsove 

(1994) o uvajanju novih bralnih pristopov, ugotavlja, da »tako učenci kot učitelji niso lijaki«, v 

katere lahko vlivamo znanje, temveč znanje oblikujejo v skladu s svojimi izkušnjami, 

lastnostmi in okoljem. Trdi tudi, da  mora učitelj razumeti nova pojmovanja znanja, vedeti, 

kako se učenci učijo in kaj pomeni znanje z razumevanjem, kajti le tako bodo znali 

konstruktivistična načela udejaniti v svoji vsakodnevni praksi.  

 Nasprotja med teorijo in prakso segajo že v čas starih Grkov (Korthagen idr. 1999 : 8; 

Korthagen 2009 : 9), vključujoč razliko med Platonovim pojmovanjem teoretičnega znanja 

(episteme)9 in Aristotelovim pojmovanjem znanja  kot praktične modrosti (fronesis)10. Prav 

integracija teoretičnega in praktičnega znanja v profesionalnem kurikulu sta postala v zadnjih 

desetletjih cilj številnih raziskovalcev in pedagoških strokovnjakov. V središču tega procesa je 

nova vloga prakse in spremenjen odnos med teoretičnim in praktičnim izobraževanjem 

bodočih učiteljev. Dober primer konstruktivizma pri izobraževanju učiteljev je koncept 

realističnega izobraževanja, ki ga izvajajo na univerzi v Utrechtu (Korthagen 2009), in ki ga 

bom v nadaljevanju podrobneje predstavila.  Njegove temeljne značilnosti so, da študenti 

delujejo v resničnih okoliščinah, s katerimi se srečujejo med poučevanjem, in da stalno 

poteka poglobljena refleksija in interakcija med študenti in njihovimi mentorji in učitelji.  

 

 

                                                           
9
 Značilnosti episteme so, da uporablja splošne koncepte in temelji na znanstvenih raziskavah (Korthagen 2009, 

str.  69). 

10
 Značilnosti phronesis pa so, da se usmerja v posebne vidike neke situacije  in temelji na izkušnjah 

posameznika (prav tam).   
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1.1.5   Realističen pristop k izobraževanju učiteljev 

Značilnost tega pristopa je nenehno menjavanje teorije in prakse. Razvili so ga na 

Nizozemskem, na univerzi v Utrechtu. Med utemeljitelji tega pristopa so Korthagen, Vasalos, 

Kessels, Loughran  in drugi. Značilnosti pristopa (Korthagen in Kessels 1999; Korthagen in 

Vasalos 2005; Korthagen, Loughran, Russell 2006;  Korthagen in Vasalos 2009; Korthagen 

2009) so: temelji na resničnih okoliščinah in problemih, s katerimi se srečujejo študentje, 

med študenti in njihovimi mentorji poteka nenehna refleksija in interakcija, študenti imajo 

možnost stalne konzultacije s svojimi mentorji in profesorji, študenti na konstruktivističen 

način prihajajo do svojih spoznanj, kar pomeni, da jim teoretski koncepti niso posredovani 

vnaprej, temveč jih sami odkrivajo skozi prakso in refleksijo svoje prakse.  

Korthagen in Vasalos (2005) ta pristop k izobraževanju učiteljev imenujeta  »od spodaj 

navzgor« ali metaforično »kakovost od znotraj«. Poudarjata, da je treba izhajati iz močnih 

področij učiteljev, iz njihovih kvalitet in navdiha. Polemizirata s konceptom kompetenc in  

menita, da jih je smiselno razvijati tako, da vzdržujejo notranjo motivacijo posameznikov za 

razvoj in ne obratno. Pristop »kakovost od znotraj« temelji na  učiteljevih lastnih izkušnjah, 

interesih in zmožnostih in ne toliko na teoretskih konceptih, ki naj bi jim sledili učitelji. 

Opozarjata, da veliko novosti v programih izobraževanja učiteljev ni bilo uspešnih, kljub temu 

da so temeljili na empiričnih raziskavah. Pri tem se sklicujeta na Fullanovo misel (1998), da 

sprememb ni mogoče upravljati, temveč morajo priti od znotraj, kar pomeni, da se morajo 

spremeniti temeljne predpostavke in prepričanja. Kot je bistveno pri vseh spremembah, je 

potrebno tudi pri izobraževanju učiteljev upoštevati, da morajo tisti, ki spremembe uvajajo, 

le-te sprejeti za svoje, sicer proces ni uspešen. Nekateri avtorji trdijo (Elliot 1991, Korthagen 

in Kessels 1999), da pristopi od zgoraj navzdol ogrožajo učitelje, ki se v teh situacijah počutijo 

premalo spoštovane in upoštevane.  

Upoštevanje temeljnih konstruktivističnih načel pri izobraževanju učiteljev, ki so v tesni 

interakciji  z njihovimi  prepričanji, interesi in izkušnjami, ki je usmerjeno v učitelja in prihaja 

od »spodaj navzgor« oziroma od »znotraj navzven«, kot pravi Kortgahen (2009), je tisti 

pristop, ki pripelje do resničnih sprememb poučevanja. Eno izmed temeljnih orodij, ki 

pomaga na poti do teh sprememb, pa je refleksija.  
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V omenjenem nizozemskem modelu izobraževanja učiteljev gre za ciklično izmenjavo 

praktičnega izvajanja pouka in teoretičnih blokov ter tesnega sodelovanja med študenti 

bodočimi učitelji, univerzitetnimi supervizorji in učitelji iz prakse (Brouwer 2007; Koster idr. 

1998). Pomembno  mesto med njimi ima učitelj iz prakse, ki so mu raziskovalci pripisali osem 

vlog (Koster idr. 1998 : 79): pospeševalec procesa učenja pri študentu, spodbujevalec 

refleksivnih veščin, razvijalec novega kurikula, selektor učiteljev, raziskovalec, spodbujevalec 

profesionalnega razvoja bodočega učitelja, član tima, sodelavec z zunanjimi institucijami.  

Med nalogami učitelja iz prakse so kot najpomembnejše navedli uvajanje v kulturo in pravila 

šole, osebno podporo študentom, pomoč pri načrtovanju, pripravi in izvajanju poučevanja 

ter zagotavljanje povratne informacije (Koster idr. 1998). V tako zastavljenem sistemu 

izobraževanja dobivajo drugačno vlogo tudi izobraževalci učiteljev, univerzitetni profesorji, 

ki, kot pravijo Koster in sodelavci (prav tam : 87), sodelujejo z izvajanjem raziskav, 

ocenjevanjem težavnih študentov, usposabljanjem učiteljev iz prakse in poučevanjem 

teorije.  

Korthagen je s sodelavci (2006) analiziral 3 študijske programe za izobraževanje učiteljev v 

treh državah (Avstraliji, Kanadi in na Nizozemskem). Cilj raziskave je bil  ugotoviti, kateri 

temeljni  principi oblikujejo programe za izobraževanje učiteljev na način, da zadovoljijo tako 

pričakovanja študentov kot njihovih učiteljev. Avtorji raziskave so bili hkrati učitelji v teh 

ustanovah, s čimer je bila zagotovljena »notranja« perspektiva študije. Vsi trije programi so 

imeli nekatere skupne značilnosti, poleg tega pa so bili predmet številnih študij, tako da so se 

raziskovalci odločili za metaanalizo in ne za novo študijo. Na temelju ugotovitev so oblikovali 

sedem pravil uspešnega izobraževanja bodočih učiteljev, ki jih podrobno predstavljam v 

nadaljevanju. Poudarjajo, da je v sami srčiki takšnih programov najpomembnejše mesto 

dodeljeno neposrednim  praktičnim izkušnjam bodočih učiteljev, oplemeniteno s kritično 

refleksijo (prav tam : 1025). 

1.1.6  Pravila realističnega pristopa 

Pravilo št. 1 –  v procesu učenja za poučevanje je bodoči učitelj neprestano soočen z različnimi 

nasprotujočimi zahtevami. V tradicionalnem modelu izobraževanja od teorije k praksi doživi 

učitelj ob vstopu v prakso pravi šok ali kot ga imenujejo avtorji »šok realnosti« (Korthagen 
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idr. 2006 : 1021). Ta šok je manjši ali ga sploh ni, če so učitelji že v času izobraževanja 

izpostavljeni praktičnim izkušnjam, ki jih predelujejo s pomočjo refleksije.  

Pravilo št. 2 -- v centru procesa učenja za poučevanje je ustvarjanje novega znanja in ne 

učenje obstoječega znanja. Učitelji na temelju praktičnih izkušenj, oplemenitenih s kritično 

refleksijo, sami kreirajo svoj nabor znanja. Freundenthal (Korthagen idr. 2006 : 1027) meni, 

da v  tradicionalnem pristopu doživljamo »znanje kot ustvarjen objekt«, medtem ko je v 

konstruktivističnem načinu znanje objekt, ki ga sami oblikujejo učeči se posamezniki v 

vodenem procesu učenja.  

Za programe izobraževanja učiteljev ima takšen pristop  tri prednosti. Prvič, teorija, ki izhaja 

iz učiteljeve refleksije na praktične izkušnje, je mnogo bolj povezana z njegovo lastno 

situacijo in skrbmi, kar pomeni, da ima zanj mnogo večji čustveni pomen. Drugič, bodoči 

učitelji se naučijo učiti se iz svojih izkušenj, kar jim omogoča vseživljenjsko učenje in stalen 

strokovni razvoj. Tretjič, učitelji se naučijo uporabljati različne pristope v praktičnih 

situacijah.  

Takšen način izobraževanja bodočih učiteljev pomeni, da se učitelji učijo razvijati in 

spremljati učenje svojih učencev in ne zgolj uresničevati in izpolnjevati učni načrt. Učitelji 

bodočih učiteljev pa morajo biti vešči vodenja skupinskega procesa, v katerem študenti s 

pomočjo kolegov razvijajo lastne teorije učenja in poučevanja. Na univerzi v Utrechtu so 

razvili program učenja »eden na eden«, ki dobro udejanja zgornje ugotovitve. Program so 

oblikovali zato, ker so ugotovili, da je za začetnika poučevanje celotnega razreda prevelik 

izziv, ki običajno pripelje učitelja do ukvarjanja z disciplinskimi problemi namesto z učenjem 

učencev. Vsak začetnik osem tednov poučuje zgolj enega učenca eno uro na teden. Ura se 

snema in je kasneje predmet natančne refleksije mentorja in začetnika ter kolegov 

študentov. S pomočjo refleksije  bodoči učitelj konstruira svoje znanje o poučevanju. 

Pravilo št. 3 –  učenje za poučevanje zahteva premik pozornosti iz učnega načrta na učenca. 

Proces učenja za poučevanje je močno ojačan, kadar je vtkan v neposredno praktično 

izkušnjo in naloga izobraževalcev učiteljev je, da poskrbijo za to. Meyrs (2002 v Korthagen 

idr.  2006) meni, da je potrebno poučevanje videti kot poučevanje učencev in ne kurikula.   
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Pravilo št. 4 – s pomočjo raziskav lastne prakse spodbujamo proces učenja za poučevanje. Kot 

pravi Schön (1999), učitelji z aktivnim raziskovanjem lastne prakse  bolje razumejo svoje 

poučevanje, ga preoblikujejo glede na izkušnje in v praksi preizkušajo drugačne rešitve. 

Bodoči učitelji so sposobni usmerjati svoje učenje na podlagi raziskav lastne prakse. Proces 

ustvarjanja znanja  je dramatično drugačen, kadar je učeči posameznik sam odgovoren za 

svoje učenje.  

Pravilo št. 5 – proces učenja za poučevanje naj poteka v tesnem sodelovanju med kolegi 

bodočimi učitelji. McIntyre in Hagger (1992 v Korthagen idr. 2006) poročata, da je bilo 

kolegialno sodelovanje kritičen faktor pri razvoju znanja in veščin za poučevanje. Na univerzi 

v Utrechtu so uvedli program vrstniškega učenja (prav tam : 1033). Bodoči učitelji v malih 

skupinah po 3 urijo supervizijske veščine, s katerimi pomagajo drug drugemu skozi proces 

strukturirane refleksije. 

Pravilo št. 6 – proces učenja za poučevanje zahteva dobro sodelovanje med šolami, 

univerzami in izobraževalci bodočih učiteljev. Tesno sodelovanje z namenom spodbujanja 

učenja o poučevanju zahteva sposobnost videnja treh različnih perspektiv istočasno: 

perspektivo individualnega učenja za poučevanje, perspektivo učitelja v šoli in perspektivo 

izobraževalca učiteljev na univerzi. Preden izobraževalci na univerzi vzpostavijo tesno 

povezavo s šolami, morajo razumeti, da je poučevanje samo po sebi drugačno od poučevanja 

za poučevanje.  

Pravilo št. 7 – učenje za poučevanje je hitrejše,  kadar izobraževalci učiteljev služijo kot model 

s svojim načinom dela. Zgornje pravilo dobro povzema Russell (1999, prav tam), ko pravi, da 

izobraževalci učiteljev ne smejo zahtevati od svojih študentov drugačnega načina dela, kot ga 

prakticirajo sami.  

Avtorji pravil učinkovitega ali drugače povedano realističnega izobraževanja učiteljev 

(Korthagen idr. 2006; Korthagen 2009) menijo, da so vsa pravila v vzajemnem odnosu in da 

zgolj upoštevanje nekaterih ne vodi do uspešnega izobraževanja.  Avtorji so pravila združili v 

tri glavne komponente (Korthagen idr. 2006 : 1037).  
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Prvo skupino so poimenovali pogledi na znanje in učenje, ki usmerjajo prakso izobraževalcev 

učiteljev. Sem sodijo pravila 1, 2 in 3, ki zajemajo zahteve, s katerimi je soočen bodoči učitelj, 

ustvarjanje novega znanja in premik pozornosti na učence.    

Drugo skupino sestavljajo pravila 4 in 5, imenovali so jih struktura programa in prakse. Ti 

dve pravili upoštevata spodbude za hitrejši proces učenja, kot so raziskave lastne prakse ter 

učenje med sovrstniki. 

Tretjo skupino so poimenovali kakovost osebja in organizacije in jo sestavljata pravili 6 in 7, 

ki predvidevata dobro sodelovanje med vsemi institucijami, kjer se izobražuje bodoči učitelj, 

in modelno vlogo njihovih učiteljev. 

Zgolj spreminjanje enega pravila v kateri koli komponenti ne bo prineslo večjih sprememb. 

Ravno tako je potrebno spremeniti pogled na izobraževanje učiteljev, da spremembe 

potekajo zelo počasi. Raziskava (Korthagen idr. 2006) je pokazala, da je sistematičen in 

načrten profesionalni razvoj izobraževalcev učiteljev še vedno v povojih.  

Učitelji začetniki pri vstopanju v poklicno delo potrebujejo kakovostnega mentorja, ki je 

dober praktik, zna vzpostaviti profesionalni odnos zaupanja in spoštovanja in ima razvite 

veščine reflektiranja svojega dela. Pomembno je, da se zaveda vrednosti raziskovanja za 

izboljšanje lastne pedagoške prakse in za svoj poklicni razvoj. Skupina raziskovalcev 

(Hennissen idr. 2008 v Crasborn idr. 2011) je  razvila dvodimenzionalni model vloge 

mentorjev v dialogih z mentoriranci, bodočimi študenti  in ga empirično preizkusila v posebni 

študiji. Kot trdijo avtorji (prav tam), mentorstvo pozitivno vpliva na razvijanje učiteljskih 

kompetenc, je pomembno pri socializacijskem procesu in zagotavlja čustveno in psihološko 

podporo bodočim učiteljem. Učitelji začetniki s pomočjo mentorjeve podpore izboljšajo 

poklicne veščine, razvijejo večje profesionalno znanje ali ga tudi preoblikujejo. V študiji 

Hennissena in sodelavcev (2008 v Crasborn idr. 2011 : 321)  so mentorstvo definirali kot 

individualno podporo izkušenih učiteljev kolegom začetnikom, pri čemer z uporabo termina 

mentorski dialog razumejo  dvosmerno komunikacijo med mentorjem in začetnikom in ga 

imenujejo tudi supervizijski pristop (prav tam : 321). V raziskavi so vzeli pod drobnogled 

supervizijski stil mentorjev, ki so ga raziskovali na dveh dimenzijah. Eno dimenzijo modela 

predstavlja način začenjanja razgovora oziroma stil, ki ga mentor uporablja pri vzpostavljanju 

dialoga z začetnikom. Druga dimenzija je stopnja direktivnosti, s katero mentor vodi 
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razgovor. Kombinacija obeh dimenzij privede do štirih različnih vlog mentorjev v dialogu z 

začetniki. Te vloge so raziskovalci poimenovali: iniciatorji, imperatorji, svetovalci in 

spodbujevalci. V študiji je sodelovalo 20  nizozemskih osnovnošolskih učiteljev mentorjev. 

Rezultati so pokazali, da so mentorji  večinoma prevzeli vlogo imperatorjev. Njihova 

pozornost je bila usmerjena predvsem v to, kako so začetniki predelovali predpisano snov in 

kako učinkovito so obvladovali učence. Manj so bili usmerjeni na razvijanje učiteljskih veščin 

začetnikov oziroma na njihovo učenje o tem. Raziskovalci ugotavljajo, da je najučinkovitejši  

mentorski stil tisti, ki upošteva potrebe mentorirancev (Williams idr. 1998 v Crasborn idr. 

2011) in jim je prilagojen. To pomeni, da morajo mentorji uporabljati različne supervizijske 

stile in razviti diferencirane pristope, prilagojene vsakemu posamezniku, kar je pogoj za 

uspeh mentorstva. 

 

1.2  Ključne kompetence za življenje v sodobni družbi 

1.2.1  Pojmovni okvir in opredelitve kompetenc 

Družbo znanja opredeljujejo hiter tehnološki razvoj, razvoj novih komunikacijskih tehnologij 

ter spremenjene temeljne človeške vrednote. Napredek na teh treh področjih se odraža na 

vseh ravneh družbe in vpliva na področje izobraževanja, saj za  uspešno funkcioniranje v 

družbi posameznik potrebuje drugačna znanja in veščine kot nekdaj.  Učitelji so od nekdaj 

imeli pomembno vlogo v družbi. V sedanji postmoderni družbi znanja pa je njihova vloga 

zahtevnejša in težja kot kadarkoli doslej, saj naj bi prav učitelji odraščajoče učence opremili s 

kompetencami, potrebnimi za uspešno življenje v sodobni družbi. Hargreaves (2003, po 

Peklaj in drugi 2008 : 9) pravi, da družbo znanja opredeljujejo tri osnovne značilnosti: večji 

pomen novega znanja, poti za izmenjavo informacij in načini spodbujanja napredka, ki so vse  

kompleksnejši. Moderna družba je družba, ki se nenehno spreminja in s tem zahteva hitro 

prilaganje, ki pa ni mogoče brez nenehnega učenja novih postopkov, veščin, načinov iskanja 

in selekcioniranja informacij ter s tem izgradnje novih kognitivnih struktur. Glede na 

kompleksnost opisanih izzivov postaja vedno pomembnejši razmislek o vlogi izobraževanja za 

posameznika in družbo v celoti, o njegovih ekonomskih vidikih in rezultatih. To zanimanje se 

kaže v empiričnih študijah, ki se ukvarjajo s kakovostjo izobraževanja (OECD 2005 v Peklaj idr. 

2009 : 16; Štraus idr. 2008; PISA 2009; Žakelj idr. 2011). 
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OECD (Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj) je že pred več kot dvajsetimi  leti 

sprožila široko akcijo z namenom opredeliti osnovne zmožnosti, t. i. ključne kompetence, ki 

ljudem omogočajo uspešno in odgovorno življenje in orientacijo v družbi prihodnosti (Rychen 

in Salganik 2001 v Peklaj idr. 2009). Leta 1993 je bile izvedena prva raziskava pod geslom 

Cross Curricular Competencies s spremljajočo mednarodno primerjalno študijo učnih 

dosežkov. Raziskava je pokazala, da je možen razvoj indikatorjev kakovosti izobraževanja, ki 

niso strogo vezani na šolske predmete (Peklaj 2006). Leta 1997 je sledil projekt DeSeCo 

(Defining and Selecting Competences), ki je skušal z vidika različnih disciplin postaviti 

teoretični okvir ključnih kompetenc,  sledil je projekt PISA (Program for International Student 

Assessment), ki vključuje merjenje razvitosti posameznih kompetenc. Raziskave so pripeljale 

do treh skupnih ugotovitev na področju ugotavljanja in določanja učnih dosežkov (Salganik 

2001 v Peklaj 2006):  

- zaželeni rezultati izobraževanja so širši kot zgolj pridobivanje znanja s šolskimi 

predmeti, 

- pridobivanje kompetenc sega preko šolskega kurikuluma,  

- učenje je priprava za življenje.  

Pri opredelitvi kompetenc so avtorji sledili Weinertovemu napotku (2001 v Peklaj 2006), da 

je kompetence treba opredeliti na znanstveno ustrezen način, ki pa bo veljal tudi v praksi. 

Tako so kompetence definirali kot sposobnost uspešnega doseganja kompleksnih zahtev v 

določenem kontekstu s pomočjo mobilizacije kognitivnih in nekognitivnih vidikov delovanja 

(Rychen in Salganik 2003 v Peklaj idr. 2009 : 10--12; Kobolt in Dekleva 2007; Rutar Ilc 2003 :  

22; Tancig 2006 : 19 v Valenčič Zuljan in Vogrinc 2007 : 20 ).  

Kompetence lahko razumemo tudi kot zmožnost posameznika, da aktivira, uporabi in poveže 

pridobljeno znanje v kompleksnih, raznovrstnih in nepredvidljivih situacijah (Devjak in Polak 

2007).  Weinert (2001 v Marentič 2004 : 3) pravi, da so ključne kompetence kompleksni 

sistemi znanja, prepričanj in akcijskih tendenc, ki se gradijo na osnovi dobro organiziranega 

področnega znanja, osnovnih veščin, posplošenih stališč in spoznavnih stilov.  Kompetence 

poleg deklarativnega znanja ali znanja o podatkih, pojmih in zakonitostih vsebujejo tudi 

proceduralno znanje ter čustvene in vedenjske komponente.  S tem se strinjajo vsi avtorji 

raziskav (npr. Kobolt in Dekleva 2007; Valenčič Zuljan in  Vogrinc 2007 : 22--27 v  Valenčič 

Zuljan idr, 2007; Rychen in Salganik 2003 v Peklaj idr. 2009 : 10; Peklaj in Puklek Levpušček, 
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2006 v Peklaj idr. 2009 : 15), ki menijo, da se obvladovanje neke kompetence kaže v 

ravnanju. Za razliko od sposobnosti, ki so v veliki meri prirojene, se kompetenc lahko 

naučimo in jih poučujemo.  

Delo skupine DeSeCo je rezultiralo v opredelitvi treh med seboj prepletenih skupin ključnih 

kompetenc: delovanje znotraj socialno heterogenih skupin, avtonomno ravnanje in 

interaktivna uporaba orodij (Rychen in Salganik 2003 v Peklaj idr. 2009).  Če želi posameznik 

v svojem življenju uspešno delovati znotraj različnih skupin, katerih član je, premagovati 

nasprotja v rasnih, spolnih, kulturnih razlikah, se mora znati avtonomno odločati. 

Interaktivna uporaba orodij pa se nanaša tako na uporabo jezika in simbolov kot tudi na 

uporabo znanja in informacijske tehnologije.   

Na te raziskave so se oprle ekspertne skupine, ki delujejo v okviru Evropske komisije za 

uresničevanje prednostnih ciljev na področju izobraževanja (Second Report on the Actitivies 

of the Working Group on Basic Skills, Foreing Languguage Teching and Enterpreneurship, 

2003), ki so opredelile kompetence kot skupek zmožnosti/sposobnosti in veščin, potrebnih 

za doseganje določenega cilja (prav tam). 

Evropski parlament je opredelil osem kompetenc, ki naj bi jih pridobili vsi državljani evropske 

skupnosti za uspešno življenje, in sicer: komunikacija v maternem in tujem jeziku, 

matematična in naravoslovna  kompetenca, digitalna kompetenca, učenje učenja, socialna in 

državljanska kompetenca, kulturno zavedanje in podjetniška naravnanost (Key Competencies 

for Lifelong Learning, European Reference Framework, 2007).  V njih je poudarjen tudi 

socialni vidik  in pomen pravičnosti izobraževanja ter enakih možnosti posebej za ranljive 

skupine (invalidi, migranti, nezaposleni). Večini opredelitev je skupno, da prepletajo različna 

znanja, veščine, strategije, stališča in ravnanja (Rutar Ilc 2006 : 54). In kot je zapisano v 

dokumentu evropskega parlamenta, se termin kompetenca nanaša na zmožnosti 

posameznika, da na celostni (holistični) način povezuje dinamične veščine z znanjem in 

izkušnjami, kar vključuje  zmožnost za vseživljenjsko učenje (prav tam). Cilji uveljavljanja 

ključnih kompetenc so torej ekonomska perspektiva, zagotavljanje možnosti posameznikov 

za aktivno državljanstvo ter osebni napredek. 
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1.2.2  Učiteljske kompetence  

Na operativni ravni ni več dileme, da bodo v prihodnosti šolstvo usmerjale kompetence.  

Težave imamo pri njihovem opredeljevanju, saj ni konsenza o tem, do kakšne meje je 

kompetence mogoče obravnavati kot pomoč pri orientaciji v svetu. Prav tako ni soglasja, 

kako daleč jih obravnavati kot uporaben termin, ki premošča prepad  med šolanjem in 

zahtevami poklicev ali pa jih pojmovati kot učni dosežek. Nekateri avtorji (npr. Perrenoud, po 

Pučko 2004 v Devjak in Polak 2007 : 39) razlikujejo med biti kompetenten in imeti 

kompetence, pri čemer biti kompetenten pomeni vzpostavljati učinkovito interakcijo z 

okoljem, ki je spet povezana s posedovanjem ustreznih kompetenc. Pri prenosu kompetenc v 

življenje so najpomembnejši dejavnik prav učitelji, ki s svojo strokovno usposobljenostjo 

vodijo učence k doseganju učnih ciljev. Za uresničevanje teh nalog in odgovornosti 

potrebujejo dobre  poklicne kompetence. Skupna evropska načela za učiteljske kompetence 

in kvalifikacije (Zgaga 2006 v Devjak in Polak 2007) temeljijo na štirih načelih in treh snopih 

kompetenc. Načela so: učiteljevanje je visokokvalificiran poklic, ki je umeščen v kontekst 

vseživljenjskega učenja, je mobilen in je utemeljen v partnerstvu. Snopi kompetenc so: 

usposobljenost za delo z drugimi, usposobljenost za delo z znanjem in tehnologijami in 

usposobljenost za delo v družbi in z družbo (prav tam : 26).  

Enega najbolj natančnih, sistematičnih in podrobno izdelanih seznamov učiteljskih 

kompetenc so naredili v Turčiji (SBEP : 2006) pod okriljem turškega ministrstva za šolstvo, ki 

je v proces izdelave povabilo številne svoje univerze, domače in tuje eksperte, državne 

zavode s področja šolstva in učitelje. Seznam kompetenc vsebuje 6 splošnih  kompetenc, 31 

tako imenovanih podkompetenc in 233 kazalnikov uspešnosti11. Med splošne kompetence so  

uvrstili: 

-  osebne in profesionalne vrednote – profesionalni razvoj,  

-  poznavanje socialno kulturnega in ekonomskega okolja učencev,  

-  načrtovanje in izpeljava učnega procesa z  aktivno udeležbo učencev,  

- spremljanje in evalvacijo učenja in razvoja učencev, 

                                                           
11

 V publikaciji SBEP (2006), ki je napisana v angleškem jeziku, so uporabljeni naslednji angleški izrazi: generic 

teacher competencies, ki sem jih prevedla v splošne kompetence, sub-competencies, prevedla sem jih kot 

podkompetence in performace indicators, ki jih prevajam kot kazalnike uspešnosti.  
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- poznavanje socialnih in kulturnih značilnosti šolskega okolja, spodbujanje 

vključevanja družin in zunanjih partnerjev v učni proces, 

- poznavanje predmetnih vsebin in didaktičnih pristopov ter kurikula turškega šolskega 

sistema. 

Vsaka izmed splošnih kompetenc ima od 2 do 5 podkompetenc, znotraj katerih so navedeni 

kazalniki uspešnosti, ki se najpogosteje začenjajo z naslednjimi besednimi zvezami (SBEP 

2006 : 13--42): /…/ učitelj naj bo sposoben (should be able)…, ali /…/ naj ima znanje  (should 

know)…, /…/ naj razmišlja (should think).., /.../ naj usmerja (should aim)…, /…/ naj zna 

pojasniti (should make it clear) … 

V ameriški državi Nova Mehika so pod vplivom raziskave o značilnostih uspešnih učiteljev v 

revnih okoljih oblikovali štiri grozde – klastre kompetenc (School Turnaround Teachers 

2008). Kompetence so v tem dokumentu definirane kot vzorci mišljenja, čustvovanja, 

delovanja ali govorjenja, ki določajo uspeh posameznika v določenem poklicu ali vlogi. 

Govorijo o preobratu v kompetencah učiteljev, kar kaže že poimenovanje klastrov in seznam 

kompetenc znotraj njih:  

- prizadevanje za uspehom (dosežki, pobude in vztrajnost, spremljanje, usmerjanje, 

pogled naprej);  

- vpliv na rezultate (motiviranje učencev, staršev in vpliv na njihovo mišljenje in 

vedenje za doseganje rezultatov);  

- reševanje problemov (pomoč učencem pri analitičnem in konceptualnem mišljenju); 

- osebna učinkovitost (vera v učne potenciale učencev, samokontrola, samozaupanje, 

fleksibilnost).  

V tem seznamu kompetenc s podnaslovom Kompetence za uspeh je jasno poudarjeno, da so 

kompetence učiteljev močan prediktor učinkovitosti šol  in uspešnosti učencev v njihovem 

poklicu in življenju, ki je po ameriško merljiv z visokim zaslužkom posameznika. 

Če pogledamo na primer seznam kompetenc, ki jih morajo predložiti kandidati za delovna 

mesta učiteljev v kolidžu Davidson v Severni Karolini (Davidson College 2013) vidimo, da so 

razdeljene na 3 splošna poglavja:  

- znanje  (strokovno in didaktično znanje, znanje o umetnosti, poznavanje kurikularnih 

in razvojnih teorij, poznavanje sodobne tehnologije);  
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- pedagoške veščine (učinkovito vodenje razreda, učinkovito poučevanje, spremljanje 

in ocenjevanje, diferencirano poučevanje);  

- poklicne značilnosti (prepričanja, da se vsi učenci lahko učijo, spoštovanje 

drugačnosti, profesionalni razvoj, etično ravnanje, refleksivna praksa, timsko delo in 

sodelovanje z okoljem).  

 

Turški raziskovalec (Selvi 2010) poudarja, da so kompetence učiteljev, ki obsegajo tako 

teoretično znanje stroke kot tudi praktične veščine  poučevanja, izjemno pomembne za 

uspešno obvladovanje poklica in s tem izboljšanja kakovosti šol in dosežkov učencev. Glavna 

naloga učiteljev je vpeljevanje sprememb v šolski sistem ter trajnostni razvoj, za kar pa 

potrebujejo učitelji nove kompetence. Kompetenčne analize in raziskave bi morale postati 

obvezen del raziskav o uspešnosti šolskih sistemov.  

Učitelji so torej v izjemno zahtevnem  in celo  nasprotujočem si položaju. Družine zaradi  

spremenjenih ekonomskih in družbenih razmer čedalje težje opravljajo primarno 

socializacijsko funkcijo in  precejšen  del tega bremena prelagajo na šolo. Ekonomski razvoj 

povzroča velike razlike v družbeni strukturi, revščina narašča, na drugi strani se povečuje 

bogastvo majhnega števila ljudi. Vrednote, kot so občutek za skupnost, solidarnost, pomoč 

izginjajo. Nadomeščajo jih potrošništvo, individualizem, egoizem. Šola se nahaja v presečišču 

teh pojavov. Po eni strani naj bi blažila negativne učinke sodobne družbe, po drugi strani pa 

naj bi spodbujala učeče se skupnosti, ustvarjalnost, inovativnost ter vzgajala k vrednotam. 

Zaradi pritiska gospodarstva k čim večji učinkovitosti in profitu se zmanjšujejo sredstva  za 

socialne transfere in za skupne potrebe, kamor spada šolstvo. Istočasno se od učiteljev  

pričakuje, da bodo dosežki učencev visoki in da jim bo šola dala znanje in veščine, potrebne 

za življenje in preživetje v vse bolj negotovih razmerah prihodnosti  (Marentič Požarnik 2011 

: 30; Bečaj 2011).   

Temeljna izhodišča za programe izobraževanja učiteljev znotraj evropske skupnosti so 

postavljena in jih opredeljujejo dokumenti, kot so: Common European Principles for Teacher 

Competences and Qualifications  (2005), What Schools for the Future (OECD 2001 v Devjak 

in Polak 2007 :21; Memorandum o vseživljenjskem učenju 2000, prav tam : 23).  V svetu sicer 

ni soglasja o tem, kako naj se učitelji usposabljajo. Strokovnjaki menijo, da je potrebno 

poenotiti standarde znanja, kompetence in kvalifikacije, ni pa potrebno poenotenje vsebin in 
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metod v izobraževanju in usposabljanju učiteljev. Mednarodna primerjalna študija o 

izobraževanju učiteljev v nekaterih evropskih državah je pokazala, da dajejo države velik 

poudarek dobro vodenemu praktičnemu usposabljanju bodočih učiteljev (Zbornik … 2005).  

V središču učiteljevega delovanja ni več posredovanje znanja, ampak opora učencem pri 

učenju s ciljem razvijanja ključnih kompetenc in boljše integracije v družbo (Devjak in Polak 

2007). Članice evropske skupnosti so pri oblikovanju teh programov ter seznamov 

kompetenc, ki naj bi jih učitelji imeli, svobodne.  

Brouwer in Korthagen (2005) sta na nizozemskem inštitutu za izobraževanje učiteljev 

opravila longitudinalno raziskavo, kateri programi izobraževanja najbolj spodbujajo razvoj 

kompetence za poučevanje. Raziskavo sta opravila na študentih pedagoških programov 

(bodočih učiteljih), ki so se izobraževali na 24 smereh. Programi, ki sta jih preučevala, so 

temeljili na treh principih:  

- ciklično izmenjevanje teoretičnega izobraževanja in prakse v šoli,  

- podpora procesu učenja s pomočjo drugih študentov, učiteljev na univerzi in 

supervizorjev, 

-  intenzivno sodelovanje med profesorji, supervizorji in učitelji iz prakse. 

Praktično delo študentov v šoli je bilo načrtovano v naslednjem zaporedju: najprej so zgolj 

opazovali pouk, potem so poučevali samo del učne ure, nato celotno uro in končno več ur 

skupaj. Rezultati so pokazali, da ima tako zasnovano izobraževanje učiteljev, ki je bilo tudi 

ves čas reflektirano,  velik  vpliv na razvoj učiteljskih kompetenc. Več kot so imeli študenti 

možnosti reflektiranja svojih praktičnih izkušenj, več so pridobili iz študija.  Gre za princip 

akcije in refleksije, oziroma kot pravi Schön, refleksije po akciji (1999), ki omogoča 

pridobivanje višjih ravni kompetenc. Spodbujanje učenja posameznikov in učinkovita 

integracija teorije in prakse pa zahteva od izobraževalcev učiteljev specifična znanja na 

področju mentorstva in supervizije ( Korthagen in Vasalos 2005).  

V Sloveniji sta bili v preteklih letih opravljeni dve raziskavi o učiteljskih kompetencah. 

Skupina raziskovalk iz Filozofske fakultete v Ljubljani je v  projektu »Partnerstvo fakultet in 

šol« v okviru ciljnega raziskovalnega programa Konkurenčnost Slovenije 2006--2013 izdelala 

seznam 39 kompetenc učiteljev, ki se nanašajo na pet področij: učinkovito poučevanje in 

vseživljenjsko učenje, vodenje in komunikacija, preverjanje in ocenjevanje znanja ter 



 
 

28 
 

spremljanje napredka učencev in širše profesionalne kompetence (Peklaj 2006; Peklaj  idr. 

2009). Kot osnovno izhodišče so služili razmisleki o tem, kaj bodo učitelji morali razvijati pri 

svojih učencih v 21. stoletju. Drugi razmislek je vključeval vse vidike kompetenc, to je 

spoznavnega, čustveno motivacijskega in vedenjskega.  Tretji razmislek se je nanašal na 

način opredeljevanja kompetenc, ki se po državah razlikuje.  Končni seznam kompetenc je bil 

rezultat konsenza ekspertne skupine 12 ljudi. 

Istočasno je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani potekala podobna raziskava, ki je bila izzvana 

zaradi prenove študijskih programov (Valenčič Zuljan idr. 2007). V izhodišče prenove 

študijskih programov so postavili študijske dosežke študentov, izražene s kompetencami. 

Prenova študijskih programov je temeljila na spremembi paradigme postmodernega 

kurikula, to je premika od vsebin k ciljem. Zgaga (2005 v Valenčič Zuljan idr. 2007 : 20) pravi, 

da morajo strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju med študijem pridobiti kompetence, ki 

so potrebne za opravljanje pedagoškega poklica, še posebej pa splošno znanje na 

visokošolskem  nivoju, poznavanje in obvladovanje procesov ter poznavanje in obvladovanje 

predmetnega področja. Razdevšek Pučko (2004,  prav tam : 19) trdi, da kompetenca pove, 

kaj posameznik v resnici obvlada v teoriji in kaj je sposoben narediti v praksi. Tancig (2006) 

pojmuje kompetence kot sestavljene zmožnosti, ki vključujejo diskurzivno in praktično 

znanje ter predstavljajo dinamično kombinacijo znanja, razumevanje, spretnosti, sposobnosti 

in vrednot.  V okviru te fakultete je bil sprejet dogovor, da se seznami kompetenc strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju oblikujejo na dveh ravneh, na ravni splošnih in posebnih 

kompetenc.Posebna komisija je pripravila sezname splošnih in specifičnih kompetenc 

diplomantov in strokovnih delavcev v šolstvu (Kobolt in Dekleva, 2007; Valenčič Zuljan idr., 

2007).  

Odločila sem se, da za potrebe svoje raziskave, izhajajoč iz njenih ciljev in raziskovalnih 

vprašanj,  kompetence pedagoških  delavcev, na temelju tujih in predvsem domačih raziskav 

(Valenčič Zuljan idr. 2007; Kobolt in Dekleva 2007; Peklaj idr. 2009) razdelim v naslednje 

sklope :  

- poznavanje  predmetnih vsebin in  učinkovitih metodično-didaktičnih pristopov 

poučevanja in učenja, v nadaljevanju učinkovito poučevanje,  
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- spodbujanje celostnega razvoja učencev, vključno s poznavanjem in razumevanjem 

razvojnih zakonitosti, spremljanje njihovega napredka, oblikovanje povratnih 

informacij, v nadaljevanju celostni razvoj učencev, 

- vodenja razreda in komunikacije, zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskih 

odnosov s starši, zunanjimi uporabniki,  

- profesionalni razvoj, samoregulativno učenje, refleksivnost delovanja, samokritičnost, 

avtonomnost,  sposobnost komuniciranja in sodelovalnega dela, v nadaljevanju 

samoregulacija učenja za večjo profesionalnost, 

- zmožnost ustreznega odzivanja v socialnih situacijah, uporaba strategij spopadanja s 

stresom, upravljanje z emocijami v socialnih situacijah, emocionalna kompetentnost.  

V nadaljevanju bom vsako kompetenco   podrobneje predstavila.   

1.2.3  Učinkovito poučevanje  

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) opredeljuje znanje kot celoto podatkov, ki si jih 

kdo vtisne v zavest z učenjem, študijem. Znanje je z didaktičnega vidika najpogosteje 

definirano kot sistem dejstev in posplošitev o objektivni stvarnosti, ki si jih je posameznik 

pridobil in trajno zadržal v svoji zavesti (Peklaj idr. 2009 : 16).  Šolanje služi pridobivanju 

znanja, se pa postavlja vprašanje, koliko znanja naj posameznik pridobi, kakšno naj bo 

razmerje med količino in kakovostjo znanja, med procesi in produkti,  med različnimi vidiki 

učne vsebine, deklarativnim in proceduralnim znanjem in drugimi dejavniki (Rutar Ilc 2003).  

Koncepti znanja so zelo raznovrstni in izhajajo iz različnih ved in teoretskih izhodišč, ki 

odkrivajo, da ni ene same in enoznačne opredelitve znanja. Dejstvo je, da znanja ni brez 

poznavanja dejstev, da so nujno potrebne veščine, kje najti podatke in  informacije, ki pa ne 

pomagajo dosti, če jih ne znamo uporabiti. Pomembne so torej različne vrste znanja, prav 

tako pa je pomembno, da jih znamo prepletati in smiselno uporabiti.  

V pomoč pri razvrščanju znanja so taksonomije znanj, med drugim so v našem šolskem 

prostoru najbolj znane Bloomova, Marzanova in Gagnejeva taksonomija (Rutar Ilc 2003).   

Kaj pa je učenje? Tudi na to vprašanje ni enoznačnega odgovora. Učenje je lahko kopičenje 

informacij, memoriranje, uporaba metod in postopkov, proces ustvarjanja in razlage 

življenja, spreminjanje samega sebe kot osebnosti in še mnogo drugega (Marentič Požarnik 

2000). Bransford pravi, da je učenje aktiven proces, v katerem posameznik izgrajuje pomen 
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na osnovi svojih izkušenj, reflektira pomembnost pomena in sam preverja svoje znanje in 

njegovo kakovost (Bransford idr. 2000). Danes je osrednjega pomena pripraviti mlade ljudi, 

da bodo znali misliti in da bodo pridobili miselne navade. Ne gre zanikati, da je spodbujanje 

učencev k aktivnemu izgrajevanju lastnih spoznanj, razvijanju miselnih, raziskovalnih, 

komunikacijskih in sodelovalnih spretnosti osrednja naloga učiteljev (Marzano 1997; 

Sentočnik 2004; Rutar Ilc 2003 in 2004).  

Naloga učiteljev je poučevanje za doseganje kakovostnega in trajnostnega znanja, pri čemer 

ločimo dva temeljna modela poučevanja -- tradicionalno ali transmisijsko in novejše 

spoznavno-konstruktivistično poučevanje (Rutar Ilc 2003 : 24—28). V tradicionalnem modelu 

poučevanja je poudarjeno natančno načrtovanje učne ure in podrobno definiranje učnih 

ciljev, učitelj ima vlogo prenašalca in posredovalca znanja. Njegova odgovornost je, da 

strukturira učno snov, poskrbi, da je dobro utrjena, da so jo učenci zmožni reproducirati in 

učitelj reprodukcijo oceni. V tem pristopu je pomembna odgovornost učitelja za dobro 

obvladovanje discipline. Transmisijski vsebinski pristop je nastal kot odgovor na potrebe po 

šolanju čim večjega števila otrok, ki naj bi poskrbeli za prenašanje znanj in za ohranitev ter 

razvoj zahodne civilizacije (Rutar Ilc 2006). Kot protiutež tradicionalnega pristopa je nastal 

izkustveni pristop, katerega avtor John Dewey (1997) je poudarjal povezavo učenja z 

vsakdanjim življenjem. Kasneje se je razvilo še več pristopov, naj omenimo behavioralni 

pristop, ki pojmuje učenje kot spremembo v vedenju. Učiteljeva naloga je, da zagotavlja 

pogoje, ki privedejo do spremembe.   

Poglejmo si nekoliko podrobneje konstruktivistični pristop, katerega pristaši trdijo, da znanja 

ne sprejemamo od zunaj, ampak ga izgrajujemo z lastno aktivnostjo v procesu osmišljanja 

svojih izkušenj. Med pionirji utemeljevanja pristopa so Pijaže (1977), Vigotski (2010),  Dewey 

(1997), Lewin (1948), Kolb (1984) in drugi. Pristop izhaja iz predpostavke, da spoznanje ni 

odsev stvarnosti, temveč da subjekt spoznavanja sam kreira svojo stvarnost. Konstruktivisti 

poudarjajo pomen izgrajevanja znanja na temelju predznanja. Raziskave potrjujejo, da 

učitelj, ki upošteva predznanje učencev in ga uporablja za izhodišče svojega poučevanja, v 

procesu učenja pa ves čas preverja spreminjanje pojmovanj, zelo pripomore k dvigu 

kakovosti znanja svojih učencev (Bransford idr. 2000). Učenje je pojmovano kot proces 

izgrajevanja lastnih spoznanj s pomočjo različnih pojmov, principov, zakonitosti. Učenci si 

ustvarjajo svoje pojmovne mreže, s čimer je trajnost in uporabnost znanja v novih situacijah 
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bolje zagotovljena kot pri transmisijskem modelu.  Učitelj naj bi torej učni proces zastavil 

tako,  da ustvarja take pogoje učenja, kjer bi učenci sami, seveda ob premišljeni podpori 

učitelja, v procesu raziskovanja in odkrivanja, analiziranja in povezovanja, prihajali do lastnih 

spoznanj in ugotovitev. Najpomembnejša aktivnost je tako miselna aktivnost učencev v 

interakciji s konkretnimi aktivnostmi.  Raziskovalci ugotavljajo, da so vse metode v tem 

procesu primerne, če omogočajo in spodbudijo razmišljanje, nova, nepričakovana spoznanja, 

in če odpirajo nove poglede ter širijo interesno polje učečih.  

Učinkovito učenje se osredinja na izgrajevanje pomenov in konceptov. Učence se vključuje v 

smiselne naloge, pri tem se upošteva njihovo obstoječe znanje in kontekste. Učitelj jih 

poučuje o učnih strategijah, izhaja iz poglabljanja razumevanja učencev in ne toliko iz učenja 

snovi. Pomembne so poti spoznavanja, ne zgolj spoznavni rezultati (Rutar Ilc 2003 : 31). 

Zanimivo pa je vprašanje, koliko se učitelji zavedajo vpliva poučevanja na učenje učencev. 

Raziskava, ki je bila leta 2005 narejena med slovenskimi učitelji (Lesar, Čuk in Peček 2005 : 

104) kaže, da odgovornost za učno uspešnost učencev pripisujejo njihovim sposobnostim, 

motivaciji in socialno kulturnemu okolju, iz katerega izhajajo. Z drugimi besedami, naši 

učitelji ne povezujejo načina poučevanja z znanjem učencem, kar kaže na njihovo 

pomanjkljivo razumevanje poklicne vloge. 

Učiteljeva vloga je izjemno kompleksna in odgovorna. Učitelj je  strokovnjak, ki organizira 

učni proces, posreduje učne vsebine, spodbuja razvoj učencev in jim omogoča pridobivati 

učinkovite učne strategije. Poleg tega  je dober sodelavec, zna delovati v timu, je svetovalec, 

vzgojitelj in model.  Učiteljevi  pristopi naj bi učencem omogočali, da bi z lastnimi spoznanji 

in na aktiven način prihajali do novih znanj in spretnosti. Ne smemo pozabiti, da naj bi učitelj 

pomagal učencem razvijali socialne spretnosti, spodbujal motivacijo, radovednost in 

inovativnost, da bi se le-ti lahko uspešno spopadali s problemi v prihodnosti.   

1.2.4  Celostni razvoj učencev  

Pedagoški proces v  šoli sledi različnim ciljem, tako učnim kot tudi socialnim. Cilji so v 

medsebojni interakciji  in povezani. Wentzel (2003 v Peklaj idr. 2009) navaja več različnih 

povezav in medsebojnih vplivov med njimi. Socialna kompetentnost je lahko osnova za 

razvoj učne kompetentnosti in pomeni npr. upoštevanje pravil, postopkov, odgovorno 

vedenje, kar ustvarja ugodnejši kontekst za učenje in podobno. Socialna kompetenca je 
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sestavljena iz več elementov, kot so socialna kognicija, zavzemanje perspektive drugega ter 

organizacija mentalnih skriptov  različnih socialnih situacij12 (Kobolt in Pelc Zupančič 2010 :  

63), ki medsebojno prepletene vplivajo na odzivanje posameznika v socialni situaciji.  Učna 

kompetentnost vodi v uporabo socialno primernega vedenja, saj so učenci tako uspešnejši 

na učnem področju. Socialna in učna kompetentnost  vplivata druga na drugo, kar vidimo pri 

socialnem funkcioniranju učencev, ki imajo učne težave, saj so ti učenci pogosteje zavrnjeni 

od sovrstnikov, okolica jih pogosto zaznava kot agresivne in neprilagojene (Swanson in 

Malone 1992, prav tam). Tudi v raziskavi, ki je bila opravljena v slovenskem prostoru, so bile 

potrjene ugotovitve, da imajo učenci s težavami v socialnem funkcioniranju običajno tudi 

težave na učnem področju in obratno  (Peček Čuk in  Lesar 2010 : 170; Rapuš Pavel 2010 :  

242).  

V šoli ter v razredih potekajo tako formalne interakcije, ki so vezane na doseganje učnih 

ciljev, kot tudi neformalne interakcije med učenci. Neformalne se razvijajo brez učiteljevega 

vpliva, vendar pomembno vplivajo na doseganje učnih ciljev (Pečjak in Košir 2008).  Bečaj 

(2001, prav tam : 6) poudarja, da je od kakovosti medsebojnih odnosov odvisna kakovost 

poučevanja in prav učitelj je tisti, ki lahko spodbuja medsebojno povezanost učencev.  

Učitelj lahko vpliva na razvoj medvrstniških odnosov in boljših socialnih spretnosti z 

različnimi dejavnostmi, ki so temeljno odvisne od njegovih naravnanosti, stališč, pojmovanj 

in subjektivnih teorij13. Pojmovanja ali subjektivne teorije so nekakšen filter, skozi katerega 

učitelj presoja posamezne učence in dogajanje v razredu in se v ravnanjih učitelja  kažejo v 

načinih izbiranja metod učenja in sprejemanju odločitev, vezanih na pouk.  Zelo pomembno 

je vedenje učiteljev do socialno nesprejetih  in  disciplinsko težje vodljivih učencev, saj s tem 

kažejo model vedenja drugim učencem in pripomorejo k večji ali manjši stopnji socialne 

sprejetosti učencev med vrstniki.  Za razvoj teh spretnosti se v šolah poslužujejo  treningov 

socialnih veščin. V naši šolski praksi so prvi priročniki na to temo nastali pred 20 leti,  avtorice 

so bile svetovalne delavke (Virk Rode idr. 1991), ki so tudi v večini izvajale te treninge. 

                                                           
12

 Pri organizaciji mentalnih skriptov gre za strukturiranje mentalnih reprezentacij v mentalne sheme ali interne 

modele, ki predstavljajo socialne situacije. Oblikovanje socialnih skriptov je nuja, saj se sicer človek ne bi 

zmogel orientirati v nepreglednem socialnem prostoru (Kobolt idr. 2010, str. 65).  

13
 Polakova (2003) pojmovanja oziroma subjektivne teorije opredeli kot mentalne konstrukte, ki nenehno 

nastajajo in predstavljajo celoto stališč, vrednot in prepričanj na nekem specifičnem področju. 
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Vendar številne študije kažejo, da so takšni treningi socialnih veščin učinkoviti le v 

sodelovanju z učitelji ali starši (Spence 2003, Sim idr. 2006 v Peklaj idr. 2009 :  60).  

Socialne spretnosti učencev se lahko razvijajo samo preko interakcij s sovrstniki in učitelji,  

kar pomeni, da so načini in oblike dela enako pomembni kot učni dosežki, in da je treba biti 

pozoren tudi na refleksijo odnosov tako med učiteljem kot učenci in med vrstniki v razredu 

ter ne zgolj na refleksijo učnih vsebin in vzgojno-izobraževalnih  ciljev.  Raziskava, ki sta jo 

opravila Caldarella in Merrell (1997 v Peklaj idr. 2009) je pokazala pet dimenzij socialnih 

spretnosti učencev: spretnosti v odnosih z vrstniki, sodelovati v igri, spretnosti 

samouravnavanja, učne spretnosti,  sodelovalne spretnosti in asertivnost. Gre za vzajemen 

odnos, saj socialne spretnosti vplivajo na kakovost odnosov, v katere vstopa posameznik in 

obratno.  

Eden od pomembnih vidikov poučevanja, ki ima velik vpliv na kakovost učenja in predvsem 

na uspeh posameznega učenca, je spodbujanje motivacije za učenje (Sentočnik 2004).  Že 

Vigotski (2010) je poudarjal pomen afektivnih faktorjev za vzdrževanje samozaupanja, ki ima 

odločilen vpliv na kakovost učenja in na učenčevo uspešnost. 

Med pomembnimi nalogami učitelja v kontekstu spodbujanja celostnega razvoja učencev je 

razvijanje njihovih komunikacijskih veščin ter sposobnost samouravnavanja znanja. Učitelj ne 

zgolj kot posredovalec znanja, ampak tudi spraševalec, poslušalec in svetovalec (Marentič 

Požarnik 2000 : 284). Pri razvijanju teh veščin so pomembne osebnostne lastnosti učitelja,  

med katerimi je Rogers (1983 v Marentič Požarnik 2000) poudaril tri: skladnost – učitelj naj 

bo v odnosih pristen, tak, kakršen je, naj bo brezpogojno naklonjen učencem, s čimer 

ustvarja ozračje gotovosti, in naj učence razume in jih sprejema take, kot so. Učiteljeve 

komunikacijske spretnosti in način vodenja pouka neposredno vplivajo na vzdušje v razredu, 

s tem pa tudi na učenje učencev in učne dosežke. Kot je rekel Claxton (2002 v  Sentočnik 

2004), učenje poteka preko odnosa, in kjer ni vzpostavljenega odnosa, tudi učinkovitega 

učenja ne more biti.  

V to kategorijo učiteljevih kompetenc sodi tudi spremljanje, vrednotenje in ocenjevanje 

učencev. Učitelji v skladu z učnimi cilji uporabljajo različne načine spremljanja in preverjanja 

napredka učencev ter jim dajejo konstruktivno povratno informacijo. Napredek učencev 

spremljajo na  področju usvajanja strategij učenja, socialnih veščin, informacijske pismenosti. 
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Namen in funkcije preverjanja in ocenjevanja so mnogovrstni, omenimo samo povratno 

informacijo učencem in staršem o doseženih ciljih učenja. Seveda so tudi za učitelja rezultati 

preverjanja pomembna informacija, ki jo lahko uporabi na različne načine.  

Glavni namen preverjanja in ocenjevanja je izboljšati kakovost učenja in poučevanja in s tem 

dvigniti učne dosežke. To je tudi etapa učnega procesa, ki pomembno vpliva na kakovost 

pridobljenega znanja in predstavlja priložnost, da učitelj preveri kakovost svojega dela. 

Strmčnik (2001 v Peklaj in drugi 2009) poudarja, da pri učencih razvija učno disciplino, 

sodelovanje, samokritičnost, in razvija kriterije, kaj je vredno znati.  Najbolj splošno lahko 

preverjanje delimo na sprotno in končno oziroma formativno in sumativno (Marentič 

Požarnik 2000). Formativno  ima dva osnovna namena, usmerjati učitelja pri načrtovanju in 

pomagati učencem pri določanju področij, na katerih morajo delati (Woolfolk 2002).  Poteka 

pred ali med učnim procesom in gre bolj za opis dosežka, sumativno  je  usmerjeno na 

ugotavljanje rezultatov učenja in se pojavi na koncu pouka. Njegov namen je pokazati raven 

znanja učenca. Poleg tradicionalnih pristopov  preverjanja in ocenjevanja, kot je testiranje, 

so se razvili inovativni pristopi, kot so avtentične naloge in mapa dosežkov ali portfolio 

učencev (Woolfolk 2002; Juriševič idr. 2004 ).  

Način, kako učitelj daje povratno informacijo, pokaže razvitost njegovih komunikacijskih 

spretnosti. Bistvo učne ure mora biti v procesu povratne informacije jasno izpostavljeno, 

vključenih mora biti čim več učencev, učiteljeva naloga je, da interpretira povratne 

informacije. Učenci potrebujejo pomoč učitelja pri ugotavljanju, zakaj njihovi odgovori npr. 

niso pravilni, ker so rezultati številnih študij pokazali, da je za njihovo učenje koristno, če jim 

jasno povemo, zakaj nimajo prav.  Avtorica tudi opozarja, da morajo učitelji najti ravnotežje 

med kritiko in predlogi, kako to izboljšati ter komentarji o pozitivnih straneh dela. Elawar in 

Corno (1995 v Woolfolk 2002) sta ugotovila, da se je dajanje povratnih informacij dramatično 

izboljšalo, ko so si učitelji postavljali naslednja vprašanja: kaj je ključna napaka, kaj je 

verjeten razlog, da je učenec naredil to napako, kako lahko usmerjam učenca, da se bo v 

prihodnje tej napaki izognil in kaj je naredil dobro, da lahko to pohvalim. To učiteljem daje 

možnost, da se  naučijo primernejših strategij (Woolfolk,2002). 
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1.2.5  Vodenje razreda in komunikacija 

Vsebinsko delo učitelja v razredu je opredeljeno z učnim načrtom, izbira metod in načinov 

dela za doseganje učnih ciljev pa ne more biti predpisana. Učitelj je torej avtonomen pri izbiri 

didaktičnih strategij in načina komunikacije z učenci. Marentič Požarnik (2000, 2003) 

opredeli značilne vzorce komunikacije kot stile vodenja. Raziskava Lewina in sodelavcev 

(1939 v Marentič Požarnik 200 : 227) je pokazala, da lahko vodenje razreda posplošimo na 

avtoritarno in demokratično vodenje.  V avtoritarnem vodenju ima učitelj vse niti v rokah, o 

vsem odloča večinoma sam, ne upošteva mnenja učencev, pri čemer dodajamo, da je bila 

raziskava izvedena že leta 1939. Ob dejstvu, da so danes bistveno drugačni življenjski pogoji 

in tudi učenci, menim, da imajo učitelji s takšnim načinom vodenja veliko težav. Drug  stil 

vodenja je demokratičen, kjer pa je učitelj bolj usmerjen k učencem, upošteva njihova 

mnenja in izhaja iz njihovih interesov  (Marzano idr. 2003).   

Poznamo še druge klasifikacije  stilov vodenja razredov.  Med najbolj znanimi raziskovalci 

razredne interakcije je bil Flanders (1970 v Pečjak in Košir 2008 : 11), ki se je usmeril na 

preučevanje besedne komunikacije na dimenziji odzivanje in pobuda. Flanders je na podlagi 

sistematičnih opazovanj razrednega dogajanja postavil zakon dveh tretjin, ki pravi, da v 

razredu dve tretjini komunikacije pripada učitelju in zgolj ena tretjina učencem (Marentič 

Požarnik 2000). Schmuk in Schmuk (1997 v Pečjak in Košir 2008 : 12) navajata štiri nivoje 

razredne komunikacije:   

-  izgovorjena – neizgovorjena sporočila, ki se morajo ujemati, če ne želimo, da pride 

do zmede, 

- opazni – skriti nameni, 

- dejavnosti, vezane na delo, in dejavnosti, vezane na čustva, ki vplivajo na kvaliteto 

opravljenega dela. Neodzivanje na čustva lahko pripelje učenca do odpora do učenja;  

- dejavnosti, usmerjene na reševanje naloge nasproti dejavnostim, vezanim na 

vzpostavljanje sodelovanja. 

Učitelj z načinom poučevanja in odzivanja  vpliva na komunikacijo na vseh nivojih in s tem na  

učno klimo. Med pomembne prvine te kompetence sodi tudi oblikovanje spodbudnega 

učnega okolja, kjer se ceni različnost mnenj, in v katerem se učenci počutijo varne in 

sprejete.  Razred je v svoji osnovi zapleten komunikacijsko interakcijski sistem, v katerem 
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veljajo določena pravila. Varuh stabilnosti tega sistema je prav učitelj  s svojimi načini 

komuniciranja in z intervencijami ob kršenju pravil. Učiteljem v današnji šoli največ skrbi 

povzroča ukvarjanje z učenci, ki motijo pouk. Različne empirične študije kažejo, da porabi 

učitelj zelo veliko časa za pripravo učencev na pouk in za obravnavo vedenjskih in drugih 

problemov (Peklaj in drugi 2009). Govorimo o posebnih vlogah učitelja, vlogi vzdrževalca 

discipline in reševalca konfliktov (Marentič Požarnik 2000), kar zahteva sprotno refleksijo in 

stalno izpopolnjevanje.  

 Iz študije, narejene na slovenskih učiteljih (Peček Čuk in Lesar, 2010) izhaja, da ima način 

poučevanja, vodenja razreda in vzpostavljanje razredne klime  velik vpliv na učne dosežke 

učencev. Raziskave Strmčnika (1976),  Marentič Požarnikove (1987) in Gerschela (2005) (vsi 

prav tam : 176) kažejo na vpliv odnosa učiteljev in učencev na učni uspeh učencev, saj lahko 

prepričanje učiteljev o znanju in učenčevih  sposobnostih za učenje zmanjšujejo razlike pri 

učenju manj privilegiranih učencev in obratno. Omenjena analiza (Peček Čuk in Lesar 2010 :   

196) je tudi pokazala, da je mogoče oceno, ki jo dobi učenec, pojasniti z njegovo odprtostjo 

za izkušnje, njegovo organiziranostjo in delavnostjo, oziroma, da ima dejansko učenčevo 

znanje le omejen vpliv na višino njegove ocene. Učitelji torej poleg znanja ocenjujejo tudi 

druge lastnosti učencev, čeprav se tega ne zavedajo (prav tam : 176). 

Na doseganje standardov, uvajanje novosti in kakovostno poučevanje ima pomemben vpliv 

tudi čustveni odziv učiteljev na učence. Hargreaves (2000) je podobno kot slovenski 

raziskovalci (Rapuš Pavel 2010) ugotovil, da čustveni odziv učitelja lahko dviguje učne 

dosežke ali jih znižuje, lahko gradi kolegialnost med učenci in dobre odnose s starši ali pa jih 

zavira.  Avtor trdi, da če želimo dvigniti učne dosežke učencev, se moramo osredotočiti na 

organizacijske pogoje in profesionalna pričakovanja učiteljev kot temelje uspešnega učenja 

(Hargreaves 2000 : 825).  Pajak  (2002) je raziskoval značilnosti najboljših floridskih učiteljev 

in ugotovil, da so bolj fleksibilni in usmerjeni na učence kot drugi učitelji.  

Raziskovalci v zadnjih letih pospešeno raziskujejo koncept  socialne inteligentnosti, ki zajema 

sposobnost razumevanja obnašanja in doživljanja drugih in sposobnost razumevanja in 

poznavanja sebe (Musek 2005 : 121). Salovey in Mayer (1990) definirata socialno 

inteligentnost kot sposobnost razumeti in voditi ljudi.  Zametke za ta koncept je opredelil že 

Gardner s pojmoma intrapersonalne in interpersonalne inteligentnosti (Pečjak in Košir 2008). 
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Intrapersonalna inteligentnost je sposobnost zavedanja lastnih emocij, interpersonalna pa 

sposobnost  razumevanja motivacije, emocij in namer drugih (prav tam : 121). Goleman 

(1995 v Hargreaves 2000) je uvedel koncept petih temeljnih emocionalnih  kompetenc.  Leta 

1997 sta Salovey in Mayer  objavila model emocionalne inteligentnosti, ki poudarja 

kognitivne komponente emocionalne inteligentnosti in opredeljuje  emocionalno 

inteligentnost v smislu potenciala za intelektualno in emocionalno rast  (Mayer idr. 2000; 

Avsec, 2007d). Njun model govori o štirih vrstah sposobnosti na področju emocij: 

zaznavanju, ocenjevanju in izražanju emocij, emocionalnem spodbujanju mišljenja, 

razumevanju, analiziranju in uporabi emocionalnega znanja ter refleksivni regulaciji emocij 

za spodbujanje emocionalne in intelektualne rasti (prav tam). Bar-On (1997 in 2000 v Avsec 

2007d : 254) meni, da se emocionalna inteligentnost nanaša na emocionalne, osebne, 

socialne in preživetvene dimenzije inteligentnosti, ki so pogosto pomembnejše za vsakdanje 

funkcioniranje kot tradicionalni, kognitivni vidiki inteligentnosti. Avtor trdi, da emocionalna 

inteligentnost dobro napoveduje zmožnosti za uspeh v življenju in direktno vpliva na 

psihično oziroma emocionalno zdravje in zadovoljstvo (prav tam).  

Emocionalna inteligentnost je po mnenju nekaterih avtorjev sinonim za emocionalno 

kompetentnost, ki se pokaže v socialnih interakcijah (Pečjak, Košir 2003, 2008). Način, na 

katerega se posameznik spoprijema z emocijami, naj bi  imel dolgoročen vpliv na kvaliteto 

socialnih odnosov in s tem tudi na občutek kompetentnosti in obvladovanja problemskih 

situacij. Uspešen model čustvenega učenja se dogaja v superviziji, kjer  se supervizirani sooča 

s svojimi čustvi, jih poskuša razumeti in predelati tako, da mu omogočajo osebnostno rast in 

uspešno reševanje problemov.  

 Emocionalna inteligentnost je sistem povezanih mentalnih procesov, ki vključujejo 

informacije o čustvih (Salovey in Mayer 1990; Mayer idr. 2000). Avtorja razdelita ta proces 

na tri stopnje: ocena in izražanje emocij pri sebi in drugih, usmerjanje emocij pri sebi in 

drugih ter uporaba emocij na ustrezen način (Salovey in  Mayer 1990 : 190). Bistvena 

značilnost emocionalne inteligentnosti po Salovey in Mayer je empatija. Empatija je 

pomembna lastnost strokovnjakov, ki se ukvarjajo z ljudmi, kot so svetovalci, terapevti ali 

supervizorji (Hawkins in Shohe 1989; Kralj 2004;  Žorga 2010).  Sposobnost empatije določa 

uspešnost terapevtskega ali supervizijskega procesa in obsega zmožnost  razumeti stališča 

druge osebe, določiti njena čustva, jih občutiti  kot svoja lastna do neke mere ter se ustrezno 
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odzvati na njih. Prepoznavanje in zavedanje svojih čustev ter čustev drugih je pot do 

učinkovite samoregulacije vedenja in doseganja ciljev.    

Harkness je s sodelavci (2007) izvedla primerjalno raziskavo o konceptu idealnega učenca v 

očeh učiteljev petih držav: Italije, Nizozemske, Poljske, Španije in Amerike. V študiji so se 

pokazale pričakovane kulturno in politično  pogojene razlike med pojmovanji učiteljev o 

idealnem učencu. Vsepovsod, razen pri temah motivacije, neodvisnosti in samoregulacije, so 

učitelji pokazali veliko skladnost. Učitelji iz vseh petih držav so med značilnostmi idealnih 

učencev navajali motivacijo za učenje, neodvisnost (kreativnost, divergentnost) mišljenja in 

samoregulacijo učenja, ki je bila najbolj poudarjena lastnost prav pri vseh vprašanih učiteljih 

v vzorcu (prav tam : 132). Učitelji so kot ključne veščine za uspeh v šoli poudarjali 

pomembnost emocionalne inteligentnosti, socialnih veščin, odgovornosti in zmožnosti 

usmerjanja lastnega mišljenja (prav tam).  

Bar-On (1997 v Pečjak in Košir 2003) je konstruiral instrument za merjenje emocionalne 

inteligentnosti, v katerem meri pet področij: intrapersonalno in interpersonalno 

inteligentnost, prilagodljivost, spoprijemanje s stresom in splošno razpoloženje. Vprašalnik 

sta Pečjak in Košir (2003) uporabili v raziskavi, v kateri sta želeli ugotoviti povezanost 

emocionalne inteligentnosti z nekaterimi vidiki psihosocialnega funkcioniranja učencev. 

Rezultati so pokazali, da obstajajo pomembne povezave med lestvico prilagodljivosti ter 

prizadevnostjo učenca in njegovim odnosom do učitelja (prav tam : 136).  Z drugimi 

besedami, učenci, ki imajo več točk na lestvici prilagodljivosti, se bolje znajdejo v odnosih z 

učitelji in lažje zadostijo zahtevam šole.  

Poleg termina emocionalna inteligentnost razlikujemo tudi termin emocionalna 

kompetentnost, ki je opredeljena kot demonstracija samoučinkovitosti v socialnih 

interakcijah, ki jih spremljajo čustva (Pečjak in Košir 2008 : 125). Ta termin nekateri avtorji 

(Saarni 1997, prav tam) uporabljajo kot sinonim emocionalni inteligentnosti. Petrides in 

Furnham (2001 v Avsec 2007d : 250) ločujeta emocionalno inteligentnost kot sposobnost od 

osebnostne lastnosti, ki je izražena kot emocionalna samoučinkovitost.  Gre za to, kako se 

posameznik spoprijema s čustvi v socialnih interakcijah, saj imajo čustva dolgoročen vpliv na 

kvaliteto njegovih socialnih odnosov in s tem tudi na občutek njegove kompetentnosti 
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(Pečjak in Košir 2008).  Poleg tega da emocije usmerjajo vedenje človeka v neki situaciji, ga 

tudi motivirajo za pridobivanje novih informacij oziroma za učenje.   

Sullivan (2006) je v svoji doktorski disertaciji raziskovala, ali je koučing učinkovit pri razvoju 

vodstvenih kompetenc s poudarkom na komponentah emocionalne inteligentnosti.  Večina 

opazovanih oseb v raziskavi je poročala, da so s pomočjo koučinga napredovali v 

komunikacijskih veščinah, medosebni občutljivosti in zavedanju sebe in drugih (prav tam :  

101).  

Andy Hargreaves (2000, 2005)  je naredil precej raziskav o čustvenih odzivih učiteljev na 

spremembe v šolstvu, o tem, kako čustva učiteljev vplivajo na njihov odnos z učenci in 

drugimi udeleženci pedagoškega procesa, in kako je  način izražanja čustev povezan s 

spolom, kulturno identiteto in stopnjo poklicnega razvoja učiteljev. Poleg koncepta 

emocionalne inteligentnosti je uvedel tudi koncepte emocionalnega dela14, emocionalnega 

razumevanja15 in emocionalnih geografij16 (2000).    Njegova teza je, da zgolj racionalni 

procesi  in kognitivni standardi niso dovolj za doseganje optimalnih učnih ciljev, temveč je 

potrebno tudi  čustveno razumevanje med učiteljem in učenci (2000 :  824). 

1.2.6  Samoregulacija  učenja  

Zelo pomemben vidik profesionalnosti učitelja je usmerjanje lastnega mišljenja in ravnanja 

ali samoregulacija učenja17. Samoregulativno učenje vključuje kombinacijo kognitivnih 

strategij, metakognitivne kontrole in motivacije (Kramarski 2008). Samoregulativni učenci so 
                                                           
14

 Hargreaves (1998, 2000, 2005) se v svojih raziskavah veliko ukvarja z vlogo čustvovanja učiteljev in njihovim 

vplivom na pedagoško delo. Uvedel je tri nove koncepte, in sicer koncept emocionalnega dela, razumevanja in 

geografije. Emocionalno delo razume kot napor  ustvarjanja ustreznega učnega okolja, ki zahteva velik vložek 

čustvene energije in se izraža kot strast pri opravljanju nekega dela. Emocionalno delo ni vezano zgolj na 

pedagoški poklic, temveč je prisotno tudi v drugih poklicih. 

15
 Emocionalno razumevanje po Denzinu (1984, Hargreaves 2000, str. 815) vznikne spontano v trenutku, ko 

posameznik »prebere« čustvene odzive ljudi okoli sebe na svoje reakcije. Kadar učitelj narobe prebere čustvene 

odzive učencev, to pomembno ogrozi doseganje učnih ciljev (prav tam), zato avtor trdi, da so čustva kot tudi 

zaznavanje le-teh bistvena za doseganje učnih standardov. 

16
 Emocionalne geografije poučevanja ( sociokulturne, moralne, profesionalne, politične in psihične) 

(Hargreaves 2000, str.  816) so ključne pri razvoju emocionalnega razumevanja učitelja in močno vplivajo na 

vzpostavljanje dobrih kolegialnih odnosov, visokih standardov poučevanja in učinkovitem partnerstvu s starši.  

17
 Ang. izraz self-regulation  Pečjak in Košir (2008) prevajata kot  samoregulacijo učenja. Prevod sem privzela 

tudi za potrebe moje raziskave.  
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aktivni udeleženci  v svojem lastnem učenju, sposobni so izbrati ustrezne strategije učenja in 

spremljati svoj napredek k cilju (Zimmerman 2002; Pintrich 2000, Schraw idr. 2006 v 

Kramarski 2008 : 85). Samoregulacija ni mentalna sposobnost ali veščina, temveč samo 

usmerjevalni proces, s katerim oseba spreminja svoje mentalne sposobnosti v kognitivne 

veščine (Zimmerman 2002; Pečjak in Košir 2008 : 140).   Učenje je v tem kontekstu 

percipirano kot aktivnost posameznika, ki je izzvana  z njegovimi lastnimi mislimi, čustvi in 

vedenji in ni rezultat poučevanja ali aktivnosti drugih ljudi (Zimmerman 2002; Randi in Corno 

2000). Področja samoregulacije Pintrich (2000 v Greene idr. 2007)  razdeli na štiri širše 

kategorije, in sicer na kognicijo, motivacijo, vedenje in kontekst. Samoregulativni  

posamezniki usmerjajo svoje vedenje  v skladu s svojimi cilji, kar je temeljna paradigma 

vseživljenjskega učenja.  

Zimmerman trdi (2000), da samoregulacija učenja vključuje samozavedanje mišljenja, 

motivacijo in ustrezne  vedenjske veščine pri izpeljavi naloge (prim. tudi Paris in Winograd 

2003).  Metakognicija ali mišljenje o mišljenju pa ni sam po sebi cilj šolskih sistemov, cilj je 

naučiti mlade ljudi uporabljati metakognicijo pri načrtovanju dejavnosti  in izbiri strategij 

reševanja problemov. Drugi aspekt samoregulativnega učenja je motivacija, ki se nanaša na 

cilje, težavnost in vrednost naloge in vključuje tudi samooceno sposobnosti  za izvršitev 

naloge. Tretji vidik samoregulativnega učenja je uporaba strategij, pri čemer Paris in 

Winograd (2003 : 5) poudarjata, da je eno vedeti, kaj so strategije, nekaj drugega pa jih 

uporabiti v primernih okoliščinah oziroma o njih diskutirati ali jih celo poučevati. Pri tem ni 

nepomemben vpliv učnega okolja, ki ima po mnenju Shapira in Livingstona (2000 v 

Beishuizen 2008) ključno vlogo pri motivaciji za učenje. Avtorja omenjata štiri komponente 

takega okolja, eksplicitna navodila, modeliranje učenja, vrstniško interakcijo in povratno 

informacijo o dosežkih. Učitelj odigra v takšnem načinu učenja vsaj tri bistvene vloge, in sicer 

vlogo eksperta, modela in kouča18 (prav tam : 192).  

 Zimmermanov  model (2000) samousmerjanja učenja temelji na treh cikličnih procesih: 

priprava, izvajanje in samorefleksija. Faza priprave vsebuje procese, kot so postavljanje 

ciljev, strateško planiranje in samomotivirajoča prepričanja. Učitelji, ki so zelo učinkoviti, 

                                                           
18

 Kouč je poslovenjen izraz za angleško besedo coach, ki pomeni »podporni konzultant«, označuje pa koučing 

(ang. coaching) ali dejavnost svetovanja in podpore posameznikom s ciljem povečati njihovo učinkovitost v 

zasebnem in poslovnem življenju z uporabo načina usmerjenega učenja  (Van Kessel 2010, str. 14--15). 
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uporabljajo nove pristope in strategije za poučevanje, tehnike za spodbujanje avtonomije 

učencev in ne obupajo v primeru neuspeha učencev.  Faza izvajanja vključuje procese 

samokontrole in samoopazovanja, v katerih je bistvena čustvena kontrola, ki vzdržuje visoko 

koncentracijo in napor kljub različnim motnjam.  Zadnja, samo refleksivna faza, vključuje 

samo presojo.  

Če želijo učitelji učinkovito spodbujati mišljenje svojih učencev, morajo razumeti in poznati 

svoje lastno mišljenje (Paris in Winograd 2003 : 4). Razumevanje kognitivnih in motivacijskih 

značilnosti učenja učiteljem pomaga kreirati boljši način poučevanja. Dober način 

spodbujanja inovativnega poučevanja je s pomočjo refleksivne prakse (Schön 1999).  Corno 

in Randi (1997 v Paris in Winograd 2003 : 6) sta za spodbujanje profesionalnega razvoja 

predlagala model »kolaborativne inovacije«, v katerem učitelji  skupaj razmišljajo, 

ocenjujejo, diskutirajo in prilagajajo svoj način poučevanja tako, da ustreza učencem in  

pogojem, v katerih učijo. Gre za skupno kreiranje pomembnih izkušenj učiteljev, ki vodi do 

boljših učnih rezultatov učencev. 

Paris in Winograd (2003 : 8--15) navajata naslednje možnosti za spodbujanje 

samoregulativnega učenja pri učiteljih in učencih: 

- analiza učnih stilov in strategij učenja in  primerjanje le-teh z drugimi člani skupine, 

- postavljanje ustreznih ciljev (kratkoročnih in dolgoročnih) in razpravljanje o njih z 

drugimi posamezniki, 

- učinkovito načrtovanje in upravljanje s časom, pri čemer si lahko pomagamo z 

različnimi orodji, kot so dnevni in mesečni planerji ipd., 

- stalna revizija obstoječih pristopov k učenju, avtorja opozarjata na zelo pomemben 

koncept »konstruktivne napake« (ni toliko pomembna napaka sama, ampak odgovor 

nanjo), 

- direktno poučevanje samoregulativnih strategij znotraj posameznih predmetov, 

refleksija in metakognitivne diskusije, 

- modeliranje samoregulativnega učenja npr.  preko pisanja dnevnika, portfolia, 

- zbiranje dokazov osebnostne rasti in refleksija o njih, 
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- avtobiografski zapiski o izobraževalni poti, identifikacija družinskih vplivov, najljubši 

učitelji, ključni zasuki v izobraževalni poti, osebne zbirke, 

- sodelovanje v refleksivnih skupinah (npr. superviziji, interviziji), videoposnetki in 

analiza le-teh v skupini in podobno.  

Dober primer samoregulativnega učnega okolja, ki so ga ustvarili  učitelji v šoli z visokim 

odstotkom migrantskih učencev,  opisuje Norris  v svojem prispevku (2003). Norrisova se je 

kot ravnateljica te šole  pri oblikovanju koncepta socialnega in emocionalnega učenja  

naslonila na vrsto najpomembnejših teorij, kot je Gardnerjeva o multiplih inteligencah, 

Golemanova o emocionalni inteligentnosti, Eliasova o socialno-emocionalnem učenju in na  

mnoge druge (prav tam : 314). Učitelji šole so v približno petih letih vzpostavili pozitivno, 

podporno učno okolje, ki je temeljilo na medsebojnem zaupanju in spoštovanju ter jasno 

začrtanem in dobro organiziranem programu. Učenci so se naučili poslušati, upravljati z 

emocijami, uporabljati jaz-stavke, učili so se sprejemati odločitve, reševati probleme in  

strategije za spopadanje s problemi. Avtorica trdi (prav tam : 316), da znanje teh veščin 

spodbuja kognitivne dosežke učencev, s čemer se strinjajo tudi drugi raziskovalci (npr. 

Hargreaves  2000, 2005; Sungur in Tekkaya 2006 ).  

Hwang in Vrongistinos (2002 v Capa-Aydin idr. 2009) sta ugotovila, da bodoči učitelji z 

visokimi učnimi dosežki uporabljajo širši razpon samoregulativnih učnih strategij, kot so 

notranja motivacija, samoučinkovitost, elaboracija, metakognicija, kot tisti z nižjimi dosežki.  

Raziskave Pintrich, Smith, Garcia in McKeachie (1993 v Capa-Aydin idr. 2009) in  Zimmerman 

in Martinez-Pons (1986, prav tam) so potrdile, da samoregulacija učenja visoko korelira z 

šolskimi dosežki učencev.  

Študija Orhana (2008) na učiteljih, ki so se udeležili računalniškega usposabljanja, v katerem 

so prakticirali samoregulativne učne strategije, kot je načrtovanje, sistematično spremljanje 

lastnega učenja s pomočjo dnevnika in samoevalvacija, je pokazala, da so učitelji izboljšali 

svojo motivacijo in  prepričanja o dosežkih. Postali so bolj organizirani, sposobnejši  

učinkovito načrtovati svoje učenje, bolj so zaupali v svoje poučevanje in bolj so cenili to, kar 

so se v tem usposabljanju naučili (prav tam).  
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Drugi vidik profesionalnega delovanja učiteljev je etičnost njihovega ravnanja.  Praktično vse 

stroke, ki delajo z ljudmi, tudi pedagoška, imajo etične kodekse, ki od zunaj predpisujejo, 

kakšno je etično delovanje in kje so meje le-tega.  Učiteljska združenja po svetu in Evropi so 

oblikovala svoje etične kodekse. V Sloveniji poznamo etične kodekse posameznih vej  

pedagoških delavcev, kot so vzgojitelji v vrtcu, svetovalni delavci, poznan je kodeks katoliških  

učiteljev. Žal pa še vedno nimamo univerzalnega kodeksa učiteljev v Sloveniji, kar je morda 

posledica dejstva, da tudi učiteljske zbornice še nimamo. Etični kodeksi so praviloma 

namenjeni določanju standardov dela v strokovni skupini ter tudi zaščiti delavcev, kadar se 

od njih zahteva neupravičeno delovanje (Klemenčič 2007 v Sande in drugi 2007).  

Seveda kodeksi ne morejo zaobjeti vsega ravnanja in večji del vsakdanjih reakcij učiteljev je 

še vedno prepuščen njihovi lastni presoji in tu je kritična refleksija nenadomestljivo orodje, s 

katerim si lahko učitelj pomaga pri ozaveščanju svojega ravnanja v razredu. Pozornost usmeri 

na dejavnike, ki odločilno vplivajo na njegovo doživljanje, odločanje in ravnanje v različnih 

situacijah v razredu in v kolektivu. V razredu potekajo nenehne interakcije med učiteljem in 

učenci, učenci med seboj, hkrati se odvijajo različni procesi, na katere mora učitelj 

odreagirati. Učitelj je tudi vzgojitelj in s svojimi reakcijami je model  za oblikovanje vrednot, 

stališč in prepričanj ter ustvarja ali ne spodbudno vzgojno in učno okolje.   Etično delovanje 

učitelja se kaže skozi razvijanje odnosa do učencev, njihovih staršev in svojih sodelavcev ter 

na kakšen način spodbuja pozitivne vrednote, ali verjame v sposobnosti učencev in  kako jih 

spodbuja.  

1.2.7  Stres in izgorelost učiteljev 

Na učinkovitost dela učiteljev močno vpliva doživljanje stresa in način razbremenjevanja le-

tega. Številne raziskave kažejo (Slivar 2003 : 52; Wrona-Polanska 2011; Depolli Steiner 2011a 

in 2011b; Vukovid 2011), da je učiteljski poklic stresna dejavnost, nekateri raziskovalci  

(Hunter 1977, Gold in Roth 1993 v Slivar 2003) ga uvrščajo med tri najbolj stresne poklice. 

Učiteljev položaj v šolskem sistemu določajo tri različne vloge, in sicer učitelj kot uslužbenec, 

kot strokovnjak in kot oseba (Resman 1990, prav tam : 52). Če med temi vlogami ni 

ustreznega ravnovesja, postaja učitelj razdvojen in nezadovoljen, kar povzroča različne stiske  

in lahko vodi v stres in izgorelost. Slivar na temelju različnih definicij (2003 : 16) opredeli 

stres kot  stanje napetosti organizma, ko se sooči z ogrožajočo okoliščino, zaradi česar 
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posledično sproži obrambne reakcije.  Stres je odgovor organizma na delovanje stresorjev, ki 

so definirani kot socialni, fizični, psihični ali kemični dejavniki, ki ogrožajo telesno in psihično 

integriteto posameznika (prav tam).  Gold in Roth (v Nusdorfer 2007 : 79) opredelita stres 

kot stanje neravnovesja med intelektualnim, emocionalnim in telesnim stanjem 

posameznika, ki ga povzroči posameznikovo zaznavanje situacije in se kaže v telesnih in 

emocionalnih reakcijah.  Stres neugodno vpliva na produktivnost, zdravje, dobro počutje in 

prisotnost ne delu. Med najpomembnejše dejavnike, ki povzročajo poklicni stres pri učiteljih, 

uvrščamo naravo njihovega dela, to je delo z velikim številom učencev  in čustveni napor, ki  

ga to delo zahteva, družbena podoba in pričakovanja javnosti  do učiteljev, raznolikost vlog, 

ki jih morajo opravljati, kompleksne interakcije, ki so jim dnevno izpostavljeni, uresničevanje 

zahtev po čim boljših učnih rezultatih učencev in še bi lahko naštevali. 

Eden najbolj znanih raziskovalcev stresa Kyriacou (2011 : 5, prim. tudi Slivar 2011; Wrona-

Polanska 2011; Depolli Steiner 2011a in 2011b; Poraj 2011; Vukovid 2011), ki že skoraj 

trideset let raziskuje doživljanje stresa pri učiteljih, vzroke za stres razdeli na naslednja 

področja: 

- preobremenjenost, saj se količina učiteljevega dela nenehno zvišuje, kar pomeni 

podaljševanje delovnika v večer in vikende, 

- neprimerno vedenje učencev, kamor spada tudi pomanjkanje motivacije za učenje in 

negativen odnos do šolskega dela, 

- šolska klima in način vodenja šole,  

- neprestane spremembe v kurikulu, novi učni načrti, nove metode poučevanja in 

ocenjevanja učencev, nova tehnologija, 

- omejene poklicne možnosti, premalo spoštovanja do poklica, ni možnosti 

napredovanja, 

- čedalje višje družbene zahteve do dobrih rezultatov in znanja učencev, mednarodne 

študije,ki ugotavljajo primerljivost znanja učencev, inšpekcijski nadzori  dela učiteljev.  

Poleg zunanjih vzrokov stresa se vedno bolj poudarjajo tudi notranji vzroki, ki izhajajo iz 

naših misli in jih lahko pripišemo iracionalni interpretaciji dogodkov. Iracionalnost notranjega 
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govora, ki ves čas vzporedno z zunanjimi dogodki poteka v posamezniku,  se lahko kaže v 

pripisovanju katastrofalnih posledic različnim dogajanjem in absolutnosti izjav, kot je npr. vse 

je zanič, nič se ne da in podobno (Slivar 2011 : 11). Burns (1980 v Žarkovič Adlešič 2011 : 52) 

imenuje te misli kognitivna popačenja, ki imajo močan vpliv na doživljanje in sprožajo 

negativna čustva ter posledično povzročajo stres.  

Slivar (2003) je v svoji raziskavi  med slovenskimi učitelji ugotovil, da  dve tretjini  učiteljev 

ocenjuje  svoj poklic kot  izjemno stresen. Ugotovil je, da na oceno stresnosti v pomembni 

meri vpliva šolska klima, predvsem način vodenja šole in ter doživljanje osebne 

kompetentnosti. Poleg njegove raziskave je bila med slovenskimi učitelji izvedena še 

raziskava Katje Depolli Steiner (1999 in 2011b), ki je pokazala, da naši učitelji doživljajo višjo 

stopnjo z delom povezanega stresa kot nekateri njihovi evropski kolegi, med njimi jih kar 10 

% doživlja visoko stopnjo stresa, ki resno ovira njihovo funkcioniranje. Stres je torej pojav, ki 

se mu učitelji ne morejo izogniti in ima lahko velike posledice na njihovo učinkovitost pri 

delu. Kyriacou (2001 v Klusmann idr. 2008) navaja zgolj nekaj pojavnih oblik stresa, npr. 

neprijetna in negativna čustva jeze, anksioznost, napetost, frustracija ali depresija. Kronični 

stres vodi do izgorelosti, ki jo Maslach (1996, prav tam) opiše kot čustveno izžetost in 

depersonalizacijo. Posledice izgorelosti se kažejo na treh nivojih (Schaufeli in Enzmann 1998 

v Depolli Steiner 2011b : 27): na nivoju posameznika (depresivnost, psihosomatska obolenja, 

telesne bolezni), na nivoju z delom povezanih stališč  (npr. zmanjšano zadovoljstvo z delom) 

in na nivoju organizacije (npr. bolniška odsotnost, slabša kakovost dela). Depolli Steiner 

(2011b : 30) je v svoji raziskavi ugotovila, da kar dve tretjini učiteljev pri delu spremlja 

občutek  profesionalne nezadostnosti, kar pomeni, da imajo vedno slabše zaupanje v svoje 

sposobnosti, polovica jih občuti utrujenost in izčrpanost. Na temelju svojih podatkov in 

raziskav drugih je avtorica (prav tam, str. 30) takole začrtala pričakovano pot izgorevanja 

učiteljev: najprej učitelji trošijo zaloge svoje energije, zaradi česar se razvije čustvena 

izčrpanost, ki povzroči, da učitelj postane manj učinkovit, posledično doživlja manjšo osebno 

izpolnitev in sčasoma zaradi nizke osebne izpolnitve razvije neoseben odnos do učencev 

(depersonalizacijo).  

Na Norveškem so opravili raziskavo o povezavi med faktorji šolskega okolja in občutki 

pripadnosti, čustvene izčrpanosti, zadovoljstva z delom in motivacije za opustitev  

učiteljskega poklica (Skaalvik in Skaalvik 2011). Rezultati študije so pokazali, da časovni 
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pritisk in disciplinski problemi učencev povečujejo čustveno izčrpanost učiteljev, kar se kaže 

v zmanjšanem  zadovoljstvu z delom (Skaalvik in Skaalvik 2011 : 1036). Avtorja ugotavljata, 

da spodbudno šolsko okolje, skupni cilji in vrednote, zmanjšan časovni pritisk ter jasna 

pravila vedenja za učence povečujejo občutke pripadnosti in zadovoljstva z delom ter 

zmanjšujejo čustveno izčrpanost učiteljev (glej tudi Pyhältö idr. 2011).  

1.2.8  Strategije spoprijemanja s stresom 

Posledice delovanja stresa so številne in mnogovrstne in jih avtorji delijo večinoma na dve 

veliki skupini, na raven posameznika in na raven organizacije (Slivar 2011 : 13). Učitelji, ki so 

pod stresom, običajno spremenijo svoje vedenje, postanejo manj potrpežljivi do učencev, se 

manj angažirajo pri delu, nehajo sodelovati s kolegi, se zapletajo v konflikte in podobno. 

Organizacijske posledice se kažejo predvsem v nižji kakovosti pouka, veliki odsotnosti, slabši 

komunikaciji med zaposlenimi, nezaupanju, lahko tudi v nasilju nad drugimi.  Seveda pa 

lahko stres tudi bolj ali manj uspešno obvladujemo. V splošnem odgovore na stresna 

dogajanja delimo na tri kategorije (Slivar 2003 : 32):  

- spreminjanje zunanjih okoliščin, ki povzročajo stres, ki je lahko bodisi odpravljanje 

zunanjega stresnega dogajanja, mobiliziranje lastnih sil ali iskanje zunanjih virov 

pomoči, 

- spreminjanje percepcije izkušnje in pomena situacije, 

- emocionalna regulacija odgovora, kot je zmanjševanje intenzitete čustvenega 

vzburjenja.  

Pri spoprijemanju s stresom učitelji uporabljajo različne strategije. Sam koncept 

spoprijemanja s stresom se je začel razvijati že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja 

(Slivar, 2003). Obstaja veliko različnih konceptov, med njimi omenimo Pollardovo (1982), 

Blaseovo (1986), Kyriacouovo (1987), Lazarus- Folkmanovo (1984), Billings-Moosovo (1984) 

(vse v Slivar 2003). Lazarus in Folkman (1984 v Slivar 2003 : 36) ločita dva načina 

sproprijemanja s stresom: 

- spoprijemanje, ki je usmerjeno na reševanje problemov – usmerjenost na problem in  
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- spoprijemanje, ki je usmerjeno v uravnavanje emocionalnih odgovorov – usmerjenost 

na čustva. 

Problemsko usmerjeno spoprijemanje je pogosto tedaj, kadar ocena vključuje možnost 

spreminjanja situacije, podobno je strategijam reševanja problemov in je praviloma uspešno. 

Spoprijemanje, usmerjeno v uravnavanje emocij, je obrambno, manj učinkovito in ne prinese 

dobrih rešitev (Slivar 2003 : 36). Lazarus in Folkman (1984, prav tam) delita strategije 

spoprijemanja, usmerjene v uravnavanje čustev, v dve skupini. Večja skupina vključuje 

kognitivne procese, usmerjene v zmanjšanje emocionalnih posledic stresa, kot so izogibanje, 

minimaliziranje, distanciranje, zanikanje ipd. Druga skupina je usmerjena na povečanje 

emocionalnega stresa. Slivar (2003, str. 37) trdi, da je glavna lastnost strategij spoprijemanja, 

usmerjenimi na uravnavanje čustev, samoslepitev, saj posamezniki s temi strategijami 

vzdržujejo upanje, optimizem, delajo se, da se ni nič zgodilo, nočejo spoznati resnice.  

Pomembni slovenski raziskovalci stresa so  Lamovec (1994), Selič (1990 v Slivar 2003), Depolli 

Steiner (1999, 2011a in 2011b).  Lamovčeva (1990 v Klemenčič 2006 : 476) pravi, da je bila v 

večini raziskav ugotovljena statistično pomembna zveza med izrazitostjo stresa in kasnejšo 

patologijo tako v telesnem kot v psihičnem pogledu, čeprav se učinki stresa od osebe do 

sebe razlikujejo. Eden najbolj znanih raziskovalcev stresa Kyriacou  (1987 v Slivar 2003) 

strategije spoprijemanja s stresom deli na dve veliki skupini. V prvi so zajete neposredne 

aktivnosti, ki vključujejo pozitivne pristope pri ravnanju z viri stresa. Te so tudi bolj zaželene. 

Druga skupina so blažilne ali paliativne strategije, ki vključujejo dve skupini tehnik: mentalne 

(uporaba humorja, gledati realno na stvari), ki spreminjajo učiteljevo zaznavo okoliščin, in 

fizične, ki omogočajo telesno sproščanje (npr. ukvarjanje s športom, vaje sproščanja, uživanje 

opojnih snovi).   

Kyriacou (1980, v Slivar 2003) je v raziskavi med angleškimi učitelji odkril 3 faktorje, ki 

pojasnjujejo 36,7% celotne variance (prav tam : 92) strategij spoprijemanja s stresom. Te 

faktorje je poimenoval: izražanje občutij in iskanje podpore, premišljeno ukrepanje in misliti 

na druge stvari.  Rezultati različnih raziskav (npr. Borg 1990; Freeman 1987; Spooner, 1984; 

prav tam : 92)  so pokazali, da je najpogosteje uporabljena dejavnost spoprijemanja s 

stresom »gledati realno na stvari«, sledijo »razmišljaj objektivno o situaciji in poskušaj 

nadzorovati čustva« in kot zadnja »poskusi takoj ukrepati glede na razumevanje problema« . 
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Nekoliko drugače sta sproprijemalne strategije opredelila Pearlin in Schooler (1978 v 

Sugarman 1986, v Klemenčič 2006 :  478) in jih razdelila v tri kategorije:  

- Usmerjenost na spreminjanje zahtev, ki jih prinaša situacija. 

- Usmerjenost na spreminjanje pomena situacije, ki jo ima ta za posameznika. 

- Usmerjenost na spreminjanje posameznikovih sposobnosti, da bi obvladal zahteve, ki 

jih prinaša situacija.  

Klemenčič (2006) poudarja, da naj bi za uspešno spoprijemanje s stresnimi situacijami 

posameznik imel na razpolago čim več različnih strategij, in da je spoprijemalne strategije 

moč razumeti kot veščine (prav tam : 479).   

1.2.9  Povezava med samoregulativnostjo, zadovoljstvom z delom ter stresom  

Na Max Planckovem institutu so zaradi  velikega števila zgodnjih upokojitev učiteljev, kar je 

vodilo do pomanjkanja le-teh, in zaradi slabih rezultatov nemških učencev v mednarodnih 

raziskavah znanja,  opravili posebno študijo (Klusmann idr. 2008). Ugotavljali so, ali lahko 

razlike med počutjem učiteljev v razredu in  njihovo učinkovitostjo pri  poučevanju pripišemo 

samoregulativnim vzorcem. Učitelje so razdelili na štiri skupine, ozirajoč se na njihove 

samoregulativne vzorce. V prvi skupini so bili »zdravo ambiciozni učitelji z visokimi 

rezultaltati na poklicnem angažiranju in odpornosti, ki so bili prepoznani kot najbolj 

učinkoviti. V skupino neambicioznih so se uvrstili tisti z nizkim poklicnim angažiranjem in 

nizko odpornostjo. Ostali dve skupini sta bili ocenjeni kot visoko rizični  za stres in izgorelost.  

 Avtorji (prav tam) navajajo, da lahko raziskave o učinkovitih učiteljih razvrstimo v dve glavni 

skupini. V prvi skupini poudarjajo, da je uspešen učitelj tisti, ki dobro poučuje, v drugi pa 

stopa v ospredje kot uspešen učitelj tisti, ki ni pod stresom, nima simptomov izgorelosti in je 

zadovoljen z delom. Zagovarjajo tezo, da kombinacija visoke angažiranosti pri delu v 

povezavi s čustveno distanco in obvladovanjem  stresa  vodi do zadovoljstva z delom, večje 

učinkovitosti poučevanja in k boljšim učnim dosežkov učencev (prav tam : 702). Raziskovalce 

je zanimalo, kakšna je povezava med samoregulativnimi vzorci in čustveno izčrpanostjo 

oziroma zadovoljstvom z delom med učitelji matematike. V drugem delu so želeli ugotoviti, 

ali obstajajo razlike med štirimi različnimi samoregulativnimi vzorci in poučevanjem in ali so 

te razlike v povezavi z dosežki in motivacijo njihovih učencev.  
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Med raziskavami, ki se osredotočajo na delo učitelja v razredu, Klusmann in sodelavci (2008 :  

704) navajajo, da se uspešni učitelji izkazujejo na štirih področjih: 

- dobro strukturirajo okolje in učinkovito izrabijo čas, 

- spodbujajo kognitivno aktivnost učencev in jim omogočajo nove uvide in 

razumevanje, 

- hitrost dela prilagajajo vsem učencem, 

- ustvarjajo spodbudno učno okolje, kjer se učenci počutijo sprejete.  

Rots in sodelavci (2012) so v študiji primerov na 12 študentih (bodočih učiteljih) ugotavljali, 

kateri ključni obrati v teku izobraževanja vplivajo na spremembo motivacije za opravljanje 

poklica učitelja. Rezultati so pokazali, da obvladovanje vsebinskega znanja in veščin 

poučevanja predstavljata za bodoče učitelje precej manjši napor kot socialno-čustvena 

komponenta poučevanja, ki je tudi največkrat razlog za opustitev poklica in za odločitev za 

drugačno delo  (glej tudi v Skaalvik in Skaalvik 2011). 

V drugi skupini so raziskave, ki poudarjajo osebnostne značilnosti učiteljev, emocionalno 

stabilnost, notranji lokus kontrole, odpornost, samoučinkovitost in stile obvladovanja stresa 

kot bistvene za poklicno zadovoljstvo. Hobfoll  (1989 v Klusmann idr. 2008) poudarja, da 

zadovoljstvo z delom temelji na ravnotežju med angažiranjem in distanciranjem. Raziskovalci 

so potrdili, da je sposobnost čustvenega odmika od poklicnih težav in obvladovanje napak 

zelo pomembna za poklicno zadovoljstvo učiteljev in tudi za učinkovitost pri poučevanju 

(Klusmann idr. 2008 : 713). 

Slivar (2003) je v svoji doktorski disertaciji ugotovil, da obstaja velika povezanost med 

dejavniki okolja, kamor štejemo npr. šolsko klimo, in procesi spoprijemanja s stresom.  

Nadalje je pokazal, da je uporaba elementov kakovostnega pouka, kot je angažiranje 

učencev in  povezovanje znanja, odvisna od strategij spoprijemanja, pri čemer raziskovalci 

(npr. Billings in Moos 1987, prav tam)  proces spoprijemanja razumejo kot kognitivni in 

vedenjski odgovor na specifične stresne dogodke . 

Van Grinsven in Tillema (2006) sta analizirala pogoje za samoregulativno vedenje učencev 

poklicnih šol. Rezultati študije so pokazali, da je ključna determinanta za sodelovanje 

učencev njihova percepcija  učnega okolja. Okolje, ki stimulira avtonomijo, je spodbudnejše 

in pospešuje samoregulativne učne strategije, učenci so bolj motivirani za učenje,  
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zadovoljnejši z vsebino in aktivneje vpeti v proces učenja kot v restriktivnem okolju  (Van 

Grinsven in Tillema 2006 : 87).  

Raziskave kažejo, da so učitelji z visoko emocionalno inteligentnostjo odpornejši na stres in 

izgorelost in da le-ta lahko pomaga pri učinkovitejšem spopadanju s stresnimi situacijami in 

travmatičnimi izkušnjami (Nolen-Hoeksema, McBride in Larson 1997 v Chan 2006).  Sharplin 

je s sodelavci (2011) opravila kvalitativno longitudinalno študijo o tem, kako se novi učitelji v 

oddaljenih kmetijskih področjih Avstralije spopadajo s stresom in izgorelostjo. Rezultati so 

pokazali, da so učitelji, ki so se uspešno integrirali v okolje, uporabljali več  neposrednih  

strategij, kot so iskanje informacij in pomoči pri kolegih, reflektiranje svoje prakse, se 

udeleževali izobraževanja in vzpostavljali poklicne in prijateljske mreže (prav tam). Poleg teh 

so jim pomagale  še blažilne  strategije, kot je pozitivni samogovor, humor, usmerjanje k 

določenemu cilju, verska prepričanja, vključitev v preventivne zdravstvene aktivnosti. Tisti, ki 

so uporabljali več strategij izogibanja, kot je zanikanje problemov, psihološko distanciranje, 

izogibanje delu, zlorabo opojnih snovi, npr. alkohola, se niso integrirali in med njimi jih je 

visok odstotek opustilo službe.  

V nadaljevanju bom podrobno predstavila eno najbistvenejših sestavih samoregulacije in 

osebnostne in poklicne rasti učiteljev, to je refleksijo. 

 

1.3 Refleksija - temeljna kompetenca pedagoških delavcev 

1.3.1  Konceptualni okvir izkustvenega učenja    

Utemeljitelj izkustvenega učenja je bil Kurt Lewin (1948), ki je že leta 1935 ubesedil temeljna 

načela tega učenja:  

- Učinkovito izkustveno učenje vpliva na kognitivno strukturo posameznika, na njegova 

stališča, vrednote in vedenjske vzorce.  

- Ljudje bolj verjamejo znanju, do katerega pridejo sami, kot znanju, ki jim ga 

posredujejo drugi. 

- Učenje je bolj učinkovito, če je izkustveno. 
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- Sprejetje novih akcijskih teorij, stališč in vedenja ni enostransko, temveč se mora 

spremeniti celotna čustveno-vedenjska struktura. 

- Za spreminjanje akcijskih teorij in stališč informacija ne zadostuje. 

- Za oblikovanje veljavnega znanja ne zadostuje izkušnja. 

- Vedenjske spremembe so začasne, razen če se ne spremenijo akcijske teorije. 

- Spremembe v zaznavanju samega sebe in okolja so predpogoj spreminjanja akcijskih 

teorij. 

- Posameznik lahko eksperimentira z novimi teorijami in vedenji predvsem v 

sprejemajočem socialnem okolju. 

- Za spremembe v akcijskih teorijah, stališčih in vedenju so potrebne spremembe 

posameznika in tudi spremembe socialnega okolja. 

- Enostavneje je spreminjati akcijske teorije, stališča in vedenjske vzorce v skupinskem 

kot individualnem kontekstu. 

- Posameznik sprejme nov sistem teorij, stališč in vedenjskih vzorcev, kadar sprejme 

članstvo v novi skupini.  

Izkustveno učenje temelji na reflektiranju lastnega delovanja. Govorimo o reflektirajočem 

praktiku, kar dejansko pomeni, da učitelj postane raziskovalec svoje lastne prakse in s tem 

vstopa v proces samoizobraževanja (Schön 1999).   

Eden najbolj  znanih in pogosto predstavljenih  modelov izkustvenega učenja, na katerem 

temelji refleksija, je Kolbov model (1984), v katerem se prepletajo štirje načini spoznavanja: 

konkretna izkušnja, refleksija izkustva, abstraktna konceptualizacija in praktično 

eksperimentiranje. Profesionalni razvoj je najučinkovitejši, kadar učeči se posameznik preide 

vse faze izkustvenega učenja od konkretne izkušnje do refleksije, abstraktne 

konceptualizacije in aktivnega eksperimentiranja.  Učenje se začne z zgodbo o resničnem 

dogodku, poklicni izkušnji, ki je pustila sled v učitelju, bodisi pozitivno, največkrat pa 

negativno. V zvezi s to izkušnjo si učitelj zastavi nekaj vprašanj in skozi proces refleksije skuša 

najti odgovore nanj.  Pri tem ni nujno, da se učni ciklus začne vedno v isti fazi, ker so med 

posamezniki razlike glede na učni stil in glede na to, katero od zgornjih faz najraje vzamejo za 

izhodišče.  Praktik s pomočjo kolegov, sodelavcev, mentorja ali supervizorja sistematično  

razmišlja o vzrokih in okoliščinah, ki so pripomogle k izkušnji, spoznava ozadje svojega  

ravnanja in vzvode, ki ga potegnejo v vzorce vedenja. Razmišlja, kakšne so bile posledice 
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njegovih dejanj, sooča se s svojimi pričakovanji, skritimi željami in prikritimi mislimi. Govori 

tudi o svojih občutjih in doživljanjih, ki jih je imel v zvezi z izkušnjo.  V naslednji fazi, fazi 

abstraktne konceptualizacije, je nujno, da učitelj svojo izkušnjo poveže s teoretičnim 

znanjem, jo razume v kontekstu teoretskih principov in jo nadgradi z novo akcijo, s katero 

ima možnost preizkusiti novo paleto možnosti delovanja.  Ko spoznava pomen nove izkušnje, 

pogosto pride do uvida, da je to izkušnja mnogih generacij pred njim, da je že zdavnaj 

ubesedena in zapisana v strokovnih tekstih. Šele tedaj, ko sprejme to izkušnjo in njen pomen, 

postane tudi njegova modrost.  

Na osnovi novih spoznanj lahko načrtuje drugačne vzorce odzivanja in jih v naslednji fazi  

preizkuša pri svojem delu. Seveda  odločitev o drugačnem ravnanju ne povzroči takoj 

spremembe vedenja. Proces spreminjanja lastnega ravnanja običajno poteka v treh korakih 

(Žorga 2002b : 28--29):  

- Prepoznavanje starega vzorca vedenja šele potem, ko je dogodek že mimo. 

- Prepoznavanja v situaciji ali med dogodkom, gre za refleksijo  v akciji (Schön 1999); že 

med ravnanjem se zavemo, da ponavljamo stari vzorec, ki se ga želimo znebiti, zato 

lahko preusmerimo izid dogodka tako, da uberemo drugačen način reševanja. 

- Vnaprejšnje prepoznavanje; ta faza pride šele precej kasneje, ko je veščina 

reflektiranja že dodobra izpiljena, takrat smo sposobni prepoznati situacije in naše 

nefunkcionalno odzivanje in ga nadomestiti z novim, ustreznejšim.  

Drug koncept izkustvenega učenja, pomemben za našo raziskavo, je koncept »dvojne učne 

zanke« avtorja Senge in kolegov (2000).  Cambron-McCabe in Dutton (2000 : 93--98) 

zagovarjata  tezo o učenju v ciklih, ki predstavljajo način izboljševanja svojih dejanj. Učni cikli 

potekajo v naslednjem vrstnem redu: opazovanje prejšnje akcije, reflektiranje izkušnje,  

odločitev za spremembo  in uporaba v naslednjem koraku. Koncept učenja, ki ga avtorji 

imenujejo »enojna zanka« in je v bistvu enak Kolbovemu krogu, deluje v enostavnih 

okoliščinah, v zahtevnejših situacijah pa ne nudi dovolj učinkovitih rešitev.  Sistem »dvojne 

zanke« (double-loop learning) vključuje poleg vseh naštetih faz še fazo metarefleksije, 

razmišljanja o razmišljanju, ki izziva najbistvenejše sestavine učiteljeve osebnosti, to so 
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vrednote, stališča, predpostavke. Avtorji so  ta koncept učenja ponazorili z metaforo »kolesa 

učenja« (prav tam : 96).  

V fazi opazovanja se posameznik usmeri na dejanje oziroma konkretno izkušnjo. Sprašuje se, 

kako je šlo, kaj je razmišljal, katere predpostavke bi ga lahko vodile k dejanjem.  Faza 

refleksije vsebuje vsaj tri različne komponente: ponovni razmislek  o temeljnih premisah   

dejanja, povezovanje novih možnosti in perspektiv  z obstoječimi in preokvirjanje mišljenja. V 

zadnji fazi se artikulirajo nove ideje in se naredi premislek glede  širitve rešitev. V fazi 

odločanja razmišljamo o naslednjih korakih in sledi faza akcije, ki je lahko timska ali 

individualna. Kolo učenja se zavrti in proces steče znova.  

Akcijsko raziskovanje je še eden od modelov izkustvenega učenja učiteljev. Je neke vrste 

orodje, ki omogoča učitelju preiskovanje dogodkov v procesu poučevanja. Metoda ni nova, 

že sredi petdesetih let so jo preizkušali učitelji v ZDA (Liston in Zeichner 1990).  Vrednost 

akcijskega raziskovanja ni zgolj v tem, da učitelji reflektirajo svojo prakso, temveč da nanjo 

pogledajo s stališča raziskovalca (Beckman 1957 v Liston in Zeichner 1990). Kot pravi avtor, 

akcijsko raziskovanje zagotavlja okvir za razvijanje stališč do raziskovanja, metodo za presojo 

zdravorazumskih odločitev  in  hkrati veščino za kritično analizo učiteljevega dela (prav tam).  

V pričujoči raziskavi sem ugotavljala učinke supervizijskega procesa na razvoj ključnih 

kompetenc pedagoških delavcev in njihovo uporabnost v praksi. Supervizija je široko 

uveljavljen, priznan  in učinkovit model izkustvenega učenja pedagoških delavcev povsod po 

svetu, ki se je pred 20 leti začel intenzivno razvijati tudi v naši državi. Supervizijo, njene 

temeljne principe in implikacije za pedagoško prakso bom podrobneje predstavila v 

posebnem poglavju.     

1.3.2  Raznolikost razumevanja refleksije  

Koncept refleksije ni proizvod sodobnega časa, saj ga prvi avtorji omenjajo že v začetku 20. 

stoletja (Redmond 2004 v Klemenčič 2007). Termin refleksija korenini v Deweyevem  delu iz 

leta 1933 z naslovom »How we think: a re-statement of the relation of reflective thinking to 

the educational process« (Dewey 1997).  Dewey (1997 : 6) originalno definira refleksijo kot 

aktivno, vztrajajočo in skrbno premišljeno upoštevanje prepričanj in znanja v luči, ki podpira 

zaključke (prim.,Jay in Johnson 2002 : 74). Po njegovem refleksije ne sestavlja le serija 
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korakov, po katerih se ravnajo učitelji, temveč gre za holističen način odgovora na problem. 

Refleksija ne vsebuje zgolj paketa različnih tehnik, temveč tudi intuicijo in emocije (Dewey 

1997).  Dewey (1933 v Akbari 2007 : 194) refleksijo postavlja nasproti rutinirani  in impulzivni 

akciji.  Impulzivni odziv temelji na metodi poskusov in napak, rutina pa na neozaveščenem 

tradicionalnem pristopu. Refleksija je proces, ki omogoča ozaveščanje ravnanj učitelja in  s 

tem vpliva na njihovo spreminjanje. Eden od najvidnejših teoretikov  tega področja Schön 

(1999) pravi, da strokovnjaki pri vstopu v prakso razvijejo dve tipični naravnanosti. Prva je 

teoretična naravnanost, ko v teku svojega  šolanja razvijejo teorije izven konteksta prakse in 

če te ne delujejo, krivijo učence za neuspeh. Druga naravnanost je intuitivna in praktična, 

izhaja iz učiteljeve osebnosti, njegovih subjektivnih teorij in predpostavk, ravnanje učiteljev 

pa je fleksibilno in usmerjeno na probleme. Nobena od njih ni dobra, ker ne vodi do 

poglobljenega učenja in sprememb prakse. Vazir (2006) se naslanja na Deweyevo idejo 

(1933, prav tam), da se novo znanje učiteljev gradi skozi ponovni razmislek in raziskovanje 

izkušenj, pri čemer se ozaveščajo skrite predpostavke v ravnanju učiteljev, kar vodi k 

obvladovanju novih izzivov.  Schön (1999) zagovarja stališče, da je kompetenten strokovnjak 

tisti, ki je sposoben refleksije med samim delovanjem (reflection in action). Avtor meni, da je 

ta  refleksija tista, ki vodi do razvoja, ne pa refleksija po delovanju (reflection on action).  

Razlika med njima je tudi v tem, da je refleksija v akciji  individualna aktivnost, medtem ko se 

refleksija po delovanju zgodi običajno v skupinah.   

Kot ugotavlja Fendler (2003 v Akbari 2007 : 194) ima refleksija precej starejše korenine od 

prve omembe pri Deweyu. Najdemo jo že pri Sokratu (sokratovski dialog), pri Freudu in tudi 

družbena gibanja, kot npr. feminizem, so pospešila razvoj tega koncepta. Van Manen (1977,v 

Akbari 2007 : 195) je videl refleksijo kot sestavljanko treh elementov, tehnične racionalnosti, 

praktične refleksije in kritične refleksije.  Uporabno tipologijo refleksije sta razvila Jay in 

Johnson (2002). Po njunem je refleksivna praksa  sestavljena  iz treh ključnih korakov,  in 

sicer opisa dogodka, primerjave z drugimi izkušnjami in kritičnega pogleda na dogodek, kjer 

učeči se povezuje prejšnje izkušnje z novimi vpogledi. V tej fazi se zgodi učenje.  

Dejstvo je, da učitelji nimajo veliko priložnosti za refleksijo, saj so v nenehni interakciji z 

mnogimi osebami. Če želimo, da bodo postali refleksivnejši, jim  je treba ponuditi ustrezna 

orodja, kot je pisanje dnevnikov, portfolia, ter omogočiti čas za to delo (Vazir 2006). Kot 
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učinkovito orodje za tovrstni namen se je pokazala tudi supervizija, kjer učitelji skozi 

pripovedovanje zgodb in pisanje refleksij ozaveščajo svoje ravnanje. 

Raziskava o spodbujanju refleksije s pomočjo pisanja dnevnika, ki jo je opravil Lee (2008), je 

pokazala, da v procesu pisanja  dnevnikov  oziroma zapiskov o svoji učni praksi,  učeči se 

aktivno konstruirajo svoje znanje in s tem prevprašujejo svoje predpostavke o učenju in 

poučevanju.  Lee (2008) trdi, da v teh dnevnikih lahko refleksijo opazujemo s treh različnih 

ravni mišljenja. Prva raven je priklic dogodka ali izkušnje, kjer oseba zgolj opisuje in 

interpretira brez iskanja alternativnih razlag. Druga raven je racionalizacija, kjer posameznik 

išče povezave med različnimi izseki izkušnje, išče razloge ter skrite principe. Na tretji, 

refleksivni  ravni, učitelj analiza situacijo iz različnih perspektiv, razmišlja o novih rešitvah, 

izboljšanju svoje prakse v prihodnosti in se ob tem zaveda, kako »gledanje z različnih 

vidikov« vpliva na njegovo prakso. Tudi vprašanja, ki si jih postavljajo učitelji  v teh ravneh 

refleksije, so različna. Za nižjo raven so značilna vprašanja »zakaj« (prav tam), ker so vezana 

na iskanja vzrokov, povezav, osmišljanje izkušenj,  na višji ravni pa vprašanja »kako  naprej« s 

pogledom v prihodnost.  

Raziskava na 23 bodočih učiteljih, ki so redno pisali dnevnike o svoji praksi, je pokazala, da 

pisanje refleksij, ki jih spremlja  supervizor, med opravljanjem šolske prakse vpliva na hitrejše 

pridobivanje  učiteljskih veščin in sposobnosti  (Gipe in Richards 1992).  Rezultati so tudi 

pokazali, da lahko supervizorji s pomočjo teh refleksij ugotavljajo, ali praktične izkušnje 

nudijo bodočim učiteljem ustrezne pogoje za razvoj teh veščin. Učna praksa je lahko bodisi 

preveč ali premalo zahtevna in tako v obeh primerih neučinkovita.  Avtorja na temelju 

ugotovitev zaključujeta, da je v izobraževanju bodočih učiteljev treba spodbujati njihove 

refleksivne zmožnosti in vire.  

Hatton in Smith (1995) sta naredila raziskavo o uporabi dnevnikov na vzorcu 60 učiteljev. 

Identificirala sta štiri vrste  refleksivnega pisanja. V najnižji, deskriptivni ravni, učitelji zgolj  

opisujejo in poročajo o dogodkih in  izkušnjah. V drugi ravni se pojavljajo razlogi ali 

interpretacije dogodkov. Na tretji ravni, ki jo imenuje dialoška refleksija, učitelj opisuje svojo 

izkušnjo z različnih vidikov. Šele na  četrti  ravni učitelj svojo izkušnjo  kritično ovrednoti s  

širšega družbenopolitičnega in zgodovinskega konteksta z namenom izboljšanja in uporabe v 

prihodnosti.  Njuna študija je pokazala (prav tam), da je 70 odstotkov dnevnikov na prvi, 
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deskriptivni ravni. Zadnja oblika refleksije se je pojavila zgolj v manjšem številu dnevnikov. To 

se je potrdilo tudi v raziskavi Maarofa (2007 : 211), kjer je  bilo kritično refleksivnih 7- 

odstotkov dnevnikov. Maarof (2007) zaključuje, da kritična refleksija zahteva določeno 

znanje in izkušnje in tudi spoznanje o prepletenosti teh faktorjev na delovanje. Meni, da je to 

vrsto refleksije možno razviti skozi dalj časa trajajoče izobraževanje učiteljev.  

Zanimiva je tudi ugotovitev, da so bili učitelji, ki so v dnevnikih uporabljali tretjo osebo 

ednine, bolj kritični do svoje prakse, kot učitelji, ki so uporabljali prvo osebo ednine (Maarof, 

2007, str. 213).  Na splošno gledano, se je večina zapisov v dnevnikih nanašala na tehnike 

poučevanja, na strategije vodenja razreda, obvladovanja disciplinskih problemov, šolske 

kulture in administrativnih nalog. Učitelji so v vprašalniku po opravljeni raziskavi poročali, da  

jim je pisanje dnevnikov koristilo pri njihovem delu v razredu, bolj so se začeli zavedati svojih 

močnih in šibkih točk. Ko so povzeli vse odgovore učiteljev, je 77 odstotkov učiteljev navajalo 

naslednje učinke pisanja dnevnikov (prav tam : 215): 

- Dnevnik pomaga pri evalvaciji ustreznih metod poučevanja. 

- Pomaga pri odkrivanju močnih in šibkih točk v procesu razvoja. 

- Spodbuja razmišljanje pred, med in po poučevanju. 

- Pomaga pri odkrivanju problemov in rešitev, vezanih na poučevanje.  

- Pospešuje proces identifikacije ustreznih metod poučevanja, ki motivirajo učence, 

spodbujajo njihovo pozornost in koncentracijo. 

Refleksivno mišljenje lahko spodbujamo tudi s sodelovanjem kritičnega prijatelja. Če učitelji 

delajo skupaj s kolegi npr. v paru, opazujoč drug drugega, to pomembno vpliva na dvig 

njihovih kompetenc in učinkovitosti. V Angliji je bila opravljena raziskava (Parsons in 

Stephenson 2005), kjer sta avtorici skušali ugotoviti, kakšen vpliv na refleksivno mišljenje 

učiteljev ima sodelovanje s kolegi in bolj izkušenimi učitelji. Podatke sta pridobili s pomočjo 

vprašalnikov in intervjujev. Učitelji so poročali, da so preko  razgovorov s kolegi  pridobili  

bolj poglobljeno razumevanje svojega razvoja. V dialogu s kolegi so  učitelji reflektirali na 

globljih nivojih kot pri samostojnem razmišljanju (prav tam).  

1.3.3  Ozaveščanje skritih predpostavk skozi proces refleksije 

Bistvena sestavina refleksivnega procesa so predpostavke, ki dajejo pomen vsemu,  kar smo 

in kar delamo. Ozaveščanje skritih predpostavk, ki usmerjajo  naše mišljenje in delovanje,  je 
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eden najbolj zahtevnih procesov.  Brookfield (1995) razlikuje med tremi širšimi kategorijami 

predpostavk, tj. paradigmatskimi, predpisovalnimi in vzročnimi. Paradigmatske predpostavke 

so aksiomi, na podlagi katerih si razlagamo dogodke okrog nas in so zelo odporne na 

spremembe. Spreminjanje teh predpostavk ima velik vpliv na naše življenje. S 

predpisovalnimi  predpostavkami si razlagamo, kako naj stvari delujejo v določenih 

situacijah. Vzročne predpostavke pomagajo razumeti, kako delujejo različni deli sveta in pod 

katerimi pogoji se lahko spremenijo procesi. Bistveno za refleksivni proces je poskus videti 

stvari z različnih perspektiv, vendar, kot ugotavlja Brookfield (1995), vsaka refleksija ni 

kritična in ne vodi do globljih uvidov. Kot trdi avtor, je zgolj na stališča, vrednote, stereotipe 

usmerjena  kritična refleksija tista, ki omogoča spreminjanje paradigmatskih predpostavk. 

Navaja šest razlogov, zaradi katerih je pomembno, da se učitelji naučijo kritično reflektirati 

svojo prakso (prav tam).  

Prvi razlog je, da kritična refleksija pomaga k izvajanju dejanj, ki jih lahko drugi razumejo, in 

ki jih lahko drugim tudi razložimo. Drugi razlog je, da pomaga razvijati racionalno osnovo za 

svoje delovanje, ki tako postane neodvisno od psiholoških, strokovnih ali političnih  potreb. 

Služi kot temeljni referenčni okvir, ki usmerja naša dejanja v nepredvidenih situacijah. 

Pomemben razlog za kritično refleksijo je, da nam pomaga ohraniti emocionalno trdnost in 

zdrav odnos do svojega poklica in razumeti, kako sociološki in kulturni vzroki vplivajo na 

razvoj učenja. Učitelj, ki kritično reflektira svoj pouk in dejanja, je močan katalizator 

kritičnega mišljenja pri svojih učencih (Rupnik Vec 2006 : 76).  Poleg tega aktivno 

demonstrira demokratične vrednote in zaupanje v sočloveka.  Kritična refleksija je moralno 

dejanje, s katerim ustvarjamo pogoje, pod katerimi je vsak posameznik spoštovan, cenjen in 

slišan.  

Učitelj lahko svojo prakso in prepričanja, na katerih le-ta sloni, opazuje skozi štiri leče: 

avtobiografijo sebe kot učenca ter sebe kot učitelja, videnje svojih učencev, izkušnje kolegov 

in teoretično literaturo. Učitelj pri preiskovanju svoje biografije zavzame položaj drugega, 

gleda na svojo prakso skozi oči učenca, kar mu omogoča, da se empatično vživlja v svoje 

učence in razume njihovo doživljanje (Rupnik Vec 2006 : 79). To pogosto predstavlja prvi 

korak na poti kritičnega razmišljanja o lastni praksi, saj je intimno premišljevanje o lastni 

praksi bolj enostavno in sprejemljivo kot izpostavljanje pred drugimi. Obstaja veliko načinov 

in pripomočkov, ki  jih lahko uporabimo v ta namen, kot so različni dnevniki, video posnetki, 
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analiza s pomočjo metafor, razni vprašalniki in podobno. Zavedati se moramo, da je 

nevarnost refleksije v okolju, ki za posameznika ni čustveno varno, v procesih zanikanja in 

izkrivljanja svojih dejanj, s katerimi poskuša ohraniti pozitivno samopodobo.  

Pridobivanje povratnih informacij od učencev je mogoče samo, če ustvarimo zelo varno 

okolje, v katerem bodo učenci upali kritično ovrednotiti učiteljevo delo. Upoštevati je treba 

razmerje moči, saj učenci do učiteljev niso nikoli povsem iskreni. Če zagotovimo anonimnost, 

potem je več verjetnosti, da pridobimo iskrene in kritične odgovore. Brookfield  trdi, (1995 :  

35), da je osnovni metakriterij za presojo učiteljevega dela stopnja, do katere je sposoben 

videti razred in učenje s perspektive svojih učencev.  

Razpravljanje s kolegi o dogodkih vsakodnevnega življenja v razredu nam omogoča, da 

oblikujemo vpogled v razmišljanja, doživljanja in ravnanja drugih. Kolegi nam kritično 

odslikajo naša dejanja z opisovanjem svojih izkušenj v podobnih situacijah.  Čeprav se ta 

proces običajno začne kot intimno dejanje je prav, da se zaključi v skupini. Kolege 

potrebujemo, da nam pomagajo odkrivati naše predpostavke in spreminjati strukturo moči v 

razredu  tako, da promoviramo demokratične vrednote.  

Teoretična literatura nam pomaga osvetljevati posamezne elemente naše izkušnje in jih 

umeščati v širši teoretski okvir. Učitelju omogoča razumeti njegovo izkušnjo in jo 

poimenovati na različne načine ter izluščiti bistvene vidike dogodkov in procesov, ki se sicer 

zdijo enkratni in neponovljivi. V nadaljevanju si poglejmo, kako lahko branje strokovne 

literature podpira kritično refleksijo (Brookfield 1995 : 186--188  v Rupnik Vec 2006 :  81). 

- Omogoča nam, da poimenujemo svojo prakso. V literaturi najdemo ubesedene naše 

osebne izkušnje, kar nas spodbudi k odločnejšemu ravnanju v situacijah, kjer smo bili 

sicer negotovi. Ta spoznanja delujejo tudi kot vir zadovoljstva in samopotrditve. 

- Teorija prekinja krog domačnosti. Z branjem knjig dobimo vpogled, katera dejstva 

našega dela so specifična in katera splošnejša. Ponuja nam neznane interpretacije 

znanih dogodkov in nam sugerira druge načine ravnanja.  

- Teorija nadomešča odsotne kolege. Učitelji, ki nimajo možnosti sodelovati v 

skupinah, lahko pridobijo alternativen pogled skozi strokovno knjigo. Z branjem knjig 
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in člankov sodelujemo v simulirani konverzaciji z zainteresiranimi kolegi (str. 187). 

Učitelji znajo bolje prepoznavati teoretične okvire svojih dejanj. 

- Učitelji v neformalnih strokovnih skupinah pogosto oblikujejo nezavedna in 

nefunkcionalna  prepričanja o pedagoškem procesu, ki zavirajo njihov razvojni proces 

refleksivnega praktika. Da bi skupina ohranila razvojni naboj, potrebuje neznane 

interpretacije in perspektive. Skozi alternativne pristope lahko vidimo posamezne 

kontradikcije, ki se jih sicer ne zavedamo.  

- Teorija umešča dejavnosti učiteljev v socialni kontekst.   

1.3.4   Konceptualni in praktični problemi refleksivnega poučevanja 

Med refleksijo, kot jo je utemeljil Dewey (1997), in med Schönovim konceptom (1999) je 

zgodovinsko gledano veliko razlik (Akbari 2007 : 196), ki jih bom predstavila v nadaljevanju.   

Za Deweya (1997) je refleksija praksa, v kateri so osebne, impulzivne reakcije nadomeščene z 

racionalnimi, znanstveno utemeljenimi alternativami. Z njegove perspektive je  refleksija 

enaka profesionalnosti, ki je poistovetena z znanostjo in njenimi metodami,  namenjenimi 

dvigu socialnega statusa znanosti (Dewey 1997). Dewey torej razume refleksijo kot 

racionalno in znanstveno utemeljeno razmišljanje o lastni praksi, medtem ko Schön (1999) 

meni, da je refleksija intuitivna, osebna in neracionalna aktivnost. Schön (prav tam) torej 

trdi, da je znanje rezultat praktičnih izkušenj in ne teoretskih spoznanj, kot trdi Dewey 

(1997).  Osebne teorije učitelja, ki so velikokrat neozaveščene, oblikujejo njegov odgovor v 

določeni situaciji in tako igrajo ključno vlogo v procesu teorije.  Gre za dva različna pogleda 

na refleksijo, ki sta v pomembni meri vplivala na razvoj tega koncepta.  

Drug konceptualni problem, povezan z refleksijo, Conway (2001 v Akbari 2007 : 197) imenuje 

začasni vidik refleksije. Kadarkoli se ta koncept uporablja v strokovni literaturi, je mišljen kot 

retrospektivni pogled na prakso, saj vrednoti učiteljeve pretekle izkušnje. Tudi različne 

tehnike za spodbujanje refleksije, kot je npr. avtobiografija, dnevniki, portfolio, temeljijo na 

preteklosti. Po Schönovem konceptu gre torej za refleksijo po akciji. Ta refleksija torej 

poudarja sposobnost analiziranja preteklih izkušenj in na tej podlagi  sposobnost kreiranja 

drugačnih izidov v prihodnje.  Refleksija pa naj bi v svoji naravi  služila  predvsem večji  

avtonomiji in neodvisnosti učitelja v bodoče.  
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Naslednji konceptualni problem refleksije je povezan z moralno dimenzijo učiteljevega dela. 

Halliday (1998 v Akbari 2007) pravi, da koncept refleksivnega praktika pomeni predvsem 

razmišljanje o tem, kakšen človek je učitelj. Refleksivni praktiki so sposobni identificirati 

problem v svoji praksi, s čimer termin »problem« označuje vsako situacijo, kjer obstaja dvom 

glede ustreznega odgovora. V tem kontekstu niso problematične situacije le tiste, ki jih 

navaja Schön (1999) v svojih študijah, ampak vsakdanja rutina učiteljev, ki nam veliko pove o 

njihovem delu. Zeichner in Liston (1996 v Akbari  2007) menita, da učitelj ni refleksiven, če 

nikoli ne razmišlja o notranjih motivih, predpostavkah, ki ga ženejo, ali o širših socialnih 

temah, kot so pravičnost, razlike med spoloma, revščina, diskriminacija in podobno.  Avtorja 

menita, da osebni razvoj učitelja, k čemur teži refleksija, ni sam sebi namen, temveč mora 

prispevati k razvoju boljše družbe, kar je ultimativen cilj učiteljevega dela.  

Akbari problematizira dejstvo, da nobena raziskava doslej ni pokazala jasne povezave med  

stopnjo refleksivnosti učitelja in učnimi dosežki učencev (Korthagen in Wubbles 1995 v 

Akbari 2007 : 198). Prav tako ni nobenega dokaza, da refleksivni model izobraževanja 

učiteljev vpliva na njihovo večjo kreativnost. Nobene garancije ni, da se s pomočjo 

refleksivnega izobraževanja zgodi avtomatičen prenos spoznanj v prakso. Celo nasprotno, 

Loughran (2002, prav tam) se boji, da refleksija lahko postane zgolj ščit za ravnanje učiteljev, 

s katerim bodo opravičili in racionalizirali svoj način poučevanja. Pri tem so vprašljive 

nekatere refleksivne tehnike, kot je npr. pisanje dnevnika, saj je znano, da odkrivanje 

problema ni avtomatičen proces, ki bi ga bil zmožen opraviti učitelj sam. Ta proces rabi 

»trenirano oko«, kot trdi avtor (prav tam, str. 199).  Tudi če so učitelji sposobni prepoznati 

problem, imajo velike težave pri reševanju. 

 Po Fullerju (1970 v Akbari 2007 : 199) gredo učitelji skozi tri stopnje razvoja, za vsako 

stopnjo je značilno drugačno razumevanje pomembnosti poučevanja. V prvi stopnji je 

poudarek na jazu, učitelji želijo predstaviti idealen pogled na sebe kot profesionalce. V drugi 

stopnji učitelji postanejo pozorni na način vodenja razreda in  vzdrževanje discipline. Šele v 

tretji stopnji učitelji razvijejo  tolikšno mero zaupanja v svoje poučevanje, da lahko začnejo 

razmišljati,  kako naj izboljšujejo dosežke učencev. Conway in Clark (2003, prav tam : 200) za 

strokovni razvoj učitelja uporabita metaforo potovanja, kjer učitelj najprej skrbi za sebe,  

potem skrbi za to, da bo nalogo opravil in na koncu šele skrbi za to, da se bodo tudi učenci 

kaj naučili.   
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Izhajajoč  iz Fullerjeve (1970 v Akbari 2007) predpostavke, da učitelj na začetni stopnji 

svojega razvoja ni sposoben kritično reflektirati svoje prakse v celoti, ker je preveč usmerjen 

nase, Korthagen in Lagerwerf (1996) ugotavljata, da je lahko prezgodnje uvajanje 

refleksivnega poučevanja kontraproduktivno.  Do podobnih zaključkov je prišel tudi Maarof 

(2007) v svoji študiji o pisanju dnevnikov  učiteljev. Ugotavlja, da so bile velike razlike v 

kvaliteti pisanja refleksivnih dnevnikov učiteljev začetnikov in izkušenih učiteljev. Refleksije 

izkušenih učiteljev  so bile bolj poglobljene od refleksij začetnikov, kar pomeni, da slednji 

rabijo pomoč pri tej aktivnosti. 

Učitelji vselej na nek način reflektirajo svojo prakso, saj razred učencev in delo z njimi nudi in 

zahteva nešteto priložnosti za razmislek. Iz strokovne literature pa je razbrati, da edinole 

»akademska« refleksija nekaj šteje (Akbari 2007 : 200), medtem ko ni slišati »glasu« 

učiteljev. Največji primanjkljaj akademskih diskusij o refleksiji je izguba »duha« refleksije, saj 

je refleksija reducirana na skupek tehnik, namesto da bi bila videna kot visoko kakovostna 

kognitivna, afektivna in socialna dejavnost učiteljev (Jay in Johnson 2002). Tak način 

dojemanja refleksije premalo upošteva učiteljevo osebnost, njegov jaz. Učiteljev self – jaz, ki 

je celota prepričanj, stališč, izkušenj, predstav  ali kot pravi Korthagen (2004) njegov gestalt, 

določa način njegovega reagiranja.  Tusin (1999 v Akbari 2007 : 201) poudarja, kar smo v 

prejšnjem poglavju že navajali, da je vedenje funkcija učiteljeve samopodobe, in le-to 

postavlja v središče poučevanja.  

V nadaljevanju bom podrobneje opisala različne koncepte in tipologije refleksij.  

1.3.5  Pragmatična, etična in moralna področja refleksije  

Luttenberg in Bergen (2008) sta razvila novo tipologijo refleksije in jo preizkusila na vzorcu 

11 učiteljev, s katerimi sta opravila poglobljene intervjuje ter jih obdelala s posebno tehniko 

elaboracije simbolnih interakcij. Njuna tipologija prinaša nova spoznanja k temu, kaj pomeni 

kakovostna refleksija. Trdita, da obstaja šest tipov  refleksije, ki izhajajo iz  treh  področij, in 

vsako od področij lahko opazujemo iz odprte ali zaprte perspektive. Delita jih na 

pragmatično, etično in moralno področje v refleksiji.  

Pragmatična refleksija Etična refleksija Moralna refleksija 

Poudarjen je  cilj    Poudarjena je dobrobit učencev Poudarjene so norme   
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 Pragmatično področje odraža namen učiteljevega dela, etično področje je vezano na 

dobrobit posameznika, moralno  področje pa zajema  splošne norme in interese drugih 

vpletenih oseb ali skupin.  O pragmatični refleksiji govorimo, kadar lahko prepoznamo jasen 

cilj učiteljevega  ravnanja. Etična refleksija nastopi, kadar učitelj nedvoumno izpostavi  vidik  

dobrobiti posameznika (npr. učenca ali kolega, s katerim ima določene težave, ali pa sebe), 

kot prednostno področje svojega razmišljanja in delovanja. O moralni refleksiji lahko 

govorimo, kadar učitelj daje prednost splošno sprejetim normam in skupnim interesom pred  

interesi posameznikov, s katerimi dela. Ta tri področja refleksije so tesno povezana s 

ključnimi komponentami profesionalnosti učitelja, z znanjem, avtonomijo in odgovornostjo. 

Znanje odseva v pragmatičnem področju, avtonomija v etičnem in odgovornost v moralnem 

področju. K vsakemu izmed teh področij refleksije lahko pristopimo iz odprte ali zaprte 

perspektive. Odprti pristop je divergenten po naravi in pomeni, da učitelj dopušča več 

možnosti rešitve za določen problem. Zaprta oblika refleksije pa je konvergentna in pomeni, 

da učitelj sledi zgolj eni ideji in jo tudi poskuša uresničiti. 

Obstajajo še druge delitve refleksije. Znana je delitev na konvencionalni in konstruktivistični 

pristop k refleksiji (Luttenberg in Bergen 2008 : 546).  V konvencionalnem pristopu je vsebina 

refleksije  mišljena kot nekaj objektivnega in s tem neodvisnega od refleksije same. V 

konstruktivističnem pristopu je vsebina refleksije razumljena kot  rezultat refleksije. Van 

Manen (1977 v Hatton in Smith 1995), opirajoč se na Habermasa, predlaga tri stopnje 

refleksije, in sicer tehnično, praktično in kritično refleksijo.  Nekateri drugi (Smyth 1989, 

Zeichner in Liston 1996 v Hatton in Smith 1995) stopnje refleksije različno poimenujejo. Za 

primerjavo  Smyth (1989, prav tam) govori o opisovanju, informaciji, konfrontaciji in 

rekonstrukciji kot stopnjah  poglabljanja refleksije.  

Luttenberg in  Bergen (2008) sta  v svoji raziskavi poskušala ugotoviti, ali lahko v refleksiji  

učiteljev določimo področje (pragmatično, etično ali moralno) in pristop, s katerim rešujejo  

probleme. Ugotovila sta, da so učitelji pogosteje reflektirali s pragmatičnega in etičnega kot z 

moralnega področja.  Zaprti pristop je bil pogosteje prakticiran kot odprt.  Sicer je vseh 11 

učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi, uporabljalo pri reševanju svojih strokovnih dilem vseh 6 

pristopov refleksije, najpogosteje pa zaprti pragmatični pristop in zaprti etični pristop. To 

pomeni, da so pri reševanju  strokovnih problemov dajali prednost svojim ciljem ali dobrobiti 

učencev in da so razmišljali zgolj o eni možni rešitvi.  Študija je omejena na situacije, ki so 
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vezane  na sprejemanje odločitev, in ni reprezentativna za druge situacije, v katerih se 

nahajajo učitelji.   

Raziskovalca zaključujeta, da je sistem treh področij refleksije - pragmatičnega, etičnega in 

moralnega --  povezan s konceptom poglobljene in razširjene refleksije, ki jo zagovarja precej 

drugih avtorjev (Klaassen 1994; Liston in Zeichner 1990; Korthagen 2001; vsi v Luttenberg in 

Bergen 2008).  Kako široka bo refleksija,  je  odvisno od tega, koliko vsebine bo zajela, kako 

poglobljena je, pa je  odvisno od tega, s katere ravni, višje ali nižje, jo ocenjujemo. V 

razširjeni refleksiji učitelji reflektirajo o pragmatičnih, etičnih in moralnih aspektih učnih 

situacij. Kadar  reflektirajo iz različnih kognitivnih stopenj ali  iz vidika odprtosti oziroma 

zaprtosti rešitev, govorimo o poglobljenosti refleksije. To pomeni, da učitelji ne gledajo na 

neko učno situacijo zgolj s perspektive subjektivne teorije, temveč tudi z vidika  znanstvene 

teorije. Z drugimi besedami, večja globina refleksije lahko pomeni pomemben zasuk v naravi 

in vsebini refleksije. 

S pomočjo te tipologije lahko identificiramo pomembne komponente procesa odločanja.  

Različni tipi refleksije vodijo do različnih situacij odločanja, do različnih definicij problemov in 

do različnih vedenjskih alternativ. Vsaka vrsta refleksije ima svojo funkcijo, ki med seboj niso 

hierarhično povezane. Avtorja menita (Luttenberg in Bergen 2008), da je v kontekstu 

izobraževanja učiteljev njuna tipologija dobro učno orodje za širjenje in poglabljanje 

refleksije. Širjenje refleksije zadeva učenje reflektiranja znotraj pragmatičnega, etičnega in 

moralnega področja.  Poglabljanje refleksije je povezano z učenjem reflektiranja z različnih 

perspektiv znotraj istega področja.  

V procesu poučevanja in praktičnega dela se učitelji naučijo ločevati med različnimi  področji 

refleksije, ki so med seboj povezana in sovplivajo ena na drugo. Predstavljena tipologija 

predstavlja uporabno orodje za identificiranje vzorcev refleksije, ki jih uporabljajo učitelji, 

osvetljuje način reagiranja v praktičnih situacijah ter prikazuje  možne alternative. Učitelji naj 

bi se  v procesu pridobivanja vpogledov z različnih področij refleksij, z namenom, da bi 

pridobili najustreznejšo perspektivo za svoje probleme,  spraševali naslednje (Luttenberg in 

Bergen 2008 : 562):   

- Do katere mere so moji zaključki ustrezni? 

- Do katere mere so zaključki dobri? 
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- Do katere mere so zaključki pravilni? 

Jay in Johnson (2002) sta refleksijo razdelila na tri faze, deskriptivno, primerjalno  in kritično. 

V prvi, deskriptivni fazi, se problem definira, postavlja. Ključna vprašanja v tej fazi so: kaj se 

dogaja, kako se počutim, česa se veselim, zaradi česa sem zaskrbljen, kaj razumem, kako je 

problem povezan z mojimi cilji in podobno. V primerjalni fazi, ki je analogna Schönovemu  

»eksperimentalnemu okviru« (1999), na problem gledamo z različnih zornih kotov in 

preverjamo svoje predpostavke in prepričanja. Primerjalna refleksija pomeni, da iščemo 

drugačna gledanja na problem, ki so lahko v neskladju z našimi.  Kritična faza refleksije je, ko 

je opravljena presoja procesa in se sprejme odločitev. Kritična refleksija vsebuje širši, 

zgodovinsko, družbeni in moralni kontekst šolanja in šole, v katerem učitelji sebe doživljajo 

kot agenta sprememb, ne zgolj tistega, ki bo rešil nek določen problem, temveč kot nekoga, 

ki bo deloval v smeri želene prihodnosti.   

Jay in Johnson (2002) sta načela vprašanje, kako refleksijo poučevati v praksi, in kot 

navajata,je oblikovanje portfolia ena od možnosti. Cilj portfolia je, da zagotovi učitelju 

možnost, da razločuje med svojo izkušnjo in izkušnjami drugih učiteljev (prav tam : 81). 

Portfolio daje možnost, da lahko v izolaciji  zapišemo svojo lastno zgodbo ob upoštevanju 

vpliva, ki so ga imeli drugi na naše poučevanje.  

Dinkelman (2003) meni, da refleksijo spodbujamo z akcijskim raziskovanjem svoje prakse, ki 

ima dva cilja: spodbuja refleksivno poučevanje in je hkrati končni cilj izobraževanja učiteljev.   

1.3.6  Jedrna refleksija  

Na delovanje učitelja pogosteje kot zavestni in racionalni vzgibi vplivajo neracionalni, manj 

zavestni vidiki. Korthagen (2004, 2009) je analiziral, kaj je bistvo dobrega učitelja in razvil 

koncept jedrne refleksije ali kot ga imenuje »učenje več ravni«. Skupaj s sodelavci na univerzi 

v Utrechtu so koncept izobraževanja bodočih učiteljev poimenovali »realistično 

izobraževanje«, ki spodbuja pri študentih refleksijo v učnih situacijah v vseh razsežnostih 

razmišljanja, čutenja, hotenja in delovanja.  Gre za celosten pristop, temelječ na predznanju 

učiteljev, njihovih izkušnjah in v povezavi z njihovo osebnostjo, stališči in prepričanji. 
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Korthagen ga imenuje  »gestalt 19» in  izhaja iz skritih zmožnosti posameznika, ki ležijo v 

najglobljih plasteh. Ponazorili so ga z metaforo čebule, zato ga tudi imenujejo »učenje več 

ravni« ali jedrna refleksija. Temeljno načelo jedrne refleksije je usmeritev v ideale in 

zavedanje njihovih možnosti ne le na razumski, temveč tudi na čustveni ravni. Jedrna 

refleksija usmeri pozornost na notranji svet posameznika in ne na zunanje ovire.  

Tudi druge, novejše raziskave, poudarjajo pomen gestalta, to je celostne refleksije učiteljev, 

ki vključuje predvsem čustva, počutje, intuicijo, domišljijo  oziroma umetniško in čustveno 

plat doživljanja (Klein 2008).  Kleinova trdi, da je treba učitelje spodbujati k postavljanju 

vprašanj in vključevanju domišljije ter vizualizaciji sprememb. Proces poglobljenega 

razmišljanja  in vizualizacije, podkrepljen s kognicijo, aktivira posameznikova čustva in 

občutke, to je notranji svet učitelja (prav tam). Z usmerjanjem pozornosti na notranji svet 

učitelje opremljamo z učinkovitimi strategijami za osebnostno in profesionalno rast, ki  

dolgoročno vplivajo na večjo uspešnost pri spopadanju s spremembami sodobnega časa.   

Vzhodnjaški filozof Krišnamurti (1981 v Klein 2008 : 112) piše, da je najvišja oblika 

izobraževanja ustvariti posameznika, ki se je sposoben spopadati z življenjem kot celoto. 

Holistični koncept refleksije izvira iz prepričanja, da so učitelji celostne osebnosti, in da je 

poučevanje večdimenzionalen, to je moralno etičen, umetniški, duhoven in kompleksen 

sistem.   

Klein (2008) je razvila model spodbujanja celostne refleksije, v katerem se usmerja predvsem 

na estetsko in umetniško plat osebnosti učiteljev. Velik pomen pripisuje intuiciji in 

vizualizaciji. Različne tehnike, kot so samogovori, vodena fantazija, kreativno pisanje lahko 

pomagajo, da učitelji razvijejo bolj učinkovite metode poučevanja.  Buchmann (1988, prav 

tam) piše, da učitelji potrebujejo modrost, ne samo knjige in tehnično znanje.  Bloom (2004, 

prav tam),  govori o pomenu časa za razmislek, o potrebnosti premorov in pravi, da je treba 

»spati« na problemih in idejah. 

Jedrna refleksija za razliko od nekaterih drugih teorij, npr. Kolbove teorije izkustvenega 

učenja (1984), daje večji  poudarek globljim plastem, ki se dotikajo učiteljeve osebnosti, 

                                                           
19

 Koncept gestalta izhaja iz Gestalt psihologije in je usmerjen na proces, individualno izkušnjo, na 

čustvene in duhovne potrebe posameznika ( Korthagen 1993  v Korthagen in Kessels 1999,  str.  

9). 
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čustev, motivov in želja. Za uspešno poklicno delo je prikrito ali tiho znanje izjemnega 

pomena. To je znanje o tem, kako upravljati samega sebe, druge in svojo kariero (Korthagen 

2004). Prikrito znanje je težko poučevati, ker je subjektivno, inovativno, hevristično ter 

narašča s količino izkušenj (Tancig 1995), čeprav sama izkušnja še ne zadostuje, da znanje 

izboljšamo. Potrebna je predelava izkušnje, ki jo ponazarja Kolb s svojim cikličnim 

ponavljanjem faz učenja.  

Vemo, da sta sposobnost reflektiranja in pripravljenost sprejemati  povratno informacijo 

ključna elementa profesionalnega razvoja učiteljev. Runhaar idr. (2010) so raziskovali ali 

zaznava poklicne učinkovitosti, usmerjenosti k cilju (motivacije) in podpore ravnatelja vpliva 

na pripravljenost učiteljev  reflektirati svojo prakso s pomočjo povratne informacije kolegov.  

Zanimale so jih povezave med temi dejavniki  ter njihovimi učinki na refleksijo in na 

pripravljenost na sprejemanje povratne informacije. Ugotovili so, da bolj ko učitelji 

verjamejo v svojo sposobnost obvladovanja težav ,bolj so pripravljeni reflektirati svoje 

izkušnje ter slišati povratno informacijo od svojih kolegov, učencev ali ravnateljev. Rezultati 

njihove študije kažejo, da imajo ne samo dejanske sposobnosti učiteljev in njihove realne 

možnosti,  temveč njihove zaznave o lastni  učinkovitosti, motivaciji in podpori ravnatelja 

pomemben vpliv na njihovo vedenje (prav tam : 1160).  

Tancig (2010 : 206--207) pri učenju poudarja pomen vzajemnega učnega okolja, ki ga 

označujejo trije vidiki, in sicer pridobivanje znanja, participacija in kreacija. Vzajemno ali 

kolaborativno učenje je strukturirana učna aktivnost, ki spodbuja soodvisnost med učečimi 

se posamezniki, ki na tak način postanejo bolj avtonomni (prav tam : 207). Jedrna refleksija  

temelji na predpostavki, da ljudje sicer običajno reflektiramo svoje izkušnje, vendar to ni 

dovolj za spremembo (Korthagen 2004). Če želimo spremembo vedenja, potem je potrebna 

sistematična refleksija,  za katero pa v hitrem delovnem tempu po navadi ni časa. Še posebej 

so izpostavljeni učitelji, saj njihovo delo zahteva hitro odzivanje brez dolgega razmišljanja o 

vzrokih dogodkov in možnih načinih odzivanja. Učitelji, ki ne zmorejo ali nimajo kritičnega 

vpogleda v svojo prakso, ne morejo razviti ustrezne strategije, ki bi jim omogočale 

osebnostno rast in dolgoročen razvoj.  Če njihove  izkušnje niso sistematično predelane, 

njihove  strategije reševanja problemov  sčasoma »zamrznejo«, kot  pravi Schön (1999). To 

pomeni, da učitelji niso več sposobni kritično pretresti svojih ravnanj  ter  vztrajajo na starih, 

ki počasi ne delujejo več,  kar lahko privede do stanja izgorelosti ali » burn outa«. 
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V procesu refleksije razmišljamo običajno o štirih dimenzijah problema (Korthagen in Vasalos 

2005 : 52):  

- Okoliščinah,  v katerem se je  dogodek zgodil, kaj ga je povzročilo, kaj je vplivalo nanj, 

skratka, celoten kontekst dogodka, 

- vedenjskem  odzivu na ta dogodek,  

- kompetencah, ki jih ima posameznik za ustrezen odgovor na dogodek in 

- njegovih prepričanjih in subjektivnih teorijah.  

 Korthagen in Vasalos (prav tam) opozarjata, da zgolj te štiri dimenzije velikokrat niso dovolj, 

da pride do spremembe vedenja. Nujno je treba upoštevati tudi profesionalno identiteto 

učitelja in njegove osebnostne lastnosti.  V modelu čebule, ki sta ga razvila avtorja (prav 

tam), notranje plasti determinirajo funkcioniranje posameznika navzven, seveda pa je vpliv 

tudi obraten.  V tem modelu, ki ga avtorja imenujeta jedrna refleksija, sta dodani dve 

dodatni dimenziji, plast profesionalne identitete in plast poslanstva. Model čebule je odlična 

metafora za ponazoritev večplastne osebnostne strukture učiteljev. Učitelji se najpogosteje 

ukvarjajo z zunanjimi plastmi, kot so okoliščine in način ravnanja v določeni situaciji, medtem 

ko se osredotočajo na težave v razredu in iščejo odgovore na vprašanja, kako te težave rešiti. 

Na ti dve ravni pa zelo vpliva tretja, to so kompetence, ki predstavljajo potencial za določeno 

ravnanje in ne ravnanja samega po sebi.  

Korthagen (2004 : 79–82) poudarja povezanost med opisanimi plastmi. Okolje vpliva na 

ravnanja učiteljev in na njihov odziv, s pomočjo ravnanja lahko razvijejo kompetenco, ki jo 

bodo uporabljali tudi v drugačnih okoliščinah.  Avtor pravi, da na kompetence vplivajo 

njihova prepričanja. Če npr. učitelj vidi sebe predvsem v vlogi prenašalca znanja, bo pri 

pouku največji del posvečal razlagi, manj pa bo spodbujal učence k izražanju idej ali 

konstrukciji znanja. Podobno velja za vrednote. Še globlje umešča plast profesionalne 

identitete učitelja, kjer se le-ta sprašuje o tem, kakšen sem, kako vidim svojo vlogo, kakšen 

učitelj želim biti in kot pravi Korthagen, ta vprašanja zadnja leta pridobivajo na pomenu, 

skladno z drugačnim pojmovanjem učenja in poučevanja in večjimi pričakovanji družbe do 

učiteljev. 
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Slika št. 2: Model jedrne refleksije (Korthagen 2004, str.  80) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najglobljo raven po mnenju Korthagna zavzema poslanstvo učitelja oziroma njegova 

osebnost. Sem umešča osebne vrednote, navdih, ideale in moralni namen poučevanja. Avtor  

pravi, da se v sami srčiki čebule skrivajo jedrne kvalitete posameznika, ki so za spremembe 

najtežje dosegljive, vendar so, če se le-te zgodijo, najučinkovitejše.  Za spreminjanje teh ravni 

obstajajo določene tehnike, kot je vodena fantazija, psihosinteza, meditacija (Korthagen 

2004 : 89).  Plasti čebule so med seboj odvisne in refleksijo poglabljamo tako, da iščemo 

povezave. Pri raziskovanju si lahko pomagamo z vprašanji, ki se dotikajo vseh ravni osebnosti 

in smo pozorni na neskladja med odgovori. Vprašanja, vezana na posamezno plast čebule, so 

naslednja: 

- okoliščine: kako so pripomogle k položaju, kako vplivajo učenci, sodelavci, drugi 

pomembni udeleženci;  

- vedenje: kako ste ravnali v tem položaju, kaj ste naredili, kako je vaše odzivanje 

vplivalo na situacijo; 
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- kompetence: kakšna znanja in veščine potrebujete za ustrezen odgovor, kaj znate 

narediti; 

- prepričanja in vrednote: o čem ste prepričani v danem položaju, v kaj verjamete, kaj 

vam je pomembno; 

- identiteta: kakšen je vaš občutek o sebi kot učitelju, kakšen učitelj želite biti; 

- poslanstvo: čemu obstajate kot učitelj, kakšen smisel ima to, da ste učitelj, kaj vas 

navdihuje za ta poklic.  

Tudi drugi avtorji (Mayes 2001, Palmer 1998, Hansen 1995, vse v Korthagen 2004 : 89), 

poudarjajo pomen osebnosti učitelja pri učinkovitosti njegovega dela. Palmer (1998, prav 

tam) pravi, da dobro poučevanje ne more biti reducirano zgolj na tehnično raven, ampak 

prihaja iz učiteljeve osebnostne integritete, njegove poklicanosti, kot pravi Hansen (prav tam 

: 89).  

Korthagen (2009 : 10) v šestih načelih  povzema bistvene elemente jedrne refleksije, na 

katerem temelji realistični model izobraževanja učiteljev: 

1. Učitelji naj pri refleksiji izhajajo iz svojih izkušenj in osebnih problemov. 

2. Učinki refleksije so globlji in daljnosežnejši, če so vključeni neracionalni izvori 

vedenja. 

3. Refleksija mora biti sistematično strukturirana in jasno predstavljena, če želimo, da 

postane model vseživljenjskega učenja in če želimo preseči površinske načine učenja. 

4. Strukturo refleksije je treba uvajati postopoma, temeljiti mora na izkušnjah učečega, 

ne sme biti v prezgodnji fazi, da ne dosežemo nasprotnega učinka. 

5. Metarefleksija20 pospeši nadaljnje učenje, zato je dobro, da se je naučimo. 

6. Podpora kolegov je učinkovitejša kot podpora mentorjev ali supervizorjev, saj razvija 

sodelovalno kulturo učenja in daje model, kako to kulturo razvijati v praksi.  

V raziskavi, ki so jo opravili Janssen, de Hullu in Tigelaar (2008), so primerjali rezultate učenja 

učiteljev iz njihovih refleksij na pozitivne izkušnje v primerjavi z učenjem iz refleksij na 

                                                           
20

 Metarefleksija pomeni razmišljanje o svojem načinu reflektiranja, kar pomaga pri nadaljnjem učenju. S 

pomočjo tega procesa lahko pridemo do uvida, da se pri reflektiranju npr. preveč  ustavljamo pri pogledu v 

preteklost in prehitro preskočimo v rešitve (Korthagen 2009, str. 10). 
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negativne izkušnje. Izhajali so iz Korthagnove jedrne refleksije, vendar so bolj kot on 

poudarjali pozitivne izkušnje učiteljev in ne toliko njihovih osebnih kvalitet.  Avtorji so se 

osredotočili na tri vidike refleksije:  vsebino odločitev po refleksiji izkušnje, na motivacijo za 

izpeljavo odločitve in na čustva, ki so se učiteljem vzbudila v procesu razmišljanja o izkušnji. 

Izpostavljajo, da je motivacija ključna za izpeljavo rešitve. Upoštevati je treba, da refleksija 

ne pripelje zgolj do uvida v rešitev, temveč vzbuja tudi čustva. Znano je, da negativna čustva 

vodijo k zoževanju miselnega polja, zmanjšujejo kapacitete za uspešno rešitev problema v 

nasprotju s pozitivnimi čustvi, ki  vodijo k  večji pripravljenosti za preizkušanje novih rešitev 

(Fredrickson 2002  v Janssen idr. 2008 : 118).  

 Iz rezultatov te raziskave je razvidno, da se rešitve po reflektiranju negativnih izkušenj precej 

razlikujejo od tistih, ki so nastale iz pozitivnih izkušenj. V refleksiji na negativne izkušnje so 

učitelji oblikovali bolj konservativne rešitve s poudarkom na učiteljevi kontroli učnega 

procesa pri učencih.  Iz refleksije na pozitivne izkušnje pa so oblikovali inovativne rešitve, kjer 

so na prvo mesto postavili motiviranost učencev za učenje in odgovornost za svoj učni uspeh 

(prav tam : 120).  Pozitivna čustva, ki so se jim ob tem vzbudilam, so jih bolj motivirala za 

dejansko preizkušanje rešitev v praksi.  Avtorji trdijo, da refleksija, ki temelji na 

problematičnih izkušnjah, večinoma vodi k  negativnim čustvom, v primerjavi z refleksijo iz 

pozitivnih izkušenj. Ko reflektirajo problematične izkušnje, razmišljajo o situaciji, za katero ne 

želijo, da se ponovi, in ki je ne znajo obvladovati.  Ta proces otežuje uporabo rešitve v praksi, 

saj se želijo izogniti neprijetni situaciji. Medtem ko reflektiranje dobrih izkušenj poudarja 

tisto, kar učitelj zmore in želi, to pa vodi do občutkov samozaupanja in ponosa (prav tam).  

Gornja raziskava potrjuje koncept optimalne učne poti ali optimalnega adaptacijskega 

koridorja, kot ga imenuje Bransford (Bransford idr. 2000). Razvoj učiteljev lahko opazujemo 

na dveh dimenzijah, na dimenziji inovativnosti in učinkovitosti. Tisti, ki razvijajo predvsem 

učinkovitost, so bolj usmerjeni k rutini, tisti, ki razvijajo inovativnost, pa postanejo tako 

imenovani vseživljenjski učenci. Večja usmerjenost v rutino lahko vodi do stresa in 

izgorelosti.  Janssen  in kolegi (2008 : 126) trdijo, da učenje  iz pozitivnih izkušenj pomaga 

učiteljem na poti optimalnega razvoja, ker temelji na ravnovesju med inovativnim in 

rutinskim pristopom (prav tam : 126).  
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Aktualizacija jedrnih kvalitet v procesu refleksije 

Temeljno načelo jedrne refleksije je usmeritev v ideale in zavedanje njihovih možnosti ne 

samo na razumski, ampak tudi na čustveni ravni. Korthagen (2009 :  11) omenja kvalitete kot 

so empatija, sočutje, ljubezen in fleksibilnost, pogum, kreativnost, občutljivost, spontanost, 

odločnost. To so bistvene kvalitete učitelja, katerih pomen se poudarja v pozitivistični 

psihologiji Seligmana in Csikszentmihalyija (2000 v Korthagen idr. 2009 : 17) kot 

najpomembnejši faktor uspešnega poučevanja.  Omenjena raziskovalca trdita, da so te 

osebnostne lastnosti cenjene same po sebi in dajejo moralno vrednost posamezniku. Pri 

jedrni refleksiji je pomembno, da se začnemo zavedati, kako notranje ovire, kot so omejeno 

razmišljanje ali vedenjski vzorci, omejujejo pretok energije iz jedrnih kvalitet. Učitelji včasih 

izgubijo stik s svojimi ideali in poudarjajo zunanje ovire, s čimer omejijo svoj domet 

učinkovitosti in razvoja. Ofman (2000, prav tam) razloži razliko med kvalitetami 

posameznika, ki prihajajo iz njegove osebnosti in notranjosti v primerjavi s kompetencami, ki 

so pridobljene oziroma se nahajajo v  zunanjih plasteh čebule.   

Korthagen (2009 : 9) je za aktualizacijo jedrnih kvalitet učiteljev nekoliko prilagodil Kolbov 

krog učenja, ki po njegovem mnenju bolj ustreza tradicionalnemu pogledu na učenje 

učiteljev. Fazo abstraktne konceptualizacije je preimenoval v zavedanje bistvenih vidikov 

delovanja. Model, ki se imenuje ALACT, je poimenovan po  prvih črkah faz21, ima pet stopenj. 

V slovenščini smo njegov model prevedli  z akronimom  APZUP – akcija, premislek o dejanju, 

zavedanje bistvenih vidikov, ustvarjanje drugačnih metod delovanja, poskus (Korthagen, 

2009 : 9, prevod J. Erčulj).  

Na prvi stopnji učeči se poroča o svoji izkušnji, pove zgodbo. Na drugi stopnji se usmeri v 

razmišljanje, čustva, hotenja in dejanja pri sebi in drugih. Cilj te stopnje je močnejše 

zavedanje, kaj jih usmerja pri poučevanju, vključno s spodbudami, ki prihajajo iz notranjosti. 

Druga faza je tudi ključna, saj se učeči vedno sprašuje o okoliščinah, o svojem doživljanju, o 

tem, kako so ravnali drugi vpleteni, kako so razmišljali in doživljali situacijo in podobno. 

Prehod iz 2. na 3. stopnjo je pomemben predvsem z vidika predpostavke, da je problem 

povzročilo neskladje med razmišljanji, čustvi, dejanji in hotenji, sled česar učitelje 

                                                           
21

 ALACT je akronim refleksivnega modela, izpeljan iz naslednjih besed: action, looking back on the action, 

awareness of essential aspects, creating alternative methods of action, trial (Korthagen 2009, str. 9). 
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spodbujamo, da raziskujejo ta neskladja. Korthagen (2009) poudarja, da se najpogosteje 

pojavlja neskladje med prepričanji in ravnanji, saj učitelji pogosto ravnajo v nasprotju s 

tistim, v kar verjamejo.  Ko se v procesu refleksije začnejo tega zavedati, lažje spoznajo vpliv 

čustvenih izvorov svojih dejanj. S tem gredo preko cone proksimalnega udobja, v katerem se 

počutijo varne, in ki ga nočejo zapustiti, saj ne vedo, kaj se bo pojavilo, če bodo kopali globlje 

v razlago svojega vedenja.  Ob tem se učitelji tudi zavedo dejstva, da svoje učence vsak dan 

silijo, da širijo svoje območje lagodja. To je izjemno zahteven proces, ki v končni instanci, 

dobro podprt z ustreznimi izkustvenimi pristopi,  vodi k resničnemu učenju. 

Stopnji 3 in 4 lahko pripeljeta do globljih uvidov, kot če bi ostali le pri vedenju, zmožnostih in 

prepričanjih. V teh fazah učitelj izgrajuje  teorijo o dogajanju glede na specifične potrebe in 

situacijo. Te male teoretske elemente Korthagen imenuje 'teorija z malim t' in predstavlja 

znanje, ki je rezultat zaznave situacije. Za razliko od formalne akademske teorije, ki omogoča 

razumevanje situacije (Korthagen 1999 : 9--12). Proces lahko pripelje do redefinicije 

profesionalne identitete in poslanstva posameznika z zavedanjem, da aktualizacija jedrnih 

kvalitet ni samo kognitivni proces.  

 

Slika št. 3: Model APZUP (Korthagen 2006, str. 1028) 
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1.4  Supervizija - metoda izkustvenega učenja učiteljev 

1.4.1  Raziskave o učinkih supervizije 

Programi izobraževanja, ki so usmerjeni zgolj na razvoj metod in tehnik poučevanja, so 

zastareli in ne prinašajo ustrezne usposobljenosti  učiteljev. Supervizija je način učenja, ki pri 

učiteljih razvija osebnostno dimenzijo, ki je, kakor smo pravkar videli,  izjemno pomembna 

pri njihovem delu, saj učitelj uči z vsem svojim bistvom. Supervizija je čedalje bolj prisotna v 

dodiplomskih in podiplomskih programih izobraževanja učiteljev, ker se izobraževalne 

ustanove zavedajo, da zgolj vsebinsko oziroma deklarativno znanje ni dovolj. Supervizija 

pripomore k dvigu strokovne kompetence in kakovosti dela preko refleksije. Analiza 

evalvacijskih poročil pedagoških  delavcev, ki so bili vključeni v eno prvih supervizijskih 

skupin v naši pedagoški praksi, je pokazala,  da udeleženci niso v času svojega šolanja in tudi 

kasneje v praksi še nikoli  tako poglobljeno in temeljito razmišljali o tem, kako in kaj delajo 

(Žorga 1997). Tudi druge analize in raziskave med slovenskimi učitelji so pokazale podobne 

izsledke  (Kobolt 1998; Žorga in Kobolt 1999; Rupar 2002; Rupar 2007; Ažman 2006). 

Supervizija jim je pomagala h globljim uvidom v njihov način dela, mišljenja in ravnanja. 

Postali so samozavestnejši, dvignil se je nivo njihovega samospoštovanja, začeli so se 

zavedati svojih močnih in šibkih lastnosti, iskati so začeli lastne odgovore na svoja vprašanja, 

dobili so potrditev svojega dela.  Ažman je v svoji doktorski disertaciji (2006 : 287) o učinkih 

3-letne supervizije na delo razrednikov v gimnaziji med drugim ugotovila, da:  

- so razredniki na podlagi razmisleka, novih vpogledov in izmenjave izkušenj oddelke  

učinkoviteje vodili k učnim ciljem in k cilju vzpostavljanja kulture dobrih odnosov; 

- z izmenjavo izkušenj so učinkoviteje reševali probleme v oddelkih; 

- izboljšali so svojo komunikacijo, bolje so znali poslušati, sporočati svoja mnenja in 

dajati povratno informacijo; povečala se je njihova strpnost do drugačnih mnenj;  

- o svojem delu so več razmišljali. 

 

Raziskava Ebmeierja (2003) pa je pokazala na še en vidik supervizijskega procesa, in sicer 

vpliv na izboljšanje percepcije sodelavcev, kar dokazano vpliva na večjo učinkovitost 

učiteljevega dela.  
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Miller in Dollarhide (2006) sta napravila povzetek člankov  posebne izdaje revije Counselor 

Education and Supervision, ki je bila namenjena superviziji šolskih svetovalcev in temam, kot 

je usposabljanje šolskih svetovalcev, raziskavam s tega področja, standardom dela in 

podobno. Ugotovila sta, da svetovalci, ki so bili deležni supervizije v času izobraževanja, 

kažejo večji interes do vključitve v supervizijo, ker vedo, kakšne možnosti za profesionalni 

razvoj jim supervizija omogoča. Raziskovalca predlagata, naj se šolski svetovalci, posebno 

začetniki,  vključijo v supervizijo v okviru šole, kjer delajo. Na ta način bodo pridobili temeljna 

znanja o ciljih, namenih, strukturi in metodah supervizije, s katerimi si bodo lahko pomagali 

med seboj in kasneje svojim mlajšim kolegom (prav tam : 300). 

Vogt  in Rogalla (2009) sta izvedli raziskavo o razvoju učnih kompetenc učiteljev na štirih 

področjih: predmetnem znanju, pri oceni predznanja učencev, metodah poučevanja in 

vodenju razreda. Učitelji so bili deležni posebne vrste treninga, West in Staub (2003, prav 

tam) ga imenujeta »koučing s poudarkom na  vsebini«, ki so ga izvajali izkušeni učitelji istega 

predmeta, kot ga je poučeval učitelj v raziskavi. Rezultati so pokazali, da se je dvignil nivo 

kompetenc pri učiteljih  ter se hkrati odrazil v višjih učnih dosežkih učencev.  

Izjemno pomemben element učinkovitega poučevanja, ki je v pedagoških raziskavah še 

premalo raziskan, in ki mu v supervizijskem procesu namenjamo veliko pozornosti, so čustva 

učiteljev in njihov vpliv na pedagoški proces. Supervizija kot proces učenja je v veliki meri  

čustvena izkušnja, in če želimo, da je proces uspešen, mora potekati v varnem in zaupljivem 

vzdušju, saj se določenih stvari naučimo samo v osebnem odnosu,  pravi Žorga (v Kobolt in 

Žorga 1999 : 84).  Hargreaves (1998 : 835), ki je med najbolj znanimi raziskovalci  

spreminjanja šol v učeče se organizacije,  pravi, da so čustva v sami srčiki poučevanja, in da 

so dobri učitelji čustveni in predani ljudje, ki so povezani s svojimi učenci in napolnjujejo 

učilnice s prijaznostjo, kreativnostjo, izzivi in sproščenostjo. Avtor se sklicuje na van Manen 

(1995, prav tam) in pravi, da obzirni učitelji dobro »berejo« notranje življenje svojih učencev 

in vedo, kdaj lahko zahtevajo sodelovanje od njih in kdaj ne (prav tam : 836). Hargreaves 

izpostavlja 4 trditve, na katerih temelji učiteljev odnos z učenci:  

- poučevanje je čustvena praksa, 

- poučevanje in učenje vključujeta čustveno razumevanje, 
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- učiteljevih čustev ni mogoče ločiti od njegovih moralnih namenov in sposobnosti, da 

te namene doseže.  

Hargreaves v tem kontekstu tudi poudarja, da si učitelji pod težo kurikularnih vsebin, ki jih 

morajo predelati, in posledično pomanjkanjem časa za odnose z učenci,  pogosto napačno 

razlagajo njihovo vedenje, kar vpliva na učiteljevo sposobnost pomagati učencem učiti se 

(prav tam). Po njegovem mnenju so šolske reforme preveč usmerjene zgolj na racionalne 

dimenzije človekovega vedenja in premalo upoštevajo čustvene, ki bi morale biti v središču  

teh procesov.  

Poleg učenja je supervizija pomembna tudi za razbremenjevanje napetosti in stresa, kar so 

ugotovili domači in tuji raziskovalci supervizije (Bogataj1997; Rupar 2002; Klemenčič Rozman 

2010; Hawkins in Shohet 1989; Hawkins in Smith 2006).   

Supervizija je učinkovita, če zadosti naslednjim pogojem (Kilminster idr. 2007):  

- supervizor in supervizant delata skupaj in pozitivno učinkujeta drug na drugega, 

-  povratna informacija je redna, 

- srečanja so strukturirana in vnaprej dogovorjena, cilji so usklajeni,  

- v procesu je prisotno učenje, raziskovanje, osebni razvoj in refleksija sodelujočih, 

- velik pomen ima povratna informacija klientov ter odnos med supervizorjem in 

supervizanti.   

Če želimo razumeti supervizijo v celoti, moramo najprej razumeti pomen in naravo  

profesionalnega razvoja strokovnega delavca. Ta razvoj je najučinkovitejši,  kadar upošteva in 

sledi temeljnim principom akcijskega učnega cikla, to je izkušnja, refleksija, nove rešitve in  

načrtovanje nove akcije  (Hawkins in Smith 2006 :  126).  

1.4.2  Učenje v superviziji 

Proces učenja v supervizijskem procesu dobro ponazori Kolbov učni ciklus, ki obsega štiri  

faze  (Kobolt in Žorga 1999 :  77):  

- superviziranec predstavi konkretno delovno izkušnjo, svojo dilemo ali problem, 
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- v refleksiji te izkušnje razmišlja o vzrokih in okoliščinah, ki so privedli do problema, 

- v fazi abstraktne konceptualizacije  osmišlja izkušnje in jih povezuje v svoje kognitivne 

mreže, 

- v zadnji fazi nova spoznanja praktično preizkuša v svojem delovnem okolju. 

V prvi stopnji tega procesa strokovni delavec čim natančneje opiše svojo zgodbo in poskuša 

izluščiti bistvo svojega problema, kar pa je zahteven miselni proces. Supervizor vodi njegovo 

razmišljanje predvsem s postavljanjem vprašanj oziroma razstavljanjem njegove zgodbe na  

manjše enote, da res pride čim globlje do bistva problema. Pogosto se  izkaže, da se pod 

navidezno enostavnim problemom skriva veliko kompleksnih vprašanj, vezanih na 

supervizantova prepričanja in subjektivne teorije. Odločitev o tem, kateri problem bo 

supervizant reševal, sprejme sam, saj je le tako supervizija lahko uspešna. Pri luščenju 

problema se izkažejo prave veščine supervizorja, ki s svojimi vprašanji pomaga 

supervizirancu, da odstira najbolj skrite kotičke svojega razmišljanja in svoje osebnosti. 

Zadnji korak v tej fazi učenja je jasna ubeseditev problema in oblikovanje supervizijskega 

vprašanja, ki si ga ob pomoči supervizorja postavi supervizant in je rezultat njegovih 

premislekov in odločitve.  

Pri takšnem načinu učenja gre po Pijažeju (1977) za interakcijo med akomodacijo konceptov 

oziroma shem in asimilacijo izkušenj in dogodkov v obstoječe miselne sheme. Vezni člen, ki 

omenjeni proces pospeši, je refleksija. Če refleksija in razmislek o tem, kako se učimo in kako 

delamo, izostane, postopoma začnemo ponavljati iste napake, zapademo v rutino in se ne 

učimo več. Raziskovalci govorijo o integrativnem razvoju strokovnjakov (Fiske 1985 v Kobolt 

in Žorga 1999 : 69), ki ga ni možno doseči, če nenehno ne izboljšujemo svojih šibkih točk, jih 

ne predelujemo in se ne učimo iz njih. Supervizija lahko pospešuje integrativni razvoj z 

mnogoplastnimi učinki tako na poklicnem kot zasebnem področju.  

Hawkins in Smith (2006 : 5) trdita ob navajanju piscev, kot so Attwood in Stolorow (1984), 

Hawkins in Shohet (1989), Gilbert in Evans (2000), Shaw (2002), da se učenje in spremembe 

zgodijo v medosebnih odnosih. To pomeni, da učenje zahteva od vseh sodelujočih polno 

angažiranje in sposobnost reflektiranja ter iskanja drugačnih možnosti, ne zgolj iskanja 

»resnice«.  Avtorja poudarjata, da vsako novo razumevanje zahteva nadaljnje raziskovanje in 
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testiranje uporabnosti naučenega. Pri tem procesu imata tako supervizant kot supervizor 

enakovredni vlogi. 

Ko je supervizijski problem postavljen, nastopi druga faza procesa, v kateri strokovni delavec  

opazuje svojo izkušnjo z »očmi tretje osebe« (Kobolt in Žorga 1999: 78), poskuša se 

distancirati od nje in razmišlja o vzrokih in okoliščinah, ki so pripeljale do nje. Tudi v tem delu 

procesa ima supervizor ali pa skupina, če poteka skupinska supervizija, pomembno vlogo.  

Supervizirani se sooča s svojim ravnanjem, čustvi, željami in pričakovanji, ki so vplivala na 

njegovo ravnanje v določeni situaciji. Če je proces v tej fazi dobro vode, lahko pride tudi do 

močnejših čustvenih reakcij, ko strokovni delavec podoživlja svoja čustva  in se jih zave v 

polni meri.  

V naslednji stopnji supervizant išče povezave med to izkušnjo in prejšnjimi izkušnjami ali 

izkušnjami drugih. Gre za ključno fazo celotnega procesa, saj naj bi supervizant prišel do 

uvida v svoj problem in hkrati do novega spoznanja o tem, kako ga rešiti. Pijaže (1977) razloži 

proces integracije novih izkušenj v obstoječe miselne sheme s procesom ekvilibracije  ali 

uravnoteženja. Gre za to, da kadar se človek sooči z vedenjem in doživljanjem, ki ga z 

dotedanjimi  izkušnjami ne zna pojasniti, nastopi faza porušenega ravnotežja in proces 

usklajevanja obstoječih vzorcev mišljenja in vedenja z novimi spoznanji, pomeni ponovno 

vzpostavitev ravnotežja. V tej fazi pride do uvida, ko se učeči zave, da s starimi vzorci 

ravnanja ne more uspešno rešiti novih problemskih situacij in začne iskati nove rešitve. Če je 

ta faza učenja dovolj poglobljena, ob predpostavki, da je posameznik resnično motiviran za 

spremembo in ob dobri strokovni opori supervizorja in skupine v tej fazi nastopi  (ne vedno) 

kognitivni konflikt, ki lahko pripelje do resnične spremembe temeljnih prepričanj in stališč. 

To fazo učenja Kolb (1984) imenuje abstraktna konceptualizacija. Brez te faze učni proces ne 

bi bil zaključen, ker bi strokovni delavec v praktičnih situacijah reagiral na način, ki bi se 

skladal z njegovo obstoječo miselno strukturo in ne bi prišlo do preboja novih rešitev.  

 Ko supervizirani ugotovi, da s starimi načini reševanja ne bo uspešen pri svojem problemu, 

se premakne v naslednjo fazo, ko razmišlja o novih vzorcih odzivanja na znano situacijo. 

Supervizor mu pomaga, da pregleda vse možne različice vedenjskih odzivov, in da razmišlja 

tudi o njihovih izidih. Strokovni delavec se sam odloči, katero strategijo bo preizkusil. To se 

zgodi v zadnji stopnji procesa preizkušanja nove rešitve. Supervizant lahko tukaj zgolj 
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miselno preigra konkretno situacijo, v kateri bo izpeljal novo idejo, ali pa jo skozi različne 

tehnike, kot je npr. igra vlog, tudi preizkusi in preigra. Takšen način je zelo dobrodošel, saj 

nudi supervizantu varno okolje za trening novih strategij, dobi takojšen odziv supervizorja in  

lahko na osnovi spoznanj svojo rešitev korigira in dopolni.  

Koučing 22 

Tako opisan proces učenja v superviziji pa po mnenju Hawkinsa in Smitha (2006 : 28--33) ne 

vodi do spremenjenega ravnanja. Avtorja trdita, da zgolj miselno preigravanje novih rešitev 

ni dovolj, in da se mora sprememba vedenja zgoditi v sami supervizijski seansi, če hočemo, 

da se zgodi tudi v resničnosti (prav tam). Svoj koncept svetovalnega dela s klienti sta 

poimenovala transformacijski koučing (transformational coaching) in običajnim štirim fazam 

učenja dodala peto fazo, ki sta jo poimenovala »kreiranje razlike v sobi« (angleško »creating 

a difference in the room«, prav tam, str. 29).  Grant (2006 v Van Kessel 2007 : 394--396) 

poudarja, da je koučing individualiziran, na klienta in na rezultate usmerjen proces. Cilj je 

iskanje rešitev, ne analiziranje problemov, pri čemer kouč odigra vlogo eksperta za 

pospeševanje procesa. Spremembe pri klientu morajo biti opazne na več področjih, ne zgolj 

na kognitivnem (Hawkins in Smith 2006 :  30): 

- v jeziku in načinu govorjenja o temi, 

-  v miselni strukturi in načinu, kako okvirja problem, 

- v metaforah, ki jih uporablja, in občutjih, povezanih s situacijo, 

- v načinu, kako diha in se telesno izraža v situaciji, 

-  v načinu čustvenega izražanja, 

- v načinu, kako povezuje resnično situacijo s supervizijsko ali koučing seanso. 

                                                           
22

 Po Van Kesslu (2007, 2010) ni enotne definicije o tem, kaj koučing je. Definicije se zelo razlikujejo, nekatere 

poudarjajo pomen učinkov, načina dela ali odnos med koučem in klientom, da bi se mu pomagalo pri doseganju 

ciljev. Večini definicij je skupna predpostavka (po Grantu 2006, prav tam, str. 16), da klient nima težjih psihičnih 

problemov, da poseduje možnosti, da se želi vključiti v iskanje rešitev in da je koučing kot aktivnost usmerjen 

na izide, ki predpostavljajo samousmerjajoče učenje.   
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Cilj takšnega koučinga je pomagati klientu preoblikovati mišljenje in čustvovanje tako, da bo 

sposoben narediti spremembo v svoji organizaciji kot odgovor na izkušnjo v koučingu.  Kouč 

pri vodenju procesa sledi trem vprašanjem (prav tam : 32):  

- Kakšne spremembe se morajo zgoditi v širšem sistemu klienta? 

- Kaj se mora spremeniti  v odnosu med klientom in problemom, ki ga opisuje? 

- Kaj se za uresničitev sprememb mora pri klientu spremeniti prav zdaj?    

 

V spodnji shemi grafično predstavljam stopnje transformacijskega koučinga. 

Slika št.  4: Transformacijski koučing (Hawkins in Smith 2006, str. 29) 

 

Avtorja  termin transformacijski koučing uporabljata z namenom ločevanja njunega pristopa 

od pristopov, ki se fokusirajo zgolj na pridobivanje veščin ali vpogleda kot glavnih ciljev 

napredka. Kot poročata, se je z uporabo tega modela koučinga več kot podvojil uspeh 

sprememb v praktičnih situacijah pri njunih klientih. Model sloni na transformacijskem 

učenju, ki v svojem bistvu pomeni  spremembo v prepričanjih in stališčih posameznika,  

vključenega v učni proces. 

 Ameriška avtorica Ellen Batt (2010) je naredila raziskavo med učitelji, ki so poučevali 

angleški jezik učence iz drugih jezikovnih okolij. Učitelji so bili najprej deležni tridnevnega 
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usposabljanja metod in tehnik poučevanja angleščine, v nadaljevanju pa so jim njihovi  

izkušenejši kolegi nudili kognitivni koučing. Pri opredelitvi termina koučing se avtorica opira 

na Costo in Garmstona (1994, prav tam) in Sherrisa idr. (2007, prav tam), ki pravijo, da je 

koučing proces raziskovanja in kritične refleksije, ki spreminja prakso posameznika (Sheriss 

idr. 2007 v Batt 2010 : 999). Garmston in Linder (1993, prav tam) menita, da je kognitivni 

koučing proces, ki pospešuje kolegialnost, poglablja refleksivne veščine in razvija kognitivno 

avtonomijo. Po Geltner (1993, prav tam) kognitivni koučing vodi v globljo metakognitivno 

analizo vedenja učiteljev. Učitelji, ki so koučirani, bolje usvajajo nove veščine in tehnike in 

izkazujejo jasnejše zavedanje novih strategij kot drugi.  Batt je zanimalo, kakšna je dodana 

vrednost kognitivnega koučinga v sicer tradicionalno zasnovanem modelu usposabljanja 

učiteljev.  Raziskovalka trdi, da poleg tega, da so učitelji razvili znanje in nove strategije, so 

bili sposobni artikulirati svoj spoznavni proces (Batt 2010 : 1003). Koučing je imel 

neposreden in pomemben učinek na njihovo prakso in je služil kot katalizator v smislu, da je 

omogočil učiteljem čas za aktivno premišljanje o njihovem delovanju (prav tam : 1004) 

Skupno vsem definicijam koučinga je, da le-ta izboljšuje profesionalno delovanje in 

partnerski odnos, je ciljno usmerjen in spodbuja tudi osebni razvoj (Batt 2010 : 22; Hawkins 

in Smith 2006; Van Kessel 2007 in 2010).  Van Kessel (2010 : 46) meni, da supervizijo lahko 

opredelimo kot specifično obliko poklicnega koučinga, saj se osredotoča na poklicni razvoj 

posameznika, kouč pa  je mediator, ki pomaga učitelju reflektirati lastno prakso s ciljem, da 

jo spremeni na bolje. Van Kessel (prav tam, str. 15) piše, da je najpomembnejša lastnost 

koučinga odnos med osebama, ki je formaliziran z dogovorom med koučem in klientom, da 

bi se klientu pomagalo pri doseganju ciljev, povezanih s strokovnim razvojem  in delovnim 

učinkom. Med supervizijo in koučingom lahko potegnemo vzporednice, saj gre v temelju za 

enak proces. Kot trdi Van Kessel (prav tam), je današnja poklicna supervizija uveljavljena 

kompleksna metoda profesionalnega koučinga, ki jo uporabljajo dobro usposobljeni poklicni 

supervizorji. Končni cilj supervizije je boljše strokovno delovanje, ki pomeni večjo 

kompetentnost reflektiranja.  

Spričo pomanjkanja jasnega strokovnega konsenza o tem, kaj koučing pravzaprav je, in v čem 

se razlikuje od supervizije, je Nemška zveza za supervizijo na svoji spletni strani 

(www.dgsv.de) objavila izjavo o razumevanju obeh procesov, v kateri pojasnjuje, da je 

http://www.dgsv.de/
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iskanje razlik med terminoma  »misija nemogoče«, saj večina uveljavljenih avtorjev govori 

predvsem o podobnostih procesov, funkcij in ciljev  in ne išče razlik.   

1.4.3 Pregled treh modelov supervizije 

V nadaljevanju bom podala kratek pregled treh modelov supervizije: procesnega (Hawkins in 

Shohet 1989; Hawkins in Smith 2006), nizozemskega23 (Van Kessel 1997; Van Kessel in Haan 

1993; Gogala Švarc 2002) in razvojno edukativnega (Žorga 1994, 1999, 2002a, 2002b).  Pri 

odločanju o tem, kateri model bom predstavila, sem upoštevala kot glavni kriterij 

usmerjenost procesa na profesionalno učenje in razvoj supervizanta, kar je tudi v  fokusu 

moje raziskovalne naloge. Kot piše Žorga (2002a : 10) ni enotne opredelitve supervizije,  prav 

tako ni enotnih kriterijev glede delitve njenih oblik in modelov. Ta kriterij izpolnjujeta 

predvsem nizozemski in razvojno edukativni model, ki je slovenskim razmeram prilagojena 

različica nizozemskega. Procesni model  pa sem izbrala zato, ker sta oba omenjena modela 

izšla iz njegovih temeljnih predpostavk. Hawkins je kasneje skupaj s Smithom (2006) procesni 

model nadgradil v transformacijski koučing, ki sem ga predstavila v prejšnjem poglavju.  

Procesni model  

 Supervizija temelji na refleksiji. Proces svetovanja je pomembnejši kot sama vsebina. V 

procesu pomoči poteka analiza skritih predpostavk o klientu, naravi pomoči, vlogi svetovalca 

in o okoliščinah, v katerih se nahajata klient in svetovalec. Schein (1999) govori o treh 

modelih svetovanja in o petih osnovnih principih, ki jih mora upoštevati svetovalec v procesu 

dela s klientom. Prvi model je ekspertni model, drugi model je doktor – pacient in tretji je 

procesni. Ekspertni model bo deloval, če bo svetovalec pravilno ocenil sposobnosti klienta, 

da zagotovi potrebne informacije, če je pravilno ocenil posledice svetovanja in 

implementacije sprememb, in če so zunanje okoliščine takšne, da bodo zadostovale 

potrebam klienta. Pogosto nezadovoljstvo s svetovalcem in nizka stopnja implementacije 

njegovih priporočil je lahko razumeti, če pogledamo, koliko pogojev mora biti izpolnjenih, da 

                                                           
23

 Nizozemski supervizijski izobraževalni model (Van Kessel, 1997) je usmerjen na proces učenja in z njim  

poskuša supervizantu omogočiti poklicno rast in večanje poklicne kompetence. Po tem modelu je potekalo 

izobraževanje skupine strokovnjakov s Pedagoške fakultete, Visoke šole za socialno delo in Visoke zdravstvene 

šole iz Slovenije v začetku devetdesetih let (Žorga v Kobolt in Žorga 1999, str. 31). Sonja Žorga je ta model 

dopolnila, prilagodila slovenski pedagoški praksi  in ga poimenovala razvojno edukativni model supervizije (prav 

tam, str.  204). 
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je takšen model svetovanja uspešen. V tem modelu klient nima moči, da vpliva na potek 

svetovanja in na končne rezultate, ker je svetovalec tisti, ki prevzema odgovornost za oboje. 

Model stoji na predpostavki, da je znanje »nekje zunaj« (prav tam, str. 8) in klient čaka, da 

mu ga svetovalec prinese.  Drugi model je doktor – pacient model. Svetovalčeva vloga je, da 

najde področja organizacije, ki ne delujejo dobro oziroma potrebujejo intervencijo. 

Svetovalec ima izjemno veliko vlogo in prevzema veliko odgovornost. Temeljne 

predpostavke tega modela so v prepričanjih, da je svetovalec tisti, ki lahko sam pridobi 

ustrezne informacije.  Dostikrat se zgodi, da rešitve, ki jih predlaga svetovalec, niso ustrezne 

in jih organizacija ne sprejme v celoti. Zunanjim osebam je običajno hitro jasno, kaj je 

potrebno storiti v določeni organizaciji, toda kultura organizacije to preprečuje.  

Procesni model svetovanja je usmerjen ne zgolj na skupno diagnozo problemov, temveč tudi 

na prenos znanja s svetovalca na klienta. Procesni model je zasnovan tako, da oba, klient in 

svetovalec, nosita odgovornost za rezultate, čeprav je klient tisti, ki je lastnik problema.  

Svetovalec pomaga klientu, da se nauči bolje organizirati procese, tako da lahko sam reši 

svoje probleme.  Vloga svetovalca je v tem,  da poseduje orodja  za prepoznavo problema in 

veščine za rešitev le-teh. Svetovalec ne rešuje sam klientovega problema, temveč mu zgolj 

pomaga pri tem. Svetovalec mora biti zelo pozoren na to, česar ne zna, mora ves čas iskati 

svoja področja »ignorance« kot pravi  Schein (1999, str. 11).  

Enega od najbolj znanih procesnih modelov svetovanja in supervizije sta razvila Hawkins in 

Shohet (1989). Gre za dvomatrični model, v katerem ena matrika predstavlja delovno 

poklicno situacijo24, druga pa supervizijsko dogajanje in ponuja pregled tem. na katere se v 

superviziji osredotočamo (Gogala Švarc 2002).  Njun model se deli na dve procesni kategoriji, 

in sicer proces, kjer se pozornost usmerja direktno na delovni odnos, in proces, kjer se 

dogajanje v tej matriki raziskuje skozi njegovo odražanje v supervizijskem procesu med 

svetovalcem in klientom.  Vsak od teh pristopov k superviziji se lahko razdeli v tri kategorije, 

odvisno od tega, kam je usmerjen fokus procesa. Tako sta avtorja dobila šest pristopov k 

superviziji:  

                                                           
24

 Avtorja izvorno govorita o terapevtski situaciji (Hawkins in Shohet 1989, str. 55-75), saj sta ga razvila za 

potrebe supervizorjev, ki delajo s terapevti, toda skozi prakso se je pokazalo, da je uporaben tudi za supervizijo 

z učitelji, vodstvenimi delavci, organizacijskimi  in drugimi svetovalci. 
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1) usmerjenost na vsebino delovnega odnosa,  

2) raziskovanje svetovalčevih strategij in intervencij, 

3) raziskovanje svetovalnega procesa in odnosov, 

4) usmerjenost na svetovalčev kontratransfer25, 

5) usmerjenost na »tukaj in zdaj« proces kot odslikava  procesa »tam in takrat«, 

6) usmerjenost na supervizorjev kontratransfer. 

Njun model je bil v praksi kasneje še nadgrajen, avtorja sta prevzela  »model sedmih oči« 

(Inskipp in Proctor 1995 v Hawkins in Smith 2006), ki je razdeljen na sedem pristopov.  

V prvem pristopu je pozornost  usmerjena na to, kako klient predstavi sebe v terapevtskem 

procesu, kaj izbere za problem, kateri del svojega življenja je pripravljen deliti z drugimi. Cilj 

tega pristopa je, da se svetovalec zave svojih čustev v povezavi  s klientom, katere teme  

izbira klient za pogovor v terapiji in kakšne so povezave z drugimi podatki v klientovem 

življenju.  Osrednji del drugega  pristopa je v izbiri intervencij, ki jih uporablja svetovalec s 

klientom, in to ne samo, katere intervencije je uporabil, temveč tudi kdaj in zakaj jih je 

uporabil.  Ko se tega zave, je sposoben razviti alternativne intervence in predvideti posledice 

le-teh. V tem je tudi prednost skupinske supervizije, saj skupina generira veliko več 

ustvarjalnih odgovorov kot zgolj posameznik (Hawkins in Shohet 1989; Gogala Švarc, 2002 :  

69).  V tretjem pristopu poteka raziskovanje procesa med klientom in svetovalcem.  V 

četrtem pristopu je supervizor usmerjen na notranji proces svetovalca in vpliv tega na 

svetovalni proces s klientom. V petem pristopu se pozornost pomika od svetovalnega proti 

supervizijskemu odnosu.  Supervizor in svetovalec sta pozorna na to, kako klientova 

dinamika spreminja njun odnos. Če je na primer klientov odnos do svetovalca pasivno 

agresivni, se tak odnos lahko ponovi med supervizorjem in svetovalcem.  Svetovalec lahko v 

superviziji nezavedno demonstrira problem svojega klienta in supervizorjeva naloga v tem 

primeru je, da ga naredi razvidnega in ga s tem približa zavestnemu učenju in spreminjanju 

(Gogala Švarc 2002). Kadar se to zgodi, govorimo o paralelnem procesu, Cajvert (2001: 135) 

pravi, da v supervizijski situaciji svetovalec postane »njegov pacient sam«. Način, na katerega 

                                                           
25

 Kontratransfer je iracionalna emocionalna reakcija pri svetovalcu ali supervizorju, ki jo izzovejo njegove slepe 

pege, predsodki ali občutki, vezani na določeno osebo, spol, izgled ali način izražanja (Cajvert 2001, str. 132--

133). 
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svetovalec opisuje klientove probleme, lahko izraža njegove lastne probleme v 

supervizijskem procesu.  

Šesti pristop se osredotoča na vplive svetovalnega odnosa na supervizorja, ki je pozoren na 

to, kakšna čustva, misli in predstave vzbuja delovni material pri njem samem. Izkušen 

supervizor se zaveda teh vplivov  in jih loči od svojih lastnih. Te spremembe supervizor 

ozavesti in jih ponudi svetovalcu, da bi jih raziskal.  Zadnji, sedmi pristop, usmerja pozornost 

na širši kontekst,  kot npr. profesionalno etiko in kodeks, organizacijske zahteve in omejitve, 

povezave z drugimi organizacijami in družbenopolitičnim okoljem nasploh.  

Nizozemski model  

Van Kessel (1997) navaja, da je supervizija prišla iz ZDA kot pedagoška komponenta 

Marshallovega plana pomoči Evropi po 2. svetovni vojni. Nizozemci so v svojem modelu 

poudarili edukativni podporni del, ki je usmerjen predvsem na proces učenja. Izločili so 

nadzorno funkcijo. Zaradi usmerjenosti na učenje in integracijo poklicnih, osebnostnih in 

metodičnih znanj je model primeren za uporabo v tistih poklicih, ki so vezani na delo z ljudmi 

(Kobolt 1999 v Kobolt in Žorga 1999 : 31). V tem konceptu supervizije je supervizor 

odgovoren za učni proces supervizanta v smeri napredovanja v strokovni in osebni rasti, kar 

pomeni za hitrejši razvoj strokovnih kompetenc  supervizanta  (Van Kessel 1997). Značilnosti 

so:  

- supervizor pomaga supervizantu pri učenju iz delovnih izkušenj, da bi napredoval v 

smeri boljšega opravljanja delovnih nalog, 

- supervizor ni neposredno nadrejen supervizantu in ni odgovoren za dobrobit 

klientov, s katerimi dela supervizant, 

- supervizor je odgovoren za razvoj strokovnih kompetenc supervizanta tako, da 

omogoča pogoje za raziskovanje in refleksijo delovnih izkušenj, 

- supervizor je neodvisen od organizacije, v kateri dela supervizant in 

- supervizor evalvira rezultate učnega procesa v superviziji. 

Supervizija je posebno pomembna za poklice, v katerih so ključni odnosi. Osebnostna rast in 

profesionalni razvoj vplivata drug na drugega in s tem pogojujeta strokovno kompetentnost. 

Kessel predstavi pojem dvodimenzionalne integracije osebnega in profesionalnega v 

profesionalno osebnost, profesionalni jaz. Pojmovanje integracije utemeljuje z razmišljanjem 
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Karen Horney (1970, prav tam: 32), ki meni, da zdrava integracija vsebuje spontano 

čustvovanje, zmožnost sprejemanja lastnih odločitev in odgovornosti, ki so posledica le-teh. 

Integracija za profesionalno kompetentnost je nujen, vendar ne zadosten pogoj, nujna je tudi 

povezava in vpletenost v zahteve stroke.  

Kessel predstavi model dvodimenzionalne integracije osebnega in profesionalnega s 

kalejdoskopskim modelom. Dimenzije kalejdoskopa so med seboj povezane in prepletene. 

Strokovna znanja in veščine so vpete v posameznikovo osebnost, ki se izraža skozi poklicno 

dimenzijo. Gre za integracijo in usklajenost osebnega in poklicnega in metode, in sicer z 

usklajenim delovanjem mišljenja, čustvovanja, vedenja in hotenja. S pomočjo 

kalejdoskopskega modela supervizor prisluhne supervizantovi zgodbi in mu pomaga 

reflektirati izkušnje, ki jih je dobil pri izvajanju svojega dela.  

S tem ko se strokovnjak uči reflektirati svoje delovne izkušnje, se uči tudi o sebi in si hkrati 

postavlja cilje v smeri optimalnega profesionalnega delovanja. Delovne izkušnje, ki jih 

supervizant prinaša v supervizijo, se umeščajo v vse vidike kalejdoskopskega modela (Van 

Kessel 1997 : 34; Gogala Švarc 2002 : 54): 

- pomanjkanje znanja in veščin – metoda, 

- pomanjkljiv uvid v norme in vrednote in težave s spoprijemanjem razlik med lastnimi 

in klientovimi vrednotami – med osebnim in poklicnim jazom, 

- težave z delovanjem v organizaciji – kontekst, 

- slepe pege v povezavi z delovanjem strokovnjaka – osebni jaz, 

- težave z uporabo znanja in veščin na kreativen način – med metodo in osebnim 

jazom. 

Strokovnjak ne doseže zmožnosti integriranega delovanja enkrat za vedno, temveč jo je 

potrebno vedno znova redefinirati, pri čemer igra refleksija ključno vlogo. Van Kessel (1997 : 

37 po Bowen 1974 in Boeckhorst 1989) trdi, da je stopnja, do katere je strokovnjak sam 

zmožen reflektirati svoje delovanje, odvisna od tega, koliko je razvil sposobnost 

samoopazovanja. Towle (1954, prav tam : 38) pravi, da je mera profesionalne zrelosti 

stopnja,do katere je učenje ozaveščeno. 

Van Kessel predstavlja naslednje pogoje za uspešno učenje v superviziji (prav tam : 41): 
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- supervizant mora vzporedno s supervizijo neodvisno in kontinuirano delati v svojem 

poklicu,  

- izkušnje iz prakse predstavljajo za supervizanta najboljši učni material; nujna je 

neposredna povezava med izkušnjami in učenjem v superviziji, 

- supervizija mora biti redna, 

- število sodelujočih v supervizijskem procesu je omejeno na tri ali štiri, če želimo 

doseči intenziven in individualiziran učni proces. Sodelujoči naj ne bi bili zasebno  

povezani med seboj. 

Van Kessel med oblikami supervizije govori o individualni ali diadni, triadni z dvema 

supervizantoma in skupinski s tremi ali več supervizanti. Poudarja, da je supervizija aktivnost, 

v kateri so supervizantove delovne teme transformirane v učne, temeljna metoda dela je 

refleksija. Razvoj refleksivnega mišljenja pa je osrednji cilj nizozemskega modela. 

Razvojno  edukativni model   

Žorga (1999 v Kobolt in Žorga 1999 : 205) navaja, da se je razvojno edukativni model začel 

razvijati v  devetdesetih letih  v Sloveniji. Želim ga temeljiteje predstaviti, ker sama izvajam ta 

model, in ker je polovica anketiranih v pričujoči raziskavi (eksperimentalna skupina) bila 

vključena v ta način učenja. Model je izpeljan iz nizozemskega razumevanja supervizije 

(Kessel 1997) in temelji na predpostavkah izkustvenega učenja, nedirektivnega svetovanja, 

skupinske dinamike, sistemske teorije in drugih teoretskih konceptov. Ta model supervizije je 

usmerjen predvsem na poklicni razvoj strokovnega delavca v pedagoških, socialnih  in 

zdravstvenih sferah.  Prodira tudi na druga poklicna področja, vendar z nekoliko drugačnim 

poimenovanjem in v drugih oblikah, kot je npr.  koučing. Avtorici  modela Kobolt in Žorga 

(1999 : 14) supervizijo opredelita  kot refleksijo o lastnem poklicnem delovanju, ki temelji na 

simetrični komunikaciji. Takšna komunikacija se izogiba vrednostnim in klišejskim sodbam. 

Pri tem je poudarjen proces poklicne refleksije in učenja, na temelju katerih strokovnjak 

prihaja do uvida v svoje ravnanje. V tem modelu supervizije gre za posameznikovo refleksijo 

o tem, kar poklicno vidi, misli, čuti in dela z namenom, da se zave lastnih miselnih in 

vedenjskih strategij (Kobolt, Žorga 1999). Pomembno je, da udeleženec  pridobi nove 

vpoglede v svoje delovanje, da pride do novih alternativ, in da se zmore zavestno odločati za 

spremembo pri svojem delu. Društvo za supervizijo Slovenije jo opredeljuje kot obliko 

profesionalne refleksije in svetovanja za zagotavljanje kvalitetnega opravljanja poklicnega 
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dela (spletna stran Društva).  Gre za učni proces in specifično učno in podporno metodo, ki 

predstavlja izhodiščno točko za poklicno refleksijo. Refleksija je v tem modelu tudi pisna, in 

sicer z namenom, da supervizanti ubesedijo svoje doživljanje srečanja. Ob tem prihaja tudi 

po supervizijskem srečanju do novih spoznanj. Pisanje poročil se je izkazalo kot zelo učinkovit 

pripomoček k večji intenzivnosti učenja, ob tem pa omogoča tudi boljše razumevanje 

samega procesa (Luttikholt 1987, prav tam : 207). Ker pisanje refleksij pomeni dodatni napor 

za  supervizanta, seveda v začetku ni priljubljena. Ko pa se udeleženci navadijo refleksije, 

spoznajo njene prednosti, jo začnejo ceniti kot izvrstno učno orodje. V razvojno edukativnem 

modelu je ta vidik supervizije še posebej poudarjen, saj, kot pravita Kobolt in  Žorga (1999), 

gre tukaj za nameren proces učenja, v katerem z refleksijo izkušenj supervizant prihaja do 

novih spoznanj, ki jih uporabi v svojem poklicnem delovanju. Učni proces je usmerjen na 

učenje iz izkušenj in te izkušnje se v procesu supervizije preoblikujejo v učno gradivo. 

Spremljanje etičnosti dela supervizanta je  sestavni in zelo pomemben del supervizijskega 

procesa (Carroll 1996). Supervizorji ne poučujejo supervizanta o etičnih vidikih njegovega 

dela, temveč ocenjujejo njegovo implementacijo v supervizantovem delu s klientom.  

Supervizor naj bi imel izdelane strategije dela s supervizantom, kadar ni prepričan  o etični 

plati njegovega delovanje. Tukaj se postavlja vprašanje, kako naj supervizor ravna, če opazi 

neprimerno ravnanje supervizanta s klientom.  Na voljo ima več možnosti, skrajna  je, da 

predlaga prekinitev odnosa med supervizantom in njegovim klientom.  

Neprestana evalvacija mora biti vgrajena v supervizijski proces in dogovor s supervizantom. 

Evalvacija je odgovornost supervizorja in vedno vpliva na njegov odnos s supervizantom. 

Sestoji iz več faz. Potrebni so tudi kriteriji, na osnovi katerih se bo naredila presoja o 

nadaljnjem razvoju supervizanta. Na tem področju je še veliko stvari odprtih, kot na primer, 

ali naj bo evalvacija formalna ali neformalna.  

Glavne značilnosti razvojno edukativnega modela supervizije so naslednje (Kobolt in Žorga 

1999 : 210--213): 

- Supervizija je usmerjena na poklicno učenje, spodbuja profesionalno rast in razvoj 

strokovnega delavca. 

- Supervizanta usposablja, da ponotranji način učenja tako, da se je sposoben sam učiti 

iz vsakodnevnih delovnih izkušenj tudi po končani superviziji. 
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- Kot učno gradivo služijo izkušnje supervizanta ter njegove interakcije iz supervizijske 

situacije. 

- Supervizant v procesu razvije veščine opisovanja izkušenj, postavljanja vprašanj, 

kritičnega opazovanja lastnega poklicnega delovanja, poimenovanja uvidov in 

prenosa spoznanj v prakso. 

- Supervizija je kontinuiran proces, ki zahteva redno srečevanje v daljšem časovnem 

obdobju. 

- Udeleženci po vsakem srečanju pišejo refleksijo. 

- Prostovoljna udeležba zagotavlja motivacijo supervizantov, ki je nujna pri 

spreminjanju in učenju. 

- Nadzorna funkcija ni vključena, saj supervizor ni neposredno odgovoren za kakovost 

supervizantovega dela. 

- Supervizor je odgovoren za razvoj supervizantove poklicne kompetence. 

 

1.4.4  Funkcije in cilji supervizije  

Večina raziskovalcev omenja tri glavne funkcije  supervizije (med njimi Carroll 1996; Hawkins 

in Shohet 1989; Hawkins in Smith 2006; Kobolt in Žorga 1999;  Proctor,2000;  Ajdukovid in 

Cajvert 2004)).  Njihove opredelitve se nekoliko razlikujejo. V pričujoči raziskavi sem prevzela 

delitev Kobolt in Žorga (1999 : 112), ki sta funkcije supervizije razdelili na  edukativno, 

podporno in vodstveno. Edukativna funkcija zagotavlja možnost učenja, podporna funkcija 

omogoča superviziranemu, da išče svoje poti dela s klientom, administrativna pa omogoča, 

da spremlja svoje delo z etičnega in moralnega vidika. Kadar je v ospredju edukativna 

funkcija supervizije, se supervizor ukvarja z vprašanji, kako supervizirani deluje kot strokovni 

delavec, kako razume svojega klienta oziroma učenca in kakšen je njegov vrednostni sistem.  

S pomočjo tovrstne supervizije strokovni delavci zvišujejo svoje poklicne kompetence, 

ozaveščajo svoja ravnanja in osebnostno rastejo. Posebej koristna je za začetnike. Podporno 

vlogo supervizije lahko razumemo v dveh kontekstih, kot podporo pri čustvenem stanju in 

kot podporo miselnemu stanju superviziranega  (Eiselt 2009).  Kot pravi Eiselt.  podporna 

vloga  dela v prid edukativne zato, da se dosežejo zastavljeni cilji.   

Namen razvojno edukativne  supervizije je bolje obvladati prakso, kar pomeni, da se 

supervizija posveča zlasti motnjam in problemom, ki so vezani na poklicno polje. Gre 
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predvsem za refleksijo  izkušenj, problemov in dilem, ki so vezani na poklicno delovanje 

posameznika. Žorga (2002a, 2002b) izpostavi naslednje namene in funkcije razvojno 

edukativnega modela:  

- omogoča poklicno refleksijo in učenja, 

- razvija sposobnost samostojnega mišljenja in odločanja o delu, 

- pomaga na poti do lastnih rešitev, 

- omogoča integracijo teoretičnih spoznanj s praktičnimi izkušnjami, 

- omogoča prenos spoznanj v prakso, 

- pomaga pri ozaveščanju, razbremenjevanju in predelavi čustvenih vsebin, 

- omogoča učinkovitejše obvladovanje stresa, 

- pomaga pri oblikovanju poklicne identitete, 

- omogoča kritično opazovanje  lastnega poklicnega delovanja, 

- omogoča uvide v svoj način delovanja, 

- usposablja strokovnega delavca, da se je sposoben učiti iz svojih izkušenj brez pomoči 

supervizorja, 

- omogoča preoblikovanje poklicnih izkušenj v učno gradivo, 

- razvija metarefleksivne veščine, ki so prenosljive v druge učne situacije, 

- ne vključuje nadzorne funkcije, ampak učno in podporno, 

- omogoča raziskovanje močnih in šibkih točk, zmožnosti, sposobnosti in veščin,  

- omogoča spoznavanje in spreminjanje subjektivnih predpostavk in vrednostnih 

sistemov.  

Bradley (1989 v Carroll 1996) izpostavlja tri cilje supervizije: pospeševanje poklicnega in 

osebnega razvoja svetovalca, razvoj svetovalčevih kompetenc in promocija programov 

svetovanja in pomoči. Carroll dodaja,  da obstajata dva glavna namena supervizije, in sicer 

dobrobit klienta in razvoj superviziranega.  Carroll (1996) je razvil generični integrativni 

model supervizije, temelječ na različnih ciljih. Kompatibilen je z razvojnim modelom, 

dovoljuje možnost sprememb intervencij glede na potrebe supervizanta  in integrira 

prednosti različnih modelov. 

 Blocher (1983 v Granello idr. 2004)  trdi, da je cilj razvojne supervizije osredotočanje na 

pridobitev kompleksnejših shem za razumevanje človeških interakcij. Meni, da naj  kognitivni 

razvoj supervizanta ne bi bil zgolj slučajen proizvod supervizije, temveč cilj sam po sebi (prav 
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tam). Za oceno kognitivne stopnje supervizanta je zelo primerna Bloomova taksonomija, ki 

lahko služi tudi supervizorjem pri bolj načrtnem delu s supervizanti (prav tam :  170).  

Proctor (2000 : 95) poudarja tri strateške prioritete supervizijskega procesa, na katere mora 

biti pozoren supervizor. Te so: supervizijski cilji, skupinski proces in skrb za poklicni in osebni 

razvoj superviziranega.   

1.4.5  Supervizorjeve kompetence 

Supervizorjeva vloga je izjemno kompleksna. Kot pravi Švagan (2010 : 61) je supervizijsko 

delo strokovno visoko zahtevno in odgovorno in se vrednoti kot pedagoško delo na stopnji 

zahtevnosti univerzitetnih učiteljev. Hawkins in Shohet (1989 : 38) navajata številne avtorje 

(Bernard 1979; Hess 1980; Hawkins 1982; Holloway 1984, Ellis in Dell 1986, Carroll 1987), ki 

so raziskovali  različne vloge supervizorjev in med njimi izpostavita vloge učitelja, mentorja, 

evalvatorja, svetovalca, kolega, nadrejenega, eksperta. Dobre svetovalne spretnosti so 

predpogoj za kompetentnost supervizorja, ki  prvenstveno obsega tri področja: zaznavanje 

klienta, interpretacija oziroma sposobnost razlage opaženega in učinkovito interveniranje 

(Žorga 2010 :271). Gilbert in Evans (2000 v Hawkins in Smith 2006 : 145--146) navajata 

lastnosti in kvalitete supervizorja, med katerimi izpostavljata naslednje:  

- fleksibilnost prehajanja med teoretskimi koncepti in praktičnimi  intervencijami,   

- multiperspektiven pogled na dogajanje, 

- delovne izkušnje iz področja, ki ga supervizira, 

- sposobnost transkulturnega dela, 

- sposobnost upravljati s svojo in supervizantovo anksioznostjo, 

- naravnanost k učenju iz novih situacij, 

- občutljivost na širše vidike supervizantovega dela in supervizijskega procesa, 

- sposobnost upravljanja moči, 

- smisel za humor in potrpežljivost.  

Kilmister in soavtorji (2007) učinkovitega supervizorja opišejo z naslednjimi glagoli:  zmožen 

opazovati in reflektirati opaženo, dajati konstruktivno povratno informacijo, učiti, poiskati 

alternative, reševati probleme, motivirati, spodbujati avtonomijo, zagotavljati informacije, 

ocenjevati sebe in druge, ustvarjati podporno ozračje, zagovarjati, se pogajati, organizirati in 

upravljati s časom. 
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Hawkins in Smith (2006 : 122) zagovarjata mnenje, da naj bi izobraževanje  supervizorjev, 

svetovalcev  in koučev temeljilo na naslednjih principih:  

- fokus naj bo usmerjen na samozavedanje v učnem procesu, 

- učenje je najučinkovitejše, ko učenec prepozna potrebo po njem, 

- v učnem procesu se je treba naučiti bazičnih veščin in tehnik s pomočjo demonstracij 

in ilustrativnih zgodb, zagotoviti je treba možnosti za prakticiranje in povratno 

informacijo, 

- učenje je najučinkovitejše, če izhaja iz  resničnih zgodb in ne samo simulacij, kot je 

npr. igra vlog, 

- bistveno je, da izobraževalci demonstrirajo resnično prepričanje in verjetje o 

sposobnostih učečega za doseganje potrebnih znanj in veščin. 

Avtorja sta razvila (prav tam) poseben sistem izobraževanja supervizorjev in koučev v 

skupinah po pet udeležencev, kjer vsi preigrajo vse vloge: vlogo svetovalca, ki predstavi svoj 

problem, supervizorja, ki vodi reševanje problema, supervizorja v senci, ki opazuje proces in 

facilitatorja, ki spodbuja supervizorja ter je pozoren na celotno dinamiko v skupini.   Na ta 

način se bodoči supervizorji in kouči učijo iz avtentičnih situacij, kjer so pogoji učenja varni, 

saj gre za trening, ob katerem dobivajo sprotno povratno informacijo od izkušenih kolegov, 

kar je izjemnega pomena za napredek. Avtorja poudarjata potrebo po stalnem izobraževanju 

supervizorjev, ki je predpogoj kvalitete, saj, kot pravita, lahko delo svetovalca ali supervizorja 

primerjamo s koncertnim pianistom, ki za uro nastopa potrebuje 10 ur vaje. Ravno tako je 

potrebno veščine vodenja procesov, reflektiranja in usmerjanja učenja drugih nenehno 

izpopolnjevati in vaditi (Hawkins in Smith 2006 : 133).  

Razvojne stopnje v razvoju supervizorjev avtorji različno definirajo.  Hess (1986 v Carroll 

1996 : 93)  predpostavlja tri stopnje razvoja supervizorja:  

1. stopnja : supervizor začetnik se ukvarja predvsem z vprašanji, kot je struktura procesa 

in z definiranjem vlog, kako delati z odpori, kdaj in katere intervencije uporabiti,  

ustreznost modela in podobno. Začetnik težko prenaša negotove situacije, usmerjen 

je predvsem na »tehnične« vidike supervizije in na svoje delovanje. Kot pravi Žorga 

(2010), je supervizor na začetni stopnji primeren predvsem za supervizante začetnike, 
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ker še ni sposoben razumeti vse kompleksnosti svoje vloge in usmerjati pozornost 

predvsem na proces.  

2. stopnja: izkušen supervizor, ki se ukvarja z vprašanji vpliva supervizije na razvoj 

supervizantov, ima izgrajen svoj model, pozna in uporablja različne intervencije. 

Postaja samozavestnejši, pripravljen je prevzemati določena tveganja, v večji meri se 

je sposoben osredotočiti na superviziranca, ki mu začenja prilagajati svoj način dela. 

Čedalje bolj se zaveda pomena procesa, čeprav ga še ne zna uporabljati (prav tam). 

Možne šibke točke te stopnje so, da je supervizor preveč fiksiran na uporabo zgolj 

enega modela, oziroma, da je premalo fleksibilen v svojih vlogah. 

3. stopnja: kompetentni supervizor, ki doživlja supervizijo kot vznemirljivo dejavnost, ne 

ukvarja se več z odnosi, fokus njegovega dela je usmerjen na supervizanta in njegove 

potrebe. V tej stopnji se pojavi trajnejša motivacija za to delo, sposoben je usklajevati 

supervizantove potrebe s svojimi, zaveda se svojih šibkosti in prednosti.  

Nekateri avtorji (Stoltenberg in Delworth 1987, Watkins 1990 v Žorga 2010) govorijo še o 

četrti stopnji razvoja, ki jo imenujejo mojstrska. V tej stopnji je supervizorju vseeno, s 

katerimi supervizanti dela, ima jasen stil dela, z lahkoto se sooča z različnimi zahtevami 

supervizantov in daje prednost procesom. V tej fazi razvoja ima supervizor tudi dobro razvito 

sposobnost »helikopterskega pogleda«, ki jo po mnenju Hawkinsa in Shohet (1989 : 37) 

strokovnjaki dosežejo šele po mnogo letih prakse. 

Hawkins in Smith (2006 : 136--141) ravno tako uporabljata štiristopenjski razvojni model 

supervizorjev. Prvo stopnjo imenujeta »usmerjenost nase«, ko se supervizorji začetniki 

ukvarjajo predvsem s svojim razmišljanjem in z osnovnimi veščinami za vodenje procesa. V 

tej fazi nimajo pregleda nad tem, kako poteka učenje pri njihovih klientih. Druga stopnja se 

imenuje »usmerjenost h klientu«, ko supervizorji začutijo, da je pridobivanje supervizorskih 

kompetenc dolgoročen proces. Nekateri avtorji (Loganbill idr. 1982, Hawkins in Smith 2006) 

to stopnjo učenja primerjajo z adolescenco pri ljudeh. Izobraževalci naj bi bili v tej fazi manj 

didaktično usmerjeni, učenje naj bo manj strukturirano, potrebna pa je večja emocionalna 

podpora.  

Tretja stopnja se imenuje »usmerjenost na proces«, bodoči supervizorji potrebujejo čedalje 

manj opore pri učiteljih, so stabilnejši  in imajo boljši pregled nad dogajanjem. Klienta vidijo v 

širšem kontekstu in postopoma razvijajo helikopterski pogled. Četrta stopnja je 
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»usmerjenost na proces v kontekstu«, supervizor doseže mojstrstvo, ki se izkazuje z osebno 

avtonomijo, dobrim samozavedanjem in stabilno motivacijo. Avtorja poudarjata, da ne gre 

več za širjenje znanja, temveč za poglabljanje. Navedene razvojne stopnje supervizijskega 

procesa lahko definiramo tudi  s tem, v kolikšni meri je pozornost osredotočena na dobrobit 

klienta.  

Raziskovalci poudarjajo, da je ključno za doseganje višjih stopenj profesionalnosti 

supervizorja, da je le-ta vključen v metasupervizijo (Žorga 2010; Van Hees 2010).  Hawkins in 

Smith (2006) pa supervizorjeve kompetence postavljata v širši kontekst. Supervizor mora biti 

usposobljen, da  spremlja svoj proces učenja, s katerim lahko vpliva na  odnose s svojimi 

supervizanti, da le-ti lahko spremenijo sebe v odnosu do svojih klientov, ki v končni instanci 

vplivajo na spremembe v svoji organizaciji in v svetu (prav tam : 119).  

1.4.6  Skupinska supervizija  

Med vsemi oblikami supervizije je najpogostejša in običajna skupinska supervizija, ki je tudi 

najznačilnejša in največkrat izvajana oblika supervizije v naši praksi. Tudi udeleženci 

raziskovalne skupine v pričujoči raziskavi so bili vključeni v skupinsko supervizijo.  Zato je 

smiselno, da tej obliki supervizije namenim nekaj več pozornosti in predstavim njene 

osnovne značilnosti.  Raguse (1991 v Kobolt in Žorga 1999) opredeli skupinsko supervizijo kot 

proces poklicne refleksije, pri katerem poleg supervizorja sodeluje več supervizantov, ki se 

izmenjujejo v vlogi superviziranega. Pozornost članov je usmerjena na delovni kontekst in na 

dogajanje v skupini. Prednosti skupine pri učenju novih veščin so številne. Člani se učijo drug 

od drugega, komunikacija med njimi je bogata in raznolika, število rešitev  problemov je 

večje, med člani se stkejo močnejše vezi in povezave, ustvarijo se številne socialne mreže. 

Skupina generira mnogo poklicnih izkušenj, kar pomaga  posamezniku s problemom do 

palete različnih odzivov, med katerimi lahko izbira. Skupina daje tudi veliko možnosti za 

aktivno uporabo različnih tehnik in metod (Carroll 1996; Procto, 2000; Kobolt in Žižak 2010).  

V skupini se lahko ustvarijo paralelni procesi, ki odslikajo procese v delovni situaciji, kar 

omogoči boljšo analizo nezavednih vsebin (Hawkins in Shohet 1989; Hawkins in Smith 2006; 

Cajvert 2010). Skupina je več kot vsota njenih delov in lahko sama po sebi prevzema  vlogo 

supervizorja (Proctor 2000 : 17).  
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Poleg prednosti so tudi nekatere pomanjkljivosti, med njimi omenimo skupinsko dinamiko, ki 

ima lahko destruktiven vpliv na potek procesa. Med člani se lahko vzpostavijo napetosti in 

tekmovalni odnosi, kar ovira učenje. Pomanjkljivost je tudi manj časa za vsakega 

posameznika v primerjavi z individualno supervizijo ali preveč dogajanja, pritisk h 

konformizmu, pojav »grešnih kozlov« in podobno (Carroll 1996). Carroll trdi, da je skupinska 

supervizija lahko generičen pojem, ki pokriva številne supervizijske oblike (prav tam : 134).  

Pred začetkom supervizijske skupine je naloga supervizorja, da se sprašuje o ciljih skupine, o 

vlogi, ki jo bo imel pri doseganju teh ciljev, o ravnotežju med vsebino, procesom in odnosi  

ter o načinu evalvacije procesa in vsebine (Hawkins in Smith 2006 : 179).  

Z vidika  supervizanta pa je pomembno, da ima znanje o obliki  supervizije, ki jo je izbral, ter 

o sebi kot učencu, ter da ima veščine, s katerimi bo ocenil in našel ustreznega supervizorja, 

oblikoval pogoje, prejemal povratno informacijo ter tudi ustrezno zaključil supervizijo 

(Carrroll 1996).  Proctor (2000 : 15--16) govori o dvojni vlogi tako supervizorja kot tudi 

supervizanta. Supervizor je odgovoren tako za dobro izpeljavo supervizije v skupini kot tudi 

za učenje članov skupine. Supervizant naj bi razvil sposobnosti, da bo znal dobro uporabiti 

možnosti supervizije in da bo razvil specifične veščine, ki jih potrebuje v okolju, kjer dela. 

Proctor (prav tam : 18--19) med najbolj relevantnimi predpostavkami dobre skupinske 

supervizije izpostavlja naslednje: 

- odrasli so sposobni in motivirani za učenje drug od drugega, 

- poznati morajo svoje pravice in odgovornosti v takšni obliki učenja, oboje je treba v 

procesu resno upoštevati, 

- imajo pravico biti informirani o namenih in ciljih aktivnosti, v katerih bodo sodelovali, 

tako da lahko z njimi soglašajo ali jih zavrnejo, 

- največji razvoj lahko dosežejo v ozračju zaupanja, raziskovanja in refleksije, 

- empatično razumevanje, brezpogojno spoštovanje vsakega, poštenost in avtentičnost  

razvija medsebojno zaupanje. 

Skupinska supervizija ima veliko prednosti pred individualno. Vsak član skupine ima preko 

drugih članov dostop do široke palete različnih praks, učnih stilov, veščin in poklicnih vlog. 

Učenje v skupini ali kot ga imenuje Proctor (prav tam), deljeno učenje, je lahko še posebej 

stimulativno, zadovoljena je tudi tako imenovana poklicna radovednost, to, kako delajo drugi 



 
 

95 
 

strokovnjaki v podobnih okoliščinah. Njihova praksa postane javna.  Skupina nudi različne 

učne priložnosti in je najučinkovitejša oblika dajanja in sprejemanja povratnih informacij o 

komunikacijskih veščinah sodelujočih. Prednost skupinske supervizije je tudi v tem, da člani 

doživljajo proces in razvoj skupine ter njeno dinamiko, in kot navaja Proctor, boljše 

razumevanje enega socialnega sistema pripomore k razumevanju drugih sistemov.  

Proces skupinskega razvoja ima svoje zakonitosti, ki jih je treba upoštevati tudi v superviziji. 

Najbolj plastično lahko razvoj skupine v supervizijskem ciklu ponazorimo s Tuckmanovim 

modelom (Kobolt in Žižak 2010 : 177),  ki  ima štiri stopnje: oblikovanje skupine, stopnja 

konfliktov, stopnja vzpostavljanja pravil in stopnja aktivnosti skupine. V prvi fazi oblikovanja  

se člani spoznavajo med seboj,  postavljajo se  dogovori, identificirajo se pričakovanja članov, 

opredeli se odgovornost supervizorja in supervizantov, skupina se odloči, kako bo izvedla 

evalvacijo procesa. Kadar supervizija poteka v ustanovi, je potrebno spregovoriti tudi o 

supervizorjevi odgovornosti do ustanove in odnosom supervizantov do institucije.  Za to 

stopnjo je značilna potreba članov po približevanju, podobnosti in prilagajanju ter tudi dvomi 

in ugibanja o lastnih zmožnostih in zmožnostih drugih (Polak 2003).  

Sledi druga stopnja živahne interakcije in  nasprotovanj ter  tudi konfliktov  med člani, saj  

vsak išče svoj prostor vplivanja. Bistveni cilj te stopnje je razjasnitev posameznih vlog ter 

vzpostavitev pristnih in sproščenih odnosov med člani in supervizorjem. Način razreševanja 

teh situacij ponudi supervizantom model reševanja konfliktov v poklicnih situacijah, zato je v 

tej fazi supervizorjeva vloga zelo pomembna. Po Robbinsu in Finleyu (1995 v Polak 2003) 

lahko ta faza zajema kar precejšen del celotnega delovanja skupine, posebej kadar se 

čustveno doživljanje članov izrazi v pretirani obliki ali z velikimi nihanji.  

V stopnji sprejemanja pravil skupina postane močnejša od posameznikov, le-ti sprejmejo 

pravila, dogovore, sklepe kar poveča skladnost med njimi in zmanjša pogostnost 

obrambnega vedenja. Člani skupine se soočijo z lastnimi pomanjkljivostmi, znajo poiskati 

pomoč, čutiti je razumevanje med njimi. Med njimi ni več nasprotovanj, postanejo aktivni, 

izražajo pripadnost skupini, bolj so pripravljeni izpostaviti svojo zasebnost.  

Sledi končna stopnja učinkovitega delovanja skupine, ko si člani med seboj zaupajo, 

sprejemajo individualne razlike in se učijo drug od drugega. To je zreli stadij v oblikovanju 
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skupine (Polak 2003), ki ga  označuje  tudi stabilna rutina dela (Robbins in Finley 1995, prav 

tam).  

 

1.5 Sklep 

Nesporno dejstvo je, da kakovostno vzgojno-izobraževalno delo lahko zagotovijo samo dobro 

usposobljeni, motivirani in avtonomni pedagoški delavci, ki se stalno izobražujejo. Seveda pa 

zgolj izobraževanje ni zadosten pogoj za kakovostno delo. Kot pomembni dejavniki 

profesionalnega razvoja so se pokazali tudi skupinsko delo, reševanje problemov s kolegi, 

osebna zavzetost in kritična refleksija o svojem načinu dela (Lunenberg in Willemse 2006; 

Kobolt in Žorga 1999 : 96--102).  V svetu je razvitih veliko učinkovitih programov za 

izobraževanje učiteljev. V teoretskem orisu sem podrobno predstavila realističen pristop, ki 

so ga razvili na Nizozemskem (Kortgahen in Lagerwerf 1996; Korthagen 2004; Korthagen in 

Vasalos 2005; Korthagen 2009), metaforično imenovan »kakovost od znotraj«. Izhaja iz 

močnih področij učitelja, iz njegovih najglobljih plasti osebnosti, kot so poslanstvo, vrednote 

in prepričanja. Ta pristop temelji na konceptu jedrne refleksije ali »učenju več ravni« (prav 

tam).   Pripravljenost  sprejemati povratno informacijo kolegov, odkrivati svoje slepe pege in 

razvijati nove načine odzivanja v poklicnih situacijah so temelji profesionalnega razvoja 

pedagoških delavcev. Kadar posameznik zna in zmore usmerjati svoj proces mišljenja in 

ravnanja, govorimo o samoregulaciji učenja. Supervizija se je na tem polju pokazala kot ena 

uspešnih metod. Tuje in domače raziskave so pokazale, da pripomore k večjim strokovnim 

kompetencam in s tem h kakovostnejšemu delu učiteljev. Učenje v superviziji poteka 

integralno, saj zajema tako mišljenje kot čustvovanje, zaznavanje in vedenje. Med avtorji, ki 

so postavili temelje izkustvenemu učenju in s tem superviziji, je treba omeniti Deweyja 

(1997), Lewina (1948), Pijažeja (1977) in Kolba (1984).   

Poznamo več različnih modelov supervizije. Sama izvajam razvojno edukativni model, ki je za 

potrebe slovenske šolske in psihološke prakse prilagojen nizozemski model supervizije. 

Najmanj polovica udeležencev v pričujoči raziskavi je bila vključenih v ta model, katerega 

osnovna paradigma je ozaveščanje lastnih vzorcev ravnanja s pomočjo refleksije. Učiteljski 

poklic je čustveno naporen in ga kar dve tretjini učiteljev ocenjuje kot zelo stresnega. Stres 
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pa ima lahko mnogoplastne, škodljive posledice na osebnost in življenje učiteljev, zato je 

pomembno, da ga znajo prepoznati in se ustrezno odzivati nanj.   

Supervizija in v novejšem času čedalje popularnejši koučing lahko preventivno delujeta tudi 

na preprečevanje stresa in izgorelosti. Učitelji se v procesu učenja naučijo govoriti o svojih 

izkušnjah in delu, jih deliti z drugimi, iskati pomoč in jo sprejemati,  kar že samo po sebi 

deluje blažilno. Poleg tega se učijo obvladovati svoje emocije in razvijati nove, učinkovite 

strategije spoprijemanja s problemskimi situacijami.  
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2.0  Problem in raziskovalni cilji  

2.1 Raziskovalni problem 

V svetu narašča število raziskav, ki se ukvarjajo z vprašanjem, kateri so najučinkovitejši 

pristopi izobraževanja učiteljev (npr. Korthagen in Kessels 1999; Opfer idr. 2010; Knezic 

2010; Kuijpers  2010; Marzano idr. 2005). Delo učitelja je izjemno kompleksno,  zahtevno in v 

svojem bistvu kontradiktorno. Družba od njih pričakuje, da bodo pri mladih spodbujali 

ustvarjalnost, iniciativnost ter da bodo hkrati blažili negativne učinke naraščanja potrošništva 

in velikih socialnih razlik. Učitelji so vsak dan izpostavljeni nepredvidljivim situacijam, saj so v 

nenehni interakciji z velikim številom različnih posameznikov in pod pritiskom številnih 

zahtev in družbenih pričakovanj, kot npr.: omogočiti doseganje učnih ciljev vsem učencem, 

kompenzirati primanjkljaje zgodnje socializacije, naučiti učence življenjskih veščin, poleg 

učiteljske vloge prevzeti tudi vlogo svetovalcev in terapevtov in še bi lahko naštevali. Teh 

zahtev in pričakovanj ne morejo uresničevati, če nimajo kakovostnega sistema izobraževanja 

in s tem priložnosti za učenje in profesionalno rast. V mislih imam tako teoretično kot 

izkustveno učenje in refleksijo izkušenj, saj raziskave kažejo, da učenje iz izkušenj omogoča 

hitrejši poklicni napredek in razvoj ustreznih strokovnih kompetenc učiteljev (npr. Korthagen 

2009).  

Poleg lastne prakse, iz katere učitelji črpajo nova spoznanja in uvide ter oblikujejo strategije 

poučevanja in dela z razredom, ter ostalih bolj praktično usmerjenih treningov, je tudi 

supervizija lahko dobrodošel in koristen način  izkustvenega učenja.  V njej lahko učitelji s 

pomočjo sistematično vodene in poglobljene refleksije ozaveščajo svoje predpostavke, 

pričakovanja, procese razmišljanja, čustvovanja in vedenja, se dodatno učijo iz lastnih 

izkušenj in s pomočjo kolegov in supervizorja oblikujejo nova spoznanja, ki jih v praksi 

preizkušajo.   

Temeljni cilji kvantitativnega in kvalitativnega dela empiričnega raziskovanja je pridobiti 

vpogled in boljše razumevanje naslednjih področij in tem, vezanih na kompetence 

učiteljev:  

 Ali in kako vključenost v supervizijski proces vpliva na večje zavedanje pomena vlog in 

odgovornosti učiteljev za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev? Katere  naloge 
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učitelji ocenjujejo kot najpomembnejše in katere naloge jim vzamejo največ časa? 

Kakšna je njihova podoba učinkovitega učitelja? Ali se supervizija dotika globljih plasti 

učiteljeve osebnosti, kot je poklicna vloga oziroma identiteta? Kako doživljajo svoje 

različne poklicne vloge? 

 Ali vključenost v supervizijski proces prispeva k razvoju refleksivnosti v njihovi 

pedagoški praksi? Ali so med učitelji, ki so bili udeleženi v superviziji, in tistimi, ki niso 

bili, razlike v stopnji refleksivnosti? Kako se refleksivnost kaže v njihovem 

razmišljanju, čustvovanju in vedenju?  

 Ali vključenost v supervizijski proces vpliva na stopnjo emocionalne kompetentnosti 

učiteljev? Kako se to kaže v njihovi pedagoški praksi? Kakšni so po njihovi oceni še 

drugi učinki supervizije? Kako supervizija vpliva na jedrne plasti učiteljeve osebnosti, 

kot sta samozaupanje, znajdenje v nepričakovanih čustveno obremenjujočih 

situacijah?   

 Ali vključenost učiteljev v supervizijski proces  vpliva na uporabo aktivnih in direktnih 

metod spoprijemanja s stresnimi situacijami v pedagoškem procesu? Katere 

strategije spoprijemanja učitelji pri tem uporabljajo?  

 V kolikšni meri sta doživljanje vlog in odgovornosti učiteljev povezani s stopnjo 

refleksivnosti in emocionalne kompetentnosti? Kako poklicna identiteta učiteljev 

vpliva na njihovo mišljenje, čustvovanje in odzivanje?  

Raziskava ima dva dela. V prvem delu sem podatke zbrala z vprašalniki v dveh skupinah 

osnovnošolskih učiteljev. V raziskovalno skupino sem vključila udeležence supervizijskih 

skupin, v primerjalno skupino pa učitelje, ki niso imeli izkušnje s supervizijo. Moj namen je bil 

primerjati rezultate obeh skupin in ugotoviti, ali so se med njima pojavile statistično 

pomembne razlike na dimenzijah doživljanja pomembnosti nalog in odgovornosti, 

refleksivnosti, emocionalne kompetentnosti in v uporabi aktivnih strategij pri spoprijemanju  

s stresom.  

V drugem delu raziskave sem izvedla fokusne skupine  s štirimi skupinami učiteljev. Učitelji iz 

prvih dveh skupin  (A1 in A2) so  bili vključeni v supervizijo, učitelji iz drugih dveh skupin (B1 

in B2) pa ne. Za poglobitev raziskave s fokusnimi skupinami sem se odločila, ker sem želela  
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natančneje preveriti, katere naloge se učiteljem zdijo najpomembnejše, kako jih 

uresničujejo, spremljajo in analizirajo.  Fokusne skupine naj bi dodatno osvetlile najbolj 

stresne trenutke v življenju učiteljev in omogočile vpogled v njihove načine 

razbremenjevanja. V skupinah udeležencev supervizije sem tako s kvalitativnim pristopom 

raziskovala, kakšni so bili učinki tega izobraževanja na njihovo poklicno delo. Zanimalo me je, 

kako je supervizija vplivala na boljše razmejevanje njihovih odgovornosti od odgovornosti 

drugih v pedagoškem procesu, kakšen vpogled so dobili v svoj način poučevanja in ravnanja 

in kako jim je supervizija pomagala pri spreminjanju njihove prakse. Želela sem preveriti, ali 

se s pomočjo supervizije zgodijo spremembe na globljih plasteh učiteljeve osebnosti, kot so 

prepričanja, vrednote in poslanstvo. Poleg tega sem želela preveriti, kakšne učinke 

pripisujejo superviziji pri razbremenjevanju stresnih situacij in učenju novih veščin reševanja 

problemov.    

Za fokusni intervju v dveh skupinah učiteljev brez izkušnje supervizijskega procesa sem se 

odločila, ker sem želela ugotoviti, v čem  se njihova stališča in odnos glede zgornjih vprašanj 

razlikujejo od učiteljev z izkušnjo supervizije.  Zanimalo me je, katerim vlogam pripisujejo 

največji pomen in ali se glede ocene pomembnosti svojih vlog učitelji v obeh skupinah 

razlikujejo ali ne. Poleg tega sem želela ugotoviti, kako učitelji pridobivajo povratno 

informacijo o svoji praksi, kdo jim pri tem pomaga, katere situacije doživljajo kot stresne in 

kako si pomagajo pri razbremenjevanju. S primerjavo odgovorov obeh skupin sem želela 

dodatno osvetliti in poglobiti rezultate  kvantitativnega dela.   

V nadaljevanju bo najprej predstavljen 1. del, to je kvantitativni empirični del z rezultati in 

interpretacijo, nato sledi predstavitev 2. kvalitativnega raziskovalnega pristopa s 

predstavitvijo analiz in povzemalnimi ocenami zapisov fokusnih skupin. V tretjem delu 

povzemam spoznanja iz obeh delov in oblikujem sklepne zaključke empiričnega raziskovanja, 

ki jih povežem z dosedanjimi teoretskimi spoznanji. Opredelim tudi prispevek pričujočega 

raziskovanja k razumevanju in spoznavanju proučevanega področja.   

Celoten načrt raziskave predstavlja Slika 5. 
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Slika 5              Načrt raziskave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugotoviti kako vključenost v supervizijo vpliva 

na razvoj poklicnih kompetenc osnovnošolskih 

učiteljev: subjektivno doživljanje vlog in 

odgovornosti, refleksivnost, emocionalno 

kompetentnost in načine spoprijemanja s 

stresom. 

144 učiteljev; od tega jih je 

75 imelo izkušnjo s 

supervizijo, 70 pa ne 

4  fokusne skupine : 2 skupini 

udeležencev in 2 skupini  

neudeležencev  

sususupervizijesupervizijesuperviz

1.DEL : Med udeleženci in neudeleženci supervizije so  - razlike v doživljanju 

pomembnosti posameznih vlog za doseganje VI ciljev – razlike v stopnji refleksivnosti – 

razlike v stopnji emocionalne kompetentnosti- razlike v pogostosti uporabe aktivnih in 

direktnih metod spopadanja s stresnimi situacijami. Obstajajo pomembne povezave 

med doživljanjem njihovih vlog in refleksivnostjo ter emocionalno kompetentnostjo. 

Pojmovanja vlog vplivajo na izbiro metod spopadanja s stresom. Vključenost v 

supervizijo vpliva na večje zavedanje pomena vlog učiteljev . 

2.DEL: Ali se je učenje v sperviziji dotaknilo globljih plasti učiteljeve osebnosti? Kako se 

to vidi v pouku? Katere situacije so za učitelje najbolj stresne, kako se odzivajo na njih in 

kako jih razbremenjujejo? Kakšen je vpliv supervizije? 

Vprašalniki  Polstrukturiran 

intervju 

T test za neodvisne vzorce, faktorska analiza, 

analiza variance,  Pearsonov koeficient 

korelacije,multipla regresija 

Kvalitativna analiza 

Prispevek k razumevanju vpliva supervizije na 

doživljanje temeljnih nalog in odgovornosti učiteljev, 

na razvoj njihovih poklicnih kompetenc, kot je 

refleksivnost ter  emocionalna kompetentnost, in na 

spremembo v razmišljanju in ravnanju. 

Cilji 

vzorec 

hipoteze 

Merski 

instrumenti 

Statistični  

postopki  

Predvideni 

rezultati  
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3.0  Hipoteze in raziskovalna vprašanja 

Glede na uporabo tako kvantitativnega kot kvalitativnega raziskovalnega pristopa podajam 

najprej hipoteze za I. del raziskave in nato raziskovalna vprašanja za II. del raziskave.  

I. HIPOTEZE, IZHAJAJOČE IZ KVANTITATIVNEGA PRISTOPA 

Hipoteza 1: Na vseh komponentah lestvice »Naloge in odgovornosti pedagoških delavcev« 

obstajajo pomembne razlike med učitelji udeleženci in neudeleženci supervizije. Učenje v 

superviziji je povezano z bolj diferenciranim razumevanjem poklicnih vlog učiteljev.  

Hipoteza 2:  Med učitelji, udeleženci ter neudeleženci supervizije,  so razlike v stopnji 

refleksivnosti. Udeleženci supervizije izkazujejo višjo stopnjo refleksivnosti kot neudeleženci.  

Hipoteza 3: Med učitelji, udeleženci ter neudeleženci supervizije,  so razlike v stopnji 

emocionalne kompetentnosti. Učenje s pomočjo supervizije je povezano z boljšim 

prepoznavanjem, izražanjem in uravnavanjem emocij učiteljev v poklicnih situacijah. 

Hipoteza 4: Med učitelji, udeleženci ter neudeleženci supervizije,  so razlike v pogostosti 

uporabe aktivne metode  za spoprijemanje s stresnimi situacijami v pedagoškem procesu. 

Udeleženci supervizije statistično pogosteje izbirajo metodo Usmerjenost na problem. 

Hipoteza 5: Obstajajo pomembne povezave med doživljanjem pomembnosti učiteljev o 

njihovih vlogah in odgovornostih in stopnjo refleksivnosti. Učitelji, ki dobro ločijo, katere so 

njihove najpomembnejše naloge v pedagoškem procesu, tudi več razmišljajo o svoji lastni 

praksi in jo učinkoviteje spreminjajo.  

Hipoteza 6: Obstajajo pomembne povezave med tem, katere poklicne naloge učitelji 

doživljajo kot pomembnejše, in med  tem, kako emocionalno kompetentni  so. Učitelji, ki 

dobro ločijo, katere so njihove najpomembnjše naloge, bolje prepoznavajo in nadzorujejo 

svoje emocije, jih razločujejo in uporabljajo za usmerjanje lastnega mišljenja in delovanja. 

Hipoteza 7: Doživljanje učiteljev o pomembnosti njihovih vlog in odgovornosti, stopnja 

refleksivnosti in emocionalne kompetentnosti je povezana z izbiro aktivnih, v problem 

usmerjenih metod spoprijemanja s stresnimi situacijami. 
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II. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  ZA KVALITATIVNI DEL 

 

V povezavi z ugotovitvami kvantitativne raziskave in zgornjimi pričakovanji sem oblikovala 

naslednja raziskovalna vprašanja:  

RV 1:  Katerim strokovnim nalogam učitelji pripisujejo največji pomen? Kateri so elementi 

dobrega poučevanja? Kako spremljajo in analizirajo pouk? 

Znotraj tega osnovnega vprašanja iščem tudi odgovore na : 

 Ali se med udeleženci in neudeleženci supervizije zazna razlika v njihovih stališčih in 

prepričanjih glede temeljnih nalog in odgovornosti? 

RV 2:  Katere situacije so za učitelje najbolj stresne, kako se odzivajo na njih in kako jih 

razbremenjujejo? Ali so med udeleženci in neudeleženci kakšne razlike v strategijah 

spoprijemanja? Kakšen je vpliv supervizije? 

RV 3:  Znotraj skupin učiteljev, ki imajo izkušnjo s supervizijskim procesom, pa iščem tudi 

odgovore na naslednje teme:  

 Kakšni so učinki supervizije na prakso učiteljev?  Ali je supervizija vplivala na 

spremembo njihovega razmišljanja in vedenja in kako?  Kje vidijo prednosti tega 

izobraževanja v primerjavi z drugimi oblikami izobraževanj in treningov?  
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1. DEL RAZISKAVE 

4.0  Spremenljivke 

Neodvisni spremenljivki 

1. Vključenost v supervizijo 

2. Spol in  delovni staž v šolstvu na delovnem mestu učitelja/učiteljice. 

 

Odvisne spremenljivke 

1. Doživljanje  pomembnosti vlog in odgovornosti pedagoških delavcev, razdeljena na 

naslednje poddimenzije: Celostni razvoj učencev, Učinkovito poučevanje, Varnost 

učencev in etika sodelovanja, Razvijanje višjih miselnih procesov, Učinkovito učenje, 

Rigidno zasledovanje ciljev iz učnega načrta in Spregled vzgojne vloge. 

 

2. Refleksivnost. Ta spremenljivka je sestavljena iz dveh poddimenzij:  

- Refleksivnost kot sposobnost konstruktivnega razmišljanja o sebi in svojih dejanjih, 

- Ruminacija kot nevrotična komponenta refleksivnosti ali nekonstruktivno 

samozavedanje.  

 

3. Emocionalna kompetentnost. Ta spremenljivka je sestavljena iz treh poddimenzij:  

- zaznavanje in razumevanje emocij, 

- izražanje in poimenovanje emocij in 

- nadzorovanje in uravnavanje emocij.  

 

4. Spoprijemanje s stresom. Ta spremenljivka je razdeljena na dve poddimenziji: 

- usmerjenost na problem in  

- usmerjenost na uravnavanje svojih čustev .  
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5.0  Metoda 

5.1  Vzorec 

Podatke sem zbirala v dveh časovno ločenih obdobjih. V prvi fazi sem po pošti poslala 417 

vprašalnikov in sicer 257 pedagoškim delavcem (učiteljem, ravnateljem, svetovalnim 

delavcem), ki so bili vključeni v supervizijski proces (v nadaljevanju udeleženci supervizije), in 

160 pedagoškim delavcem, ki niso bili nikoli vkjučeni v supervizijski proces (v nadaljevanju 

neudeleženci supervizije). Iz skupine udeležencev je bilo vrnjenih 129 vprašalnikov, kar 

predstavlja 50 % odziv. Iz skupine neudeležencev je bilo vrnjenih 122 vprašalnikov, to je 75 % 

odziv. Visok odstotek vrnjenih vprašalnikov izvira iz načina zbiranja podatkov, kar bo 

razloženo v nadaljevanju. Del skupine udeležencev sem  pridobila iz svoje evidence26 (150 

oseb), nekatera imena in naslove (157) so mi posredovali kolegi supervizorji, člani Društva za 

supervizijo, ki so približno v istem času izvajali supervizijo.  V skupino neudeležencev je bilo 

zajetih 160 pedagoških delavcev dveh osnovnih in dveh srednjih šol, katerih ravnatelji so na 

mojo prošnjo pristali, da njihovi pedagoški delavci sodelujejo v raziskavi. Učitelji teh dveh šol 

so bili k izpolnjevanju vprašalnikov spodbujeni s strani vodstva šol, zato je odstotek vrnjenih 

vprašalnikov visok. A tudi udeleženci supervizije so vrnili relativno veliko vprašalnikov, 

verjetno zato, ker jih veliko osebno poznam (so bili v mojih supervizijskih skupinah) in sem 

imela z večino dober odnos.  

Zbrano število vprašalnikov je pokazalo, da vzorec v nobeni poklicni skupini udeležencev in 

neudeležencev ni bil dovolj reprezentativen za nadaljnje statistične postopke. Ker učitelji 

osnovnih šol predstavljajo največji delež med vsemi pedagoškimi delavci in jih je bilo tudi v 

zbranem vzorcu največ, sem se odločila, da za statistične meritve uporabim le poklicno 

skupino učiteljev.  V obstoječi bazi je  bilo osnovnošolskih učiteljev med udeleženci 42, med 

neudeleženci pa 70. Ker je bila skupina udeležencev premajhna in neizenačena po 

demografskih značilnostih z drugo skupino, sem se odločila za dodatno zbiranje podatkov. 

Obrnila sem se na kolege supervizorje iz Društva za supervizijo in jih prosila, da razdelijo 

vprašalnike med svoje supervizante v osnovnih šolah. Na ta način sem v času od marca do 

maja 2013 med učitelji osnovnih šol zbrala še dodatnih 32 izpolnjenih vprašalnikov. 

                                                           
26

 Od leta 1998 dalje izvajam supervizijo in ves ta čas vodim seznam udeležencev. Do leta 2010 se je v seznamu 

nabralo 205 oseb. V raziskavo sem vključila zgolj učitelje osnovnih šol.   
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V tabeli 1 je prikazan celoten končni vzorec učiteljev v skupinah udeležencev in 

neudeležencev supervizije glede na demografske spremenljivke spol, starost in delovni staž.   

Tabela 1: Struktura celotnega vzorca učiteljev osnovnih šol po spolu, starosti in delovnem stažu 

                     Vzorec 

Spremenljivke 

Udeleženci 

        N 

Neudeleženci 

         N 

Skupaj 

     N 

spol Moški 8 7 15 

Ženske 67 62 129 

Skupaj 75 69 144 

 

 

Starost 

Do 25 let 5 / 5 

Od 26--35 let 19 28 47 

Od 36--45 let 27 18 45 

Od 46--55 let 16 17 34 

Več kot 55 8 6 13 

Skupaj 75 69 144 

 

Delovni 

staž 

Do 5 let 3 14 18 

Od 6--10 let 13 15 28 

Od 11--15 let 14 10 24 

Od 16--20 let 21 5 26 

Več kot 20 let 24 25 48 

Skupaj 75 69 144 

 N je numerus 

Moških je v celotnem vzorcu in v obeh podskupinah zgolj 10 %, kar tudi odraža dejansko 

strukturo zastopanosti spolov med učitelji osnovnih šol. Po starosti obeh skupin žal nisem 

uspela uravnotežiti, saj jih je med udeleženci največ v skupini od 36 do 45 let, med 

neudeleženci pa v skupini od 26 do 35 let. Pri spremenljivki delovni staž je v kategoriji do 5 

let precej več neudeležencev kot udeležencev. V kategoriji od 16 do 20 let  je razmerje 

obrnjeno, kar 16 jih je več kot med udeleženci. V obeh podskupinah je največ učiteljev, ki 

imajo več kot 20 let delovnega staža. S hi kvadrat testom sem naredila izračune povezanosti 

med spolom, starostjo, delovnim stažem in vključenostjo v supervizijo. Statistično značilna 

zveza se kaže samo na spremenljivki delovni staž (χ2 (df=4) =22,76, p=0,000) in sicer so se 

učitelji z delovno dobo od 11 do 20 let pogosteje vključevali v supervizijo kot učitelji iz drugih 

skupin. 
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Spremenljivko delovni staž sem za potrebe nadaljnje obravnave oblikovala  v treh skupinah. 

V prvo sem uvrstila učitelje z delovnimi izkušnjami do 10 let, v drugo tiste z izkušnjami od 11 

do 20 let  in v tretjo učitelje z več kot 20-letnimi izkušnjami. Pri tem sem sledila in hkrati 

nekoliko prilagodila Hubermanov model (1989 v Richeter idr. 2011 : 118) poklicnega razvoja 

učiteljev, ki pravi, da učitelji prvih 7 let oblikujejo svoj način poučevanja. V drugi, 

stabilizacijski stopnji, ki traja do 18. leta poučevanja, dobro razvijejo veščine poučevanja. V 

naslednjih obdobjih (ni postavljene jasne starostne meje) postopoma svoje poklicne cilje 

nadomeščajo z bolj osebnimi. Izhajala sem iz predpostavke, da tudi poklicni razvoj naših 

učiteljev teče v podobnih ciklih. 

Udeleženci so se  glede dolžine vključenosti v supervizijo razporedili takole: 47 % jih je bilo 1 

leto ali manj vključenih v supervizijo, od 1 do 2 let jih je bilo  v supervizijo vključenih 23 % in 

več kot 2 leti je bilo v supervizijske procese vključenih 30 % učiteljev.  

Tabela 2: udeleženci supervizije glede na dolžino vključenosti v supervizijske procese  

Dolžina vključenosti 

v supervizijo 

Število Odstotek 

Do 1 leta 35 47 

Od 1 do 2 let 17 23 

Več kot 2 leti 22 30 

Skupaj 74 100 

  

 

5.2  Opis instrumentov 

Pri izboru instrumentov sem  izhajala iz temeljnega cilja raziskave, to je preučiti, v kolikšni 

meri je vključenost učiteljev v supervizijo povezana z razvojem njihovih poklicnih  

kompetenc, ki vključujejo naslednje elemente: doživljanje vlog in odgovornosti, stopnjo 

refleksivnosti, stopnjo emocionalne kompetentnosti ter spoprijemanje s stresnimi 

situacijami.  
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Za vsako od preiskovanih dimenzij  sem izbrala ustrezen pripomoček. V končni obliki je 

instrumentarij vseboval:  uvod in biografske podatke, vprašanje o vključenosti v supervizijo 

ter štiri dele, ki so vsebovali naslednja področja:   

 

 Naloge in odgovornosti pedagoških delavcev, 

 Refleksivnost,  

 Emocionalna kompetentnost,  

 Spoprijemanje s stresom.  

 

5.2.1  Vprašalnik 1:  Naloge in odgovornosti pedagoških delavcev (priloga 1) 

Postopek priprave prvega instrumenta in pilotni preizkus 

V šolskem letu 2009/10 je bila  izvedena pilotska študija, v kateri sem najprej oblikovala in 

nato preizkusila merske karakteristike vprašalnika Naloge in odgovornosti pedagoških 

delavcev. Izhodišče za sestavo postavk vprašalnika je bilo odprto vprašanje, na katero je 

odgovorilo 102 učiteljev.  Vprašanje se je glasilo:  »Katere so temeljne naloge in odgovornosti 

učiteljev? Naštejte jih čim več.« 

Namen tega dela raziskave je bil oblikovati reprezentativni nabor trditev, ki odražajo vsebino 

subjektivnega pojmovanja nalog in odgovornosti učiteljev. Odgovori učiteljev so bili 

dobesedno prepisani, nato pa sem na njih izvedla  analizo vsebine. Vsi anketiranci so skupaj 

navedli 376 nalog in odgovornosti, ki sta  jih dve ocenjevalki kategorizirali in oblikovali iz njih  

30 trditev.  Skladnost odgovorov med ocenjevalkama je bila 80 %. Vprašalnik sem preizkusila 

na vzorcu 60 učiteljev, med katerimi  je bilo 27 osnovnošolskih in 33 gimnazijskih. Potem sem  

izvedla faktorsko analizo z računalniškim programom SPSS 14.0. Izločila sem dve postavki, ki 

sta zniževali zanesljivost vprašalnika. V drugem delu so učitelji za vsako nalogo na 5-

stopenjski lestvici označili, v kolikšni meri je pomembna za doseganje vzgojno-izobraževalnih 

ciljev.  
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S faktorsko analizo (metodo glavnih komponent, varimax rotacija) sem po kriteriju lastne 

vrednosti nad 127 in glede na scree test28 izločila 4 faktorje. Za preverjanje zanesljivosti 

instrumenta sem naredila Cronbachov  alfa test, ki je na celotnem vprašalniku pokazal  

koeficient  0,69.  Izločila sem dve postavki, ki sta  zniževali zanesljivost vprašalnika in  

Cronbachov test je na 28 postavkah pokazal koeficient zanesljivost 0,90, kar je dobra mera 

zanesljivosti.  KMO test ustreznosti vzorca in Bartlettov test sferičnosti 29 sta pokazala, da je 

vprašalnik ustrezen. Vseh 28  postavk pojasnjuje 51 % celotne variance.  Koeficient  

zanesljivosti znotraj  posameznih faktorjev  se giblje od 0,74 do 0,81. 

Prvi faktor sem poimenovala učinkovito poučevanje in obsega naslednje postavke: dosegati 

cilje iz učnega načrta, učencem pomagati pri učenju, dobro razlagati snov, posredovati 

znanje, spodbujati razvoj kompleksnih znanj, načrtovati in izvajati pouk, zagotavljati 

kakovosten pouk, posredovati širša znanja izven učnega načrta in razvijati odgovornost do 

dela.  

Drugi faktor sem poimenovala strokovno etično delovanje in spremljanje napredka učencev  

in vsebuje naslednje postavke: skrbeti za lastni strokovni razvoj, sodelovati s kolegi, delovati 

v skladu z etičnimi vrednotami, učiti učence učiti se, spremljati napredek učencev in 

preverjati in ocenjevati znanje učencev.  

Tretji faktor sem imenovala vodenje in komunikacija  in obsega postavke: skrbeti za zdravje 

učencev, zagotavljati varnost učencev, sodelovati s starši, razvijati delovne navade učencev, 

učencem svetovati pri reševanju drugih težav, skrbeti za celostni razvoj učencev, vzgajati z 

lastnim zgledom.  

Četrti faktor sem imenovala celostni razvoj učencev in obsega: razvijati kritično mišljenje 

učencev, pri učencih razvijati pozitivni odnos do drugih, razvijati ključne socialne 

kompetence, pripraviti učence za življenje.  

                                                           
27

 Lastna vrednost nad 1 je kriterij, po katerem določamo število faktorjev v faktorski analizi, ki pojasnjujejo 

precejšnje deleže variance (Musek, 1999, str. 197). 

28
 Scree test uporabimo za identifikacijo optimalnega števila faktorjev (Hair idr., 1998, str. 104) . 

29
 Za izvedbo faktorske analize mora biti Kaiser-Olkinova mera ustreznosti vzroca večja od 0,71. Bartlettov test 

sferičnosti pa mora biti statistično pomemben (p<0,05) (Hair idr., 1998). 
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Glede na merske karakteristike, dobljene s pilotnim preizkusom, sem se odločila, da 

vprašalnik uporabim na celotnem raziskovalnem vzorcu. V glavni  raziskavi sem po metodi 

lastne vrednosti nad 1 s faktorsko analizo izločila 7 faktorjev, ki sem jih poimenovala nekoliko 

drugače kot v pilotni študiji (glej str. 118).  

5.2.2  Vprašalnik 2: Refleksija in ruminacija (priloga 1) 

Vprašalnik Refleksija in ruminacija30 RRQ (Reflection – Rumination Questionnire, Trapnell in 

Campbell 1999 v Avsec 2007 : 33 – 37), je samoocenjevalni vprašalnik s 24 postavkami, ki je 

bil oblikovan z namenom merjenja motivacije za usmerjanje pozornosti nase. Vsebuje dve 

lestvici z 12 postavkami: lestvico ruminacije (postavke od 1 do 12) in lestvico refleksije 

(postavke od 13--25). Respondent na petstopenjski lestvici označi, v kolikšni meri se strinja s 

posamezno postavko, pri čemer pomeni:  1 – sploh se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – 

nekaj vmes, 4 – strinjam se,  5 – popolnoma se strinjam.  

V lestvici refleksije gre za spoznavno ali konstruktivno usmerjanje pozornosti nase, ki se 

kaže kot posameznikova odprtost za izkušnje, radovednost, potreba po razumevanju, 

intrinzični interes za abstraktno in filozofsko razmišljanje.  

V lestvici ruminacije gre za nekonstruktivno usmerjanje pozornosti nase, ki je povezano z 

nevroticizmom (predvsem z anksioznostjo in depresivnostjo) ter pretirano pozornostjo na 

ogrožajoče dražljaje. Ta oblika samozavedanja je prvenstveno usmerjena na preteklost. 

Postavke, ki so vključene v lestvico ruminacije, odražajo negativen emocionalni ton in 

poudarijo težnjo po usmerjanju pozornosti nase (Avsec 2007b : 33). Zaradi primerjave s 

podatki iz drugih raziskav, ki jih sicer ni prav veliko, sem se odločila, da vprašalnik v celoti 

uporabim v svoji raziskavi.   

Trapnell in Campbell sta vprašalnik uporabila na vzorcu 1137 študentov, vprašalnik je bil 

preizkušen tudi na slovenskem vzorcu (prav tam : 34). Rezultati obeh raziskav so podobni. 

Zanesljivost lestvic vprašalnika, preverjena z alfa koeficientom,  je v izvorni raziskavi za obe 

lestvici nad 0,90, v slovenskem vzorcu pa 0,85 za lestvico refleksije in 0,90 za lestvico 

                                                           
30

 Pojma refleksija in ruminacija sta v tem vprašalniku takole pojasnjena (Avsec, 2007, str. 33): refleksija je 

sposobnost konstruktivnega razmišljanja o sebi in svojih dejanjih, ruminacija je nekonstruktivno usmerjanje 

pozornosti nase.  
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ruminacije. Glede veljavnosti sta avtorja ugotovila, da se vse postavke grupirajo glede na 

pripadajočo lestvico, na slovenskem vzorcu pa rezultati komponentne analize podpirajo 

originalno strukturo.  

Avtorja sta potrdila, da je refleksija povezana s pozitivnimi izidi, različnimi merami odprtosti, 

potrebo po kogniciji, potrebo po znanju o sebi in z osebno identiteto. Gurnakova (2004 v 

Avsec 2007b : 36), ugotavlja, da je ruminacija povezana z nižjim samospoštovanjem,  

pogostejšimi iracionalnimi prepričanji glede brezupa in ranljivosti ter z manj pozitivnimi 

prepričanji o svetu, medtem ko je refleksija povezana z bolj pozitivnimi pogledi na svet in 

sebe.  

Konstruktno veljavnost vprašalnika RRQ, so na slovenskem vzorcu31 preverjali z njegovo 

povezanostjo s samospoštovanjem in emocionalno inteligentnostjo. Rezultati kažejo, da sta 

obe lestvici samospoštovanja negativno povezani samo z lestvico ruminacije, kar je v skladu z 

rezultati, ki jih navajata avtorja vprašalnika Trapnell in Campbell (1999, prav tam : 37). 

Lestvici prepoznavanja in razumevanja emocij sta povezani s spoznavnim vidikom 

samozavedanja, saj se posameznik z izraženo refleksijo zanima za emocije, jih želi razumeti in 

veliko časa posveča razmišljanju o svojih emocijah.  Cronbachov koeficient zanesljivosti je na 

našem vzorcu pokazal vrednost 0,88. 

V vprašalniku RRQ se postavke 6, 9, 10, 13, 14, 17,  20 in 24 vrednotijo obrnjeno, ostale 

postavke pa pomenijo --  večja številka je  večja vrednost. 

5.2.3  Vprašalnik 3: Emocionalna kompetentnost (priloga 1) 

Vprašalnik Emocionalna kompetentnost ESCQ32 (Takšid idr. 2009; Avsec in Taksid 2007 : 263) 

izhaja iz modela emocionalne inteligentnosti (Mayer in Salovey 1997 v Takšid idr. 2009 : 8), 

sestavlja jo 16 lestvic. Faktorska analiza 136 postavk je pokazala obstoj treh latentnih 

faktorjev: faktor percepcije, poznavanja in razumevanja emocij, faktor regulacije in kontrole 

emocij, faktor izražanja in poimenovanja emocij. Taksid je na podlagi  teh rezultatov sestavil 

krajšo obliko s 45 postavkami in tremi podlestvicami. 16 postavk je vključenih v lestvico 

                                                           
31

 Vzorec je sestavljalo 222 dijakov in študentov. Rezultati so bili zbrani v okviru dveh projektnih nalog pri vajah 

iz Psihologije osebnosti (Avsec, 2007, str. 34). 

32
 ESCQ pomeni Emotional Skills and Competence Questionnaire (Takšid idr., 2009)  
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zaznavanja in razumevanja emocij, 13 v lestvico izražanja in poimenovanja emocij in 16 v 

lestvico nadzorovanja in uravnavanja emocij.  Pri vsaki postavki morajo udeleženci na 5-

stopenjski ocenjevalni lestvici označiti, v kolikšni meri velja posamezna trditev za njih. Pri 

tem 1 pomeni sploh ne velja, 2 večinoma ne velja, 3 včasih velja, 4 večinoma velja in  5 

pomeni vedno velja. Takšid (2006 v Avsec in Taksid 2007 : 264) poroča o dobrih merah 

notranje konsistentnosti. Za lestvico zaznavanja in razumevanja emocij  je Cronbachov α= 

0,85–0,90, za lestvico izražanja in poimenovanja emocij je α= 0,79–0,82 ter za lestvico 

upravljanja z emocijami je α= 0,71–0,78. Zanesljivost vseh treh lestvic je še nekoliko višja α= 

0,88–0,92.  Merske karakteristike in faktorska struktura vprašalnika sta bila preverjena v več 

državah: Hrvaški, Sloveniji in Švedski (Molander idr. 2009 : 36--53), Portugalski (Faria idr. 

2009 : 55--71), Indiji (Rashid idr. 2009 : 87--97) in Sloveniji (Avsec in Taksid 2007 : 264). V 

vseh študijah je bila potrjena trofaktorska struktura vprašalnika in zadovoljive merske 

karakteristike,  tako kot v originalni študiji (Taksid idr. 2009 : 7–21).  

Za potrebe raziskave sem iz vprašalnika izločila postavke, ki se nanašajo na prijateljske 

situacije in ga tako priredila za šolsko situacijo. Izločila sem 12 postavk, 6 postavk iz sklopa 

sposobnost prepoznavanja in razumevanja emocij, 3 postavke iz sklopa sposobnost izražanja 

in poimenovanja emocij in 3 postavke iz sklopa sposobnost upravljanja z emocijami. Tako 

sem dobila vprašalnik s 33 postavkami, ki je pokazal enako faktorsko strukturo kot originalni 

vprašalnik. Cronbachov koeficient alpha je na prirejenem vprašalniku pokazal vrednost  0,90.  

5.2.4  Vprašalnik 4: Spoprijemanje s stresom (priloga 1) 

Vprašalnik Spoprijemanje s stresom sem povzela po Slivarju (2003 : 98--111), ki ga je 

uporabil v svoji doktorski disertaciji. Slivar (2003) je priredil Folkman-Lazarus 

multidimenzionalno lestvico Načini spoprijemanja s stresom (angleško Ways of Coping)33. 

Avtor je po prevodu originalne lestvice in preverjanju merskih karakteristik  za potrebe svoje 

raziskave obdržal 47 postavk, ki so razdeljene v 8 podlestvic, ki so:  

- Pozitivna ponovna ocena in  postavke: 15,18, 19, 24, 26, 38, 39, 41, 47. 

                                                           
33

 Folkman in Lazarus sta lestvico razvila leta 1980 kot ček listo z 68 postavkami, ki so opisovale široko področje 

kognitivnih in vedenjskih strategij z namenom merjenja spoprijemanja kot epizode.  Kasneje sta jo spremenila v 

štiristopenjsko Likertovo lestvico, kjer so morali vprašanci označiti, v kolikšni meri so uporabili določeno 

strategijo oziroma kako delujejo, kadar se znajdejo v stresnih situacijah (Slivar, 2003, str. 107). 
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- Samokontrola in postavke: 4, 5, 35, 40, 44, 45. 

- Iskanje socialne pomoči in postavke: 3, 12, 20, 29, 32. 

- Beg/izogibanje in postavke: 9, 21, 30, 34,  37, 42, 43. 

- Načrtno reševanje problemov in postavke: 1, 13, 16, 33,  36. 

- Distanciranje in postavke: 6, 8, 10,14, 28. 

- Konfrontacija in postavke: 2, 11, 17, 22, 23. 

- Neangažiranje in postavke: 7, 25, 31. 

 

Slivar (2003) je na osnovi faktorske analize (metode glavnih komponent, varimax rotacija) 

dobil dva faktorja, ki ju je poimenoval usmerjenost na problem in usmerjenost na 

uravnavanje čustev.  V faktor Usmerjenost na problem sodijo podlestvice: ponovna 

pozitivna ocena, samokontrola, iskanje socialne pomoči, načrtno reševanje problemov in 

konfrontacija. Koeficient zanesljivosti je 0,87. V faktor Usmerjenost na uravnavanje čustev 

pa sodijo podlestvice: beg/Izogibanje, distanciranje in neangažiranje. Rezultati te analize so v 

skladu s Folkman-Lazarus konceptom o dveh strategijah spoprijemanja (1984, prav tam : 

108). Koeficient zanesljivosti je 0,80.  

V pričujoči raziskavi sem uporabila prirejen  vprašalnik s 47 postavkami, v katerem so 

respondenti odgovarjali na vprašanja, kako so ravnali v posamezni šolski stresni situaciji. Pri 

tem je odgovor 1 pomenil  sploh ne, 2 – delno, 3 -- v precejšnji meri in 4 – v celoti.   

 

5.3  Postopek izvedbe raziskave in obdelava podatkov 

Prva faza zbiranja podatkov je potekala v času od marca do junija 2011.  Udeležencem 

supervizije so bili  vprašalniki poslani  po pošti s prošnjo, da jih izpolnijo in v priloženi kuverti  

vrnejo  izvajalki raziskave. Vsi v raziskavi upoštevani  vprašalniki so bili vrnjeni v roku 3 

mesecev, to je do konca junija 2011. Neudeležencem so bili vprašalniki vročeni preko 

ravnateljev. Izvajalka  sem jih  v začetku marca 2011 osebno odnesla ravnateljem, ki  so jih 

razdelili med učitelje. V roku 2 tednov so bili vprašalniki izpolnjeni in predani raziskovalki. 

Dve ravnateljici sta izpolnjevanje vprašalnika šteli učiteljem kot opravljene ure, kar me je 

presenetilo, saj jih tega nisem prosila, vendar je ravno to zagotovilo zelo dober odziv 

učiteljev.   
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Za takšen način zbiranja podatkov (preko ravnateljev) sem se odločila zato, ker sem želela 

pridobiti čim večje število neudeležencev, ki bi ga po klasični poti, preko pošiljanja 

vprašalnikov po pošti, zelo težko zbrala. Na osnovi dolgoletnih izkušenj in poznavanja velike 

večine udeležencev supervizije sem bila prepričana, da bo odzivnost pri njih visoka. 

Instrument je bil kar obsežen, vseboval je 4 vprašalnike, ki so zahtevali odgovore o tem, kako 

se doživljajo v poklicni situaciji, kakšna čustva se jim porajajo, kako jih izražajo in regulirajo, 

in na kakšen način se spopadajo s stresom. Ravnatelji so me opozorili, da se učitelji zelo 

neradi odzivajo na tovrstna anketiranja, zato se mi je zdelo smiselno, da jih poprosim za 

pomoč. V tej fazi sem zbrala 42 vprašalnikov osnovnošolskih učiteljev, udeležencev 

supervizije in 70 vprašalnikov, neudeležencev supervizije in ravno tako osnovnošolskih 

učiteljev.  

V drugi fazi zbiranja podatkov sem pridobila še 32 vprašalnikov od udeležencev supervizije, ki 

so vsi učitelji osnovnih šol. Podatke sem zbrala s pomočjo svojih kolegov supervizorjev, ki so 

vprašalnike razdelili med supervizante svojih skupin. Ta faza je trajala od marca do maja 

2013.  

Za namen 1. dela raziskave sem oblikovala enotni anketni vprašalnik, sestavljen iz štirih 

lestvic s podlestvicami ter s podatki o spolu, starosti, delovni dobi učiteljev in vprašanja o 

sodelovanju v supervizijski skupini (priloga 1).  

Podatke sem obdelala z računalniškim programom  SPSS za Windows verzija 14.0. Uporabila   

sem deskriptivno ter inferenčno statistično analizo. Znotraj deskriptivne statistike so bile 

izračunane mere srednjih vrednosti in razpršenosti rezultatov, normalnost porazdelitve 

spremenljivk je bila preverjena z Levenovim testom. Znotraj inferenčne statistike je bila 

izračunana faktorska analiza za ugotavljanje latentne strukture lestvic (za prvo lestvico) in pri 

drugih lestvicah  ter podlestvicah za primerjavo s standardiziranimi rezultati. Zanesljivost 

lestvic in podlestvic je bila preverjena s Cronbachovim koeficientom alfa. Hipoteze 1, 2, 3, 4 

so bile preverjene s t testom za neodvisne vzorce. Hipoteze 5, 6 in 7 so bile preverjene s 

korelacijsko analizo, analizo variance in regresijsko analizo. 
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6.0 Rezultati  

6.1 Predstavitev faktorizacije vprašalnika  Naloge in odgovornosti pedagoških delavcev 

Kakor opisano, sem za raziskovanje  pojmovanj učiteljev o doživljanju njihovih vlog in 

odgovornosti razvila lestvico Naloge in odgovornosti pedagoških delavcev (priloga 1). 

Zanimalo me je, kako učitelji  ocenjujejo posamezne naloge in odgovornosti glede na njihov 

pomen za uresničevanje učno-vzgojnih ciljev. Ugotovljene kategorije nalog in odgovornosti 

sem primerjala s koncepti učiteljskih kompetenc, kot so navedeni v različnih domačih in tujih 

virih ter raziskavah (npr. Rychen in Salganik 2003 v Peklaj idr. 2009 : 12; Peklaj idr. 2008; 

Valenčič Zuljan idr. 2007; Kobolt in Dekleva 2007; Marentič Požarnik 2007 : 46; Quality 

Educators … 2013). Želela sem dobiti odgovor na vprašanje, kako vključenost v supervizijski 

proces vpliva na doživljanje posameznih vlog za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev  in ali 

so glede stopnje doživljanja kakšne razlike med udeleženci in neudeleženci supervizije. Po 

Korthagnu (2004, 2009) je osebnostna struktura učiteljev večplastna, zato sem ugotavljala ali 

učenje v superviziji vpliva na globlje plasti njihove osebnosti, kot je oblikovanje poklicne 

identitete.  Poleg tega me je zanimalo, ali se med udeleženci in neudeleženci supervizije 

pojavljajo razlike v doživljanjih strokovnih nalog glede na spol in delovni staž. 

Ta lestvica je vsebovala 28 trditev. Pri analizi rezultatov sem izločila  trditev »ustvarjati dober 

odnos z učenci«, ki je zniževala zanesljivost vprašalnika. Kaiser-Olkinova mera (0,88) in 

Bartlettov test sferičnosti sta pokazala ustreznost podatkov za izvedbo faktorske analize. Na 

vprašalniku sem nato izvedla faktorsko analizo po metodi glavnih komponent (oblimin 

rotacija) in izločila sedem faktorjev. Pri določanju števila faktorjev sem upoštevala dva 

kriterija: lastne vrednosti nad 1 in scree test. Preverjala sem odstotek pojasnjene variance, ki 

je pokazal 61% za vseh sedem faktorjev.  V nadaljevanju prikazujem, kako so se posamezne 

postavke grupirale v faktorje, kakšna je pojasnjenost variance in kako sem faktorje 

poimenovala na osnovi vsebine postavk. Poimenovanje teh faktorjev je nekoliko drugačno 

kot v pilotni raziskavi (str. 118), kjer sem izločila 4 faktorje. Postavke znotraj posameznih 

faktorjev so se v glavni raziskavi malo drugače razporedile, zato sem faktorje smiselno 

preimenovala, da odražajo vsebino vseh zajetih postavk. V tabeli 3 je matrika komponentne 

strukture za lestvico Naloge in odgovornosti pedagoških delavcev.  
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Tabela 3: Matrika komponentne strukture lestvice  Naloge in odgovornosti pedagoških delavcev  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postavke 
Komponente - faktorji 

1 2 3 4 5 6 7 

Skrbeti za celostni razvoj učencev ,682 -,053 ,029 ,087 -,062 -,252 -,111 

Skrbeti za zdravje učencev ,669 -,028 ,149 -,062 -,041 ,220 -,122 

Učencem svetovati pri reševanju drugih težav ,641 -,039 ,101 -,019 ,089 -,209 -,062 

Učencem pomagati pri učenju ,622 ,193 ,010 ,273 ,163 -,060 ,127 

Učence pripraviti za življenje ,483 ,027 -,295 ,441 -,093 ,023 -,257 

Posredovati znanje -,071 ,810 -,049 -,004 -,187 ,000 ,107 

Dobro razlagati snov -,161 ,756 ,013 ,173 ,042 -,125 -,014 

Načrtovati in izvajati pouk ,012 ,662 ,247 -,116 ,121 -,032 -,026 

Preverjati in ocenjevati znanje učencev ,125 ,618 -,029 -,034 ,252 ,203 -,214 

Spremljati napredek učencev ,340 ,495 ,113 -,018 -,195 -,116 ,000 

Zagotavljati varnost učencev ,304 ,114 ,744 -,109 -,108 ,076 -,063 

Delovati v skladu z etičnimi vrednotami -,061 ,136 ,650 ,245 -,003 -,097 -,147 

Sodelovati s starši ,230 ,002 ,423 ,043 ,338 -,054 -,141 

Razvijati kritično mišljenje pri učencih -,033 -,062 ,114 ,781 ,224 ,058 ,013 

Spodbujati razvoj kompleksnih znanj ,216 ,220 -,240 ,569 ,215 ,076 ,000 

Razvijati ključne socialne kompetence ,404 -,160 ,143 ,532 ,086 -,087 -,016 

Skrbeti za lastno psihofizično zdravje -,126 ,129 ,175 ,462 -,225 -,281 -,241 

Učiti učence učiti se -,015 -,085 -,049 ,194 ,688 -,120 ,063 

Razvijati pri učencih odgovornost do dela -,020 ,036 -,050 ,089 ,576 -,117 -,448 

Zagotavljati kakovosten pouk ,000 ,379 ,245 ,003 ,453 -,034 -,053 

Sodelovati s kolegi ,227 ,180 -,053 -,161 ,158 -,634 ,054 

Skrbeti za lastni strokovni razvoj -,079 -,021 ,254 ,056 ,191 -,623 -,078 

Dosegati cilje iz učnega načrta ,090 ,456 ,177 -,105 ,294 ,532 -,038 

Posredovati širša znanj/izven učnega načrt ,160 ,378 -,237 -,021 ,000 -,484 -,274 

Ustvarjati spodbudno učno okolje ,355 -,055 ,224 ,211 ,268 -,363 ,215 

Vzgajati z lastnim zgledom -,081 ,055 ,119 ,061 -,056 ,010 -,778 

Razvijati delovne navade učencev ,300 -,058 -,060 -,215 ,259 -,033 -,639 

Pri učencih razvijati pozitivni odnos do drugih ,068 -,185 ,247 ,332 -,201 ,027 -,485 
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1) Prvi faktor pojasni 26,4 % variance in združuje 5 trditev, usmerjenih v delo z učenci: 

skrbeti za celostni razvoj učencev, skrbeti za zdravje učencev, svetovati jim pri reševanju 

drugih težav, pomagati jim pri učenju, učence pripraviti na življenje. Poimenovala sem ga 

Celostni razvoj učencev.  

2) Drugi faktor pojasni 10,3 % variance in vsebuje postavke, povezane z izvajanjem 

pouka, preverjanjem in ocenjevanjem znanja: posredovati znanje, dobro razlagati snov, 

načrtovati in izvajati pouk, preverjati in ocenjevati znanje učencev, spremljati napredek 

učencev.  Poimenovala sem ga Učinkovito poučevanje.  

3) Tretji faktor pojasni 6,2 % variance in ima 3 postavke, ki niso homogene in povezane 

med seboj. Sestavljajo ga:  skrb za varnost učencev, sodelovanje s starši in delovanje v 

skladu z etičnimi vrednotami. Poimenovala sem ga Varnost učencev in etika 

sodelovanja.  

4) Četrti faktor pojasni 5,1 % variance in vsebuje štiri postavke: razvijati kritično mišljenje 

učencev, spodbujati razvoj kompleksnih znanj, razvijati ključne socialne kompetence, skrbeti 

za lastno psihofizično zdravje. Poimenovala sem ga Razvijanje  višjih miselnih procesov, 

ker je najbolj nasičen s postavkama razvijati kritično mišljenje in spodbujati razvoj 

kompleksnih znanj.  

5) Peti faktor pojasni 4,8 % variance in sem ga glede na trditve učiti učence učiti se, 

razvijati pri učencih odgovornost do dela in zagotavljati kakovosten pouk poimenovala 

Učinkovito učenje učencev. 

6) Šesti faktor pojasni 4,6 % variance in  naslednje trditve imajo negativno smer: 

sodelovati s kolegi, skrbeti za lastni strokovni razvoj, posredovati širša znanja izven učnega 

načrta, ustvarjati spodbudno učno okolje. Trditev »dosegati cilje iz učnega načrta«, ki 

tudi sodi v ta faktor, ima pozitivni predznak. Razporeditev postavk v tem faktorju tako 

ni konsistentna, kar zahteva ustrezno interpretacijo, ki torej ni enoznačna.  Moja 

interpretacija gre v smeri, da je učni načrt  okvir, ki ga naj učitelji sicer spoštujejo pri 

pedagoškem delu, a hkrati je pomembno tudi sodelovanje s sodelavci, skrb za 

strokovni razvoj, učencem dati znanja, ki presegajo okvire učnega  načrta in ustvarjati 

spodbudno okolje.  Širina pri delu učiteljev je zaželjena, kar pomeni, da naj ti učitelji  

ne bi manj pozornosti posvečali drugim, prav tako pomembnim pedagoškim 

nalogam. Če privzamem to interpretacijo, potem lahko ta faktor imenujem Rigidno 

zasledovanje ciljev iz učnega načrta.  
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7) Sedmi faktor pojasni 3,9 % variance, zaobjema tri pomensko enake trditve, ki imajo 

vse negativen predznak, in katerih skupni imenovalec je učitelj in njegova vzgojna 

vloga: vzgajati z lastnim zgledom, razvijati delovne navade učencev, pri učencih razvijati 

pozitivni odnos do drugih. Učitelji so tudi vzgojitelji, čeprav večkrat slišimo, posebej v 

srednji šoli, da naj otroke vzgajajo starši. Negativni predznak pomeni, da se učiteljem 

ta vloga ne zdi enako pomembna kot druge zato sem jo poimenovala Spregled 

vzgojne vloge. 

 

Struktura faktorjev v tem  vprašalniku kaže večjo razčlenjenost, kot jo najdemo na seznamu 

kompetenc učitelja po Marentič Požarnik (2007 : 47). Avtorica kompetence dobrega učitelja 

razdeli v pet poglavij: komunikacija in odnosi, učinkovito poučevanje, organizacija in vodenje, 

sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem in profesionalni razvoj (prav tam).  Navaja tudi 

nizozemski model kompetenc (Competence requirements teachers 2004, prav tam) kot 

enega najbolj premišljenih (sprejel ga je celo nizozemski parlament), ki ima sedem 

kompetenc in so mu naši rezultati nekoliko bližje.  

Nizozemski model vsebuje naslednje kompetence: medosebna kompetentnost (ustvarjanje 

dobrega ozračja, spodbujanje odprte komunikacije), pedagoška kompetentnost 

(spodbujanje socialno-čustvenega razvoja učencev, odkrivanje  talentov in nadarjenosti), 

poznavanje vsebine predmeta in učnih metod (praktično in teoretično obvlada predmet, ki 

ga poučuje, uporablja raznolike didaktične strategije), organizacijska kompetentnost (zna 

ravnati s časom, prostorom, pripomočki), kompetentnost v sodelovanju s kolegi (učinkovito 

komunicira s kolegi, prispeva k razvoju svoje šole, pozna in uporablja modele zagotvljanja 

kakovosti), kompetentnost v sodelovanju s svojim delovnim okoljem (sodelovanje s starši in 

institucijami, ki prispevajo k dobrobiti učencev, sodelovanje s šolskim okoljem) in 

kompetentnost v spodbujanju lastnega profesionalnega razvoja  (učitelj pozna svoje dobre 

in slabe plati, je odprt za nasvete kolegov, analizira in razvija svoje poglede in jih razkriva, 

sistematično dela na svojem razvoju) /prav tam : 5/.   

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani so v okviru projekta Partnerstvo fakulet in šol v 

dialogu z vsemi partnerji v izobraževanju učiteljev izdelali seznam 39 kompetenc in jih 

oblikovali v pet področij: učinkovito poučevanje, vseživljenjsko učenje, vodenje in 



 
 

120 
 

komunikacija, preverjanje in ocenjevanje znanja ter spremljanje napredka učencev in širše 

profesionalne kompetence (Peklaj 2006).  

Prvi izločeni faktor po velikost pojasnjene variance je bil v našem vzorcu faktor, ki sem ga 

poimenovala Celostni razvoj učencev, ki ga pomensko lahko uvrstimo v področje 

vseživljenjskega učenja po Peklaj (2006) in se deloma prekriva z rezultati nizozemskega 

modela, ki na prvo mesto postavlja medosebno kompetentnost. Razlika je v tem, da so naši 

učitelji visoko uvrstili skrb za zdravje učencev, ki je v nizozemskem seznamu ne najdemo. 

Omenjena ugotovitev ni presenetljiva. Med našimi učitelji je še vedno veliko laičnih 

prepričanj o njihovi odgovornosti, kar lahko trdim iz svoje supervizijske prakse, kjer je eno od 

glavnih področij raziskovanja usmerjeno v razmejevanje odgovornosti. Naši učitelji svojo 

odgovornost še vedno pojmujejo preveč dobesedno (neprofesionalno) in si včasih lastijo tudi 

tisto, za kar so pristojni učenci sami ali njihovi starši – recimo skrb za zdravje učencev. Tudi 

skrb za varnost učencev lahko deloma uvrstimo v to kategorijo. Učitelji, posebno na razredni 

stopnji, so precej obremenjeni s tem, da bi se v primeru poškodbe ali nezgode učenca 

odgovornost iskala pri njih, in zato  to postavko postavljajo visoko na lestvico svojih prioritet. 

V ozadju teh skrbi je izražen strah pred starši in tudi nezaupanje, ki ga veliko staršev izraža do 

učiteljev ter šole na splošno. 
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6.2 Rezultati  kvantitativne analize, razvrščeni glede na postavljene hipoteze 

V nadaljevanju navajam rezultate statistične analize, ki jih razvrščam glede na hipoteze.  

Hipoteza 1: Med udeleženci ter neudeleženci  supervizije so razlike na posameznih 

komponentah lestvice Naloge in odgovornosti pedagoških delavcev   

Tabela 4: Razlike po komponentah v doživljanju  pomembnosti vlog in odgovornosti za doseganje vzgojno- 

izobraževalnih ciljev  med udeleženci in neudeleženci v superviziji  

               

Komponente  

Sodelovanje 

V superviziji 

N M SD T p 

Celostni razvoj učenca Da 73 4,30 0,424 2,606 0,013* 

ne 63 4,06 0,632 

Učinkovito poučevanje Da 74 4,48 0,458 -1,485 0,140 

ne 66 4,59 0,413 

Varnost učencev in etika 

sodelovanja 

da 75 4,66 0,455 2,019 0,045* 

ne 65 4,50 0,475 

Višji miselni procesi da 74 4,58 0,366 3,262 0,001** 

ne 65 4,35 0,465 

Učinkovito učenje  da 75 4,64 0,382 0,402 0,688 

ne 67 4,61 0,447 

Rigidno zasledovanje 

učnih ciljev 

da 73 4,34 0,333 0,268 0,789 

ne 66 4,33 0,431 

Spregled vzgojne vloge 

učitelja 

da 74 4,73 0,347 1,037 0,302 

ne 66 4,66 0,396 

Skupaj celotna lestvica da 71 4,50 0,283 1,578 0,118 

ne 58 4,41 0,355 

*P ≤ 0,05 ; **p < 0,01 

Izračun t-testa je pokazal, da obstajajo na treh komponentah lestvice pomembne razlike v 

doživljanju vlog in odgovornosti za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev med udeleženci in 

neudeleženci supervizije. Učitelji, udeleženci supervizije, doživljajo svoje naloge, izražene v 

faktorjih  Celostni razvoj učencev, Varnost učencev in etika sodelovanja in Višji miselni 

procesi kot precej pomembnejše v primerjavi z učitelji neudeleženci supervizije.  Na ostalih 

komponentah statističnih razlik med njimi ni, lahko pa ugotovimo, da so aritmetične sredine 

udeležencev na vseh komponentah razen pri Učinkovitem poučevanju, višje kot pri 

neudeležencih. Največje razlike se kažejo  na podlestvici Višjih miselnih procesov (razvijati 

kritično mišljenje, kompleksna znanja, ključne socialne kompetence), kar kaže na visoko 

profesionalno zavest učiteljev z izkušnjo supervizije in njihova jasna prepričanja o tem, kaj so 
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temeljne naloge učiteljev. Druga po velikosti statistično pomembnih razlik med skupinama 

učiteljev je komponenta Celostnega razvoja učencev, kjer so zajete naloge svetovanja 

učencem pri reševanju težav, pomoči pri učenju, priprave na življenje. Tretja komponentna, 

kjer so se pojavile razlike med udeleženci in neudeleženci, vsebuje postavke o zagotavljanju 

varnosti, delovanju v skladu z etičnimi vrednotami in sodelovanju s starši. Na podlestvicah, ki 

zajemajo načine rigidnega doseganja ciljev iz učnega načrta, spregleda vzgojne vloge, 

razvijanja delovnih navad in pozitivnega odnosa do drugih, so ocene učiteljev z izkušnjo 

supervizije višje, a niso statistično pomembne.     

Hipotezo 1, da so med udeleženci in neudeleženci supervizije razlike v doživljanju 

pomembnosti posameznih vlog in odgovornosti, delno sprejmemo, saj se potrjuje na 

komponentah Celostni razvoj učencev, Varnost učencev in etika sodelovanja ter Višji 

miselni procesi. Na ostalih štirih komponentah ni pomembnih razlik. 

V nadaljevanju preverjam, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v doživljanju 

pomembnosti različnih pedagoških nalog za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev  glede na 

spol v celotnem vzorcu učiteljev.  

Tabela 5: Razlike po komponentah v doživljanju pomembnosti vlog in odgovornosti za doseganje vzgojno- 

izobraževalnih ciljev glede na spol v celotnem vzorcu 

               
Komponente  

           Spol N M SD T p 

Celostni razvoj učenca moški 15 3,93 0,691 -1,986 0,049* 
ženski 123 4,22 0,515 

Učinkovito poučevanje moški 15 4,20 0,580 -3,262 0,001** 
ženski 127 4,57 0,403 

Varnost učencev in etika 
sodelovanja 

moški 15 4,26 0,644 -2,938 0,004** 
ženski 127 4,63 0,429 

Višji miselni procesi moški 15 4,30 0,455 -1,664 0,098 
ženski 126 4,49 0,423 

Učinkovito učenje  moški 15 4,28 0,602 -2,361 0,032* 
ženski 128 4,66 0,368 

Rigidno zasledovanje 
ciljev  iz učnega načrta 

moški 15 4,16 0,561 -1,934 0,055 
ženski 126 4,36 0,356 

Spregled vzgojne vloge 
učitelja 

moški 15 4,48 0,517 -1,715 0,106 
ženski 127 4,72 0,359 

Skupaj celotna lestvica moški 15 4,20 0,475 -3,475 0,001** 
ženski 115 4,49 0,278 

*p<0,05  **p<0,01 
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Izračun t-testa je pokazal, da so med moškimi in ženskami v celotnem vzorcu pomembne 

razlike na celotni lestvici na stopnji tveganja 0,001 ter v štirih od sedmih komponent.  

Učiteljice so dosegle statistično pomembno višje rezultate v naslednjih podlestvicah: 

Celostni razvoj učencev, Učinkovito poučevanje, Varnost učencev in etika sodelovanja ter 

Učinkovito učenje. Največja razlika glede na spol je v komponenti Učinkovito poučevanje in 

na skupni lestvici. Rezultat pomeni, da se učiteljicam zdi pomembnejše kot učiteljem, na 

kakšen način posredujejo znanje učencem, kako načrtujejo in izvajajo pouk in kako razlagajo 

snov. Njihova primarna skrb je usmerjena v celostni razvoj učencev. Poleg znanja jim želijo 

privzgojiti še druge pomembne vrednote, kot je odgovornost do dela in jih pripraviti na 

življenje.  Učiteljice več kot učitelji razmišljajo o svojih učencih, več so jim pripravljene 

pomagati, bolj jih tudi skrbi za varnost učencev. Takšen odnos učiteljic do učencev kaže 

značilnosti materinskega odnosa, kjer je čustvena komponenta bolj prisotna kot pri učiteljih.   

V nadaljevanju me je zanimalo, ali na  posamezne komponente lestvice Naloge in 

odgovornosti pedagoških delavcev, gledano na celotni vzorec, vpliva delovni staž učiteljev. 

Učitelje sem po delovnem stažu združila v tri skupine: delovni staž do 10 let, od 11 do 20 let 

in od 21 let dalje. V spodnji tabeli prikazujem mere opisne statistike po komponentah 

lestvice Naloge in odgovornosti glede na delovni staž. 

 

Tabela 6: Mere opisne statistike po komponentah lestvice Naloge in odgovornosti glede na delovni staž 

Komponente N M SD SE 95% int. zaupanja 
 

Min Max 

Sp.m          zg.m. 

Celostni 
razvoj  
Do 10 let 
Od 11 do 20 
Več kot 21 
 

 
 

44 
49 
44 

 

 
 

4,24 
4,22 
4,10 

 
 

0,53 
0,47 
0,61 

 
 

0,08 
0,06 
0,09 

 
 

4,08 
4,08 
3,91 

 
 

4,40 
4,36 
4,28 

 
 

2,40 
2,60 
2.60 

 
 
5 
5 
5 

Učinkovito 
Poučevanje 
Do 10 let 
Od 11 do 20  
Več kot 21 

 
 

45 
50 
46 

 
 

4,61 
4,61 
4,38 

 
 

0,41 
0,41 
0,46 

 
 

0,06 
0,05 
0,06 

 
 

4,48 
4,49 
4,24 

 
 

4,73 
4,72 
4,52 

 
 

3,20 
3,20 
3,00 

 
 
5 
5 
5 

Varnost uč. 
In etika sod. 
Do 10 let 
Od 11 do 20 
Več kot 21 

 
 

45 
49 
47 

 
 

4,62 
4,63 
4,53 

 
 

0,50 
0,34 
0,55 

 
 

0,74 
0,04 
0,08 

 
 

4,47 
4,53 
4,37 

 
 

4,77 
4,73 
4,69 

 
 

2,33 
3,67 
2,33 

 
 
5 
5 
5 
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Višji 
mis.procesi 
Do 10 let 
Od 11 do 20 
Več kot 21 

 
 

44 
49 
47 

 
 

4,52 
4,45 
4,44 

 
 

0,46 
0,36 
0,47 

 
 

0,06 
0,05 
0,06 

 
 

4,38 
4,35 
4,30 

 
 

4,66 
4,56 
4,58 

 
 

3,25 
3,50 
3,50 

 
 
5 
5 
5 

Učinkovito 
učenje 
Do 10 let 
Od 11 do 20  
Več kot 21 

 
 

46 
49 
47 

 
 

4,68 
4,59 
4,60 

 
 

0,42 
0,42 
0,39 

 
 

0,06 
0,06 
0,05 

 

 
 

4,48 
4,47 
4,48 

 
 

4,80 
4,72 
4,71 

 
 

2,67 
3,00 
3,67 

 
 
5 
5 
5 

Rig.zasl.ciljev 
Iz učn.načrta 
Do 10 let 
Od 11 do 20 
Več kot 21 

 
45 
48 
47 

 
4,44 
4,30 
4,27 

 
0,32 
0,31 
0,47 

 
0,04 
0,04 
0,07 

 
4,35 
4,21 
4,13 

 
4,54 
4,40 
4,41 

 
3,40 
3,60 
2,80 

 
5 
5 
5 

Spregled 
vzg.vloge 
Do 10 let 
Od 11 do 20 
Več kot 21 

 
 

45 
50 
46 

 
 

4,74 
4,66 
4,68 

 
 

0,33 
0,39 
0,41 

 
 

0,04 
0,05 
0,06 

 
 

4,64 
4,55 
4,56 

 
 

4,48 
4,77 
4,81 

 
 

3,67 
3,67 
3,33 

 
 
5 
5 
5 

 

Učitelji z največ delovnega staža imajo najnižje vrednosti aritmetičnih sredin pri prvih šestih  

komponentah. Pri komponenti Spregled vzgojne vloge pa imajo najnižjo vrednost učitelji od 

11 do 20 let delovne dobe. Ta trend kaže, da več kot imajo učitelji izkušenj, bolj se zanašajo 

na pravilnost svoje presoje v posameznih situacijah in več pomena pripisujejo vzgojni vlogi.  

Za izračun vpliva delovnega staža učiteljev na posamezne komponente lestvice sem 

uporabila enosmerno analizo variance. Rezultati analize variance se nahajajo v spodnji tabeli.  

Tabela 7: Analiza variance  po komponentah lestvice Naloge in odgovornosti  pedagoških delavcev glede na 

delovni staž v celotnem vzorcu 

               

Komponente  

Vpliv 

(delovni staž) 

Vsota 

kvadratov 

St. 

Svob. 

Srednji 

kvadrati 

F p 

Celostni razvoj učenca Med skup. 0,550 2 0,275 0,930 0,397 

Znotraj skup. 39,600 134 0,296 

Učinkovito poučevanje Med skup. 1,640 2 0,820 0,439 0,014* 

Znotraj skup. 25,491 138 0,185 

Varnost učencev in etika 

sodelovanja 

Med skup. 0,290 2 0,145 0,654 0,521 

Znotraj skup. 30,557 138 0,221 

Višji miselni procesi Med skup. 0,165 2 0,082 0,440 0,645 

Znotraj skup. 25,672 137 0,187 

Učinkovito učenje  

 

 

Med skup. 0,202 2 0,101 0,587 0,558 

Znotraj skup. 23,905 139 0,172 
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Rigidno zasledovanje 

ciljev iz učnega načrta 

Med skup. 0,797 2 0,398 2,722 0,069 

Znotraj skup. 20,043 137 0,146 

Spregled vzgojne vloge 

učitelja 

Med skup. 0,166 2 0,083 0,557 0,547 

Znotraj skup. 20,568 138 0,149 

Skupaj celotna lestvica Med skup. 0,384 2 0,192 1,899 0,154 

Znotraj skup. 12,758 126 0,101 

*p<0,05 

Analiza variance je pokazala, da so se na komponenti Učinkovito poučevanje pojavile razlike 

med učitelji z različno delovno dobo. Učitelji z delovno dobo do 10 let so ta del svoje 

obveznosti doživljali kot pomembnejši v primerjavi z učitelji z daljšo delovno dobo. To 

potrjuje Hubermanovo teorijo (1989 v Richeter idr. 2011 : 118), da učitelji na začetku svoje 

poklicne kariere oblikujejo svoj način poučevanja, in zato osrednjo pozornost namenjajo prav 

temu področju. Če pogledamo rezultat na celotni lestvici, pa vidimo, da delovni staž ne vpliva 

na to, kako učitelji doživljajo svoje naloge in jih ne ločujejo na bolj in manj pomembne glede 

na staž v svojem poklicu.  

6.2.1  Refleksivnost   

Zmožnost refleksije lastnega delovanja naj bi bila ena od temeljnih zmožnosti oziroma 

ključna kompetenca pedagoških delavcev. Schön (1999) zagovarja stališče, da je 

kompetenten strokovnjak tisti, ki je zmožen refleksije v vsaki situaciji,  čeprav loči refleksijo 

med delovanjem (reflection in action) in refleksijo po delovanju (reflection on action) (prav 

tam). V raziskavi me je zanimalo, ali vključenost učiteljev v supervizijo vpliva na večjo 

refleksivnost njihovega delovanja. V ta namen sem uporabila vprašalnik Refleksija in 

ruminacija /priloga 2/ (Avsec 2007b : 33), ki je sestavljen iz dveh podlestvic ter kot celota 

meri samozavedanje posameznika. Podlestvica refleksije meri konstruktivno usmerjanje 

pozornosti nase, odprtost za izkušnje, radovednost, potrebo po razumevanju. Podlestvica 

ruminacija pa odraža negativni emocionalni ton, kljub temu pa je poudarjena težnja k 

usmerjanju nase (prav tam). V raziskavi sem upoštevala obe podlestvici in jo kot celoto 

imenovala Refleksivnost pedagoških delavcev.  

Na celotnem vzorcu sem zaradi primerjave z obstoječimi podatki (prav tam) naredila 

faktorsko analizo po metodi glavnih komponent (oblimin rotacija), ki je pokazala obstoj dveh 

faktorjev, tako kot v predhodnih raziskavah (Avsec 2007b). Vse postavke znotraj obeh 
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podlestvic so se grupirale tako, kot navaja Avsec (prav tam). Izračune o stopnji refleksivnosti 

sem izvedla ločeno za obe podlestvici in skupaj. V spodnji tabeli so prikazani rezultati.  

Hipoteza 2: Med udeleženci ter neudeleženci supervizije  so razlike v stopnji  refleksivnosti. 

Tabela 8: Razlike na obeh komponentah  lestvice refleksivnosti med udeleženci in neudeleženci supervizije 

                

Komponente  

Udeležba v 

superviziji 

N M SD t p 

Ruminacija da 40 3,14 0,508 0,286 0,775 

ne 61 3,11 0,613 

Refleksija da 40 3,62 0,668 2,520 0,013* 

ne 60 3,27 0,703 

Skupaj refleksija in 

ruminacija 

da 40 3,34 0,495 1,688 0,095 

ne 56 3,16 0,516 

*p<0,05 

Iz zgornje tabele razberemo, da so razlike med udeleženci in neudeleženci supervizije 

pomembne  le v komponenti pozitivnega dela refleksije. Dobljeni rezultat kaže, da so učitelji, 

ki so bili udeleženi v supervizijskih skupinah, pokazali višjo stopnjo refleksivnosti kot 

neudeleženci, kar je v skladu z ugotovitvami drugih študij. Raziskovalci, ki preučujejo 

refleksivnost, trdijo, da imajo posamezniki, katerih pozornost je bolj usmerjena k sebi, več 

znanja o sebi  (Carver in Scheier 1992 v Avsec 2007a : 13) ter bolj izoblikovane in stabilne jaz-

sheme34. Taki posamezniki so bolj odprti za izkušnje, bolje poznajo sebe in bolje procesirajo 

informacije o samem sebi. Na osnovi teh ugotovitev lahko sklepam, da učitelji, ki imajo bolj 

izraženo komponento refleksivnosti o sebi, veliko razmišljajo, so v nekem smislu bolj modri 

in sprejemajo tudi svoje pomanjkljivosti. Taki učitelji si želijo več dognati o svojih emocijah, 

miselnih procesih, stališčih in predpostavkah in se ne bojijo odkritij o svojih manj zaželenih 

lastnostih. Predpostavljamo, da so takšni učitelji bolj naravnani k spoznavanju svojih 

učencev, imajo več interesa, da razumejo globlje motive vedenja svojih učencev, in so jim 

pripravljeni bolj priskočiti na pomoč in jih usmerjati v razvoju.  Učitelji z višjo stopnjo 

refleksivnosti tudi bolje prepoznavajo tiste svoje naloge in poklicne vloge, ki so bistvene za 

napredek učencev, s katerimi delajo.   

                                                           
34

 Jaz-shemo Kobal (2000) imenuje samopodoba, to je po njenem množica odnosov, ki jih posameznik 

vzpostavlja do samega sebe. 
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Na drugi komponenti lestvice, to je ruminaciji, razlike med učitelji našega vzorca niso 

statistično značilne.  

Hipotezo 2, da so med udeleženci in neudeleženci supervizije razlike v stopnji 

refleksivnosti, delno sprejmemo, ker se potrjuje  na podlestvici refleksije, na drugi 

podlestvici pa ne. Ker je supervizija predvsem usmerjena v refleksijo izkušenj, je torej ta 

rezultat potrditev pomena uvajanja supervizije med pedagoške delavce.   

V nadaljevanju sem ugotavljala, ali se pojavljajo razlike v stopnji refleksivnosti  glede na spol 

v celotnem vzorcu. V spodnji tabeli so rezultati t- testa. 

Tabela 9: Razlike na obeh komponentah lestvice refleksivnosti glede na spol v celotnem vzorcu 

                

Komponente  

Spol N M SD t p 

Ruminacija moški 10 3,54 0,362 2,471 0,015* 

ženski 92 3,08 0,572 

Refleksija moški 9 3,81 0,752 1,805 0,074 

ženski 93 3,37 0,689 

Skupaj refleksija in 

Ruminacija 

moški 9 3,62 0,384 2,385 0,019* 

ženski 88 3,20 0,507 

*p<0,05 

Aritmetične sredine rezultatov učiteljev so na obeh podlestvicah in tudi v skupnem rezultatu 

višje kot pri učiteljicah, a statistično pomembnost med rezultati beležimo le na podlestvici 

ruminacije in pri skupnem rezultatu. Ta rezultat pomeni, da so učitelji v našem vzorcu bolj 

kot učiteljice  usmerjeni na nekonstruktivne dimenzije refleksivnosti, kot je razmišljanje o 

preteklih ravnanjih, so bolj impulzivni, imajo manj pozitivnih temeljnih prepričanj o svetu, 

več negativnih čustev in pogosto nižje samospoštovanje (Gurnak 2004, v Avsec 2007b :  36). 

Domače in tuje raziskave na tej lestvici sicer niso našle razlik med spoloma (Avsec 2007b : 

34--37). 

Za izračun vpliva delovnega staža na stopnjo refleksivnosti sem uporabila analizo variance. 

Rezultat prikazuje spodnja tabela. 
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Tabela 10: Analiza variance po komponentah lestvice refleksivnosti glede na delovni staž v 

celotnem vzorcu 

               

Komponente  

Vpliv 

(delovni staž) 

Vsota 

kvadratov 

St. 

Svob. 

Srednji 

kvadrati 

F p 

Ruminacija Med skup. 0,751 2 0,376 1,151 0,321 

Znotraj skup. 31,980 98 0,326 

Refleksija Med skup. 0,055 2 0,028 0,059 0,943 

Znotraj skup. 46,120 98 0,471 

Skupaj Med skup. 0,025 2 0,012 0,048 0,953 

Znotraj skup. 23,889 93 0,257 

  

Statistična analiza je pokazala, da glede na delovni staž med udeleženci in neudeleženci 

supervizije na lestvici refleksivnosti ni statistično pomembnih razlik. Iz rezultata lahko 

sklepam, da zgolj število let delovnih izkušenj  nima pomembnega vpliva na kompetenco 

refleksivnosti ne pri udeležencih  kot tudi ne pri neudeležencih supervizije. To pomeni, da 

glede na Korthagnove ugotovitve (2009 : 10) spremembe te  kompetence niso možne brez 

daljšega načrtnega in sistematičnega  dela na sebi, kjer imajo učitelji možnost govoriti o 

svojih izkušnjah, jih primerjati z drugimi in se naučiti metareflektiranja. Kothagen in sodelavci 

so uvedli takšen način dela s študenti, bodočimi učitelji in ga poimenovali realističen model 

izobraževanja (Korthagen 2004, 2009). Takšen način učenja je značilen tudi za supervizijo, 

vendar lahko učinke pričakujemo le v primeru dalj časa trajajoče  vključenosti v proces. 

Skoraj polovica našega vzorca učiteljev udeležencev je bila 1 leto vključena v supervizijski 

proces.  Pri izvajanju fokusne skupine svetovalnih delavk, ki so bile 3 leta v superviziji (Rupar 

2011, neobjavljeno gradivo), sta dve poudarili, da se je prelom v njuni sposobnosti 

razmisleka o lastnih dejanjih in posledično spremembi le-tega zgodil šele v tretjem letu 

supervizije.  

6.2.2  Emocionalna kompetentnost 

Gardnerjeva teorija (1983) o interpersonalni in intrapersonalni inteligentnosti je bila temelj 

za koncept emocionalne inteligentnosti avtorjev Saloveya in Mayerja (1990; Mayer, Caruso, 

Salovey 2000). Definirana je kot sposobnost ocenjevanja, izražanja, reguliranja in uporabe 

emocij pri reševanju problemov in odločanju v poklicnih in zasebnih situacijah. Pečjak in 

Košir (2008 : 121--125) emocionalno kompetentnost opredelita kot sposobnost čustvenega 
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odzivanja v socialnih interakcijah. Termin emocionalna kompetentnost nekateri (npr. Saarni 

1997, prav tam) uporabljajo kot sinonim emocionalni inteligentnosti in kot ugotavljata 

avtorici, se polji emocionalne in socialne kompetentnosti prekrivata. Leta 1997 sta Mayer in 

Salovey (Avsec 2007d : 251) v svojem modelu emocionalne inteligentnosti definirala štiri 

vrste sposobnosti na področju emocij: zaznavanje, ocenjevanje in izražanje emocij, 

emocionalno spodbujanje mišljenja, razumevanje, analiziranje in uporaba emocionalnega 

znanja ter refleksivna regulacija emocij. Vprašalnik ESCQ, ki je bil uporabljen v naši raziskavi, 

je nastal na Hrvaškem (Takšid idr. 2009 : 7), izhaja iz teoretične osnove Mayer-Salovey 

modela (1997, prav tam : 8) in je preveden v več jezikov. Rezultati raziskav kažejo, da ima 

ESCQ tri podlestvice, ki so notranje konsistentne in jih je Taksid poimenoval Poimenovanje in 

izražanje emocij, Prepoznavanje in razumevanje ter Nadzorovanje in uravnavanje (prav tam). 

V pričujoči raziskavi sem izvedla faktorsko analizo vprašalnika po metodi glavnih komponent 

(oblimin rotacija) na celotnem vzorcu, ki je pokazala enako število faktorjev kot originalna 

raziskava (Taksid idr. 2009), kot tudi v raziskavah, ki so bile narejene v drugih okoljih (Avsec in 

Taksid 2007 : 264; Molander idr. 2009; Faria idr. 2009; Rashid idr. 2009). Razporeditev 

postavk v našem vzorcu sledi enaki strukturi postavk, kot so ugotovljene v navedenih 

raziskavah.  

Hipoteza 3:  Med udeleženci ter neudeleženci supervizije  so razlike na vseh komponentah 

lestvice  emocionalne kompetentnosti. 

Tabela 11: Razlike po komponentah lestvice emocionalne kompetentnosti med udeleženci in neudeleženci 

supervizije 

               

Komponente  

          Vklj. v 

         super. 

N M SD t p 

Sposobnost 

prepoznavanja in 

razumevanja emocij 

da 72 3,60 0,487 0,771 0,442 

ne 63 3,53 0,535 

Sposobnost izražanja 

in poimenovanja emocij 

da 74 3,89 0,532 2,450 0,016* 

ne 67 3,67 0,515 

Sposobnost upravljati 

z emocijami 

da 69 3,83 0,347 1,377 0,171 

ne 65 3,75 0,342 

Skupaj  da 66 3,79 0,357 1,660 0,099 

ne 61 3,68 0,339 

*p<0,05 
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Iz tabele lahko razberemo, da so aritmetične sredine pri udeležencih supervizije povsod 

večje kot pri neudeležencih, vendar so razlike med njimi dosegle statistično pomembnost le 

v komponenti Sposobnost izražanja in poimenovanja emocij, in sicer na stopnji zaupanja 

0,05. Ta rezultat pomeni, da so učitelji, ki so šli skozi proces supervizije, postali bolj vešči pri 

poimenovanju, izražanju in opisovanju svojih čustev kot neudeleženci. Pri interpretaciji tega 

rezultata moramo upoštevati, da je način čustvenega izražanja odvisen od kulture okolja, v 

katerem posameznik živi, in od tega, kako je potekalo njegovo emocionalno učenje (Lamovec 

1991 : 278-338). Ljudje imamo različne sloge emocionalnega izražanja, ki pa jih pod vplivom 

učenja lahko spreminjamo (prav tam).  Upravičeno lahko sklepam, da je sodelovanje v 

supervizijskem procesu pripomoglo k temu, da so udeleženci pokazali na tej poddimenziji 

emocionalne kompetentnosti boljše rezultate kot neudeleženci. Zgornja ugotovitev pa ne 

velja za preostali dve poddimenziji. Če primerjamo naš rezultat s področji emocionalne 

inteligentnosti Saloveya in Mayerja (1990) pa vidimo, da razumevanje in regulacijo emocij 

uvrščata med bolj kompleksne dimenzije emocionalne kompetentnosti. Obvladovanje teh 

spretnosti pa zahteva daljši in bolj poglobljen proces učenja (prav tam).  

Hipotezo 3, da so med udeleženci in neudeleženci supervizije razlike v stopnji emocionalne 

kompetentnosti, delno sprejmemo, saj se potrjuje na eni komponenti od treh.   

V nadaljevanju sem ugotavljala, ali se pojavljajo kakšne razlike v stopnji emocionalne 

kompetentnosti glede na spol v celotnem vzorcu. Ker so izračuni pokazali, da na tej 

spremenljivki ni razlik, izračunov ne podajam. 

Zanimalo me je, ali ima delovna doba kakšen vpliv na emocionalno kompetentnost učiteljev, 

ki so bili v superviziji. Za ta izračun sem uporabila enofaktorsko analizo variance, da bi 

dokazala morebitni vpliv delovnega staža med udeleženci supervizije. V spodnji tabeli 

prikažem rezultate analize variance.  
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Tabela 12: analiza variance po komponentah lestvice emocionalne kompetentnosti glede na delovni staž v 

celotnem vzorcu  

               

Komponente  

Vpliv 

(delovni staž) 

Vsota 

kvadratov 

St. 

Svob. 

Srednji 

kvadrati 

F p 

Sposobnost 

prepoznavanja in 

razumevanja emocij 

Med skup. 0,430 2 0,215 0,830 0,439 

Znotraj skup. 34,485 133 0,259 

Sposobnost izražanja 

in poimenovanja 

emocij 

Med skup. 0,373 2 0,186 0,664 0,517 

Znotraj skup. 39,022 139 0,281 

Sposobnost upravljati 

z emocijami  

Med skup. 0,757 2 0,379 3,275 0,041* 

Znotraj skup. 15,151 131 0,116 

Emocionalna 

komponenta skupaj  

Med skup. 0,342 2 0,171 1,406 0,249 

Znotraj skup. 15,096 124 0,122 

*p<0,05 

Analiza je pokazala, da so pri delovni dobi pomembne razlike med učitelji zgolj na podlestvici 

Sposobnost upravljati z emocijami. Učitelji, ki imajo krajši delovni staž, znajo statistično 

značilno bolje obvladovati svoja čustva kot učitelji z več prakse. Rezultat je na prvi pogled 

kontradiktoren, vendar logičen. Mladi učitelji so bolj prilagodljivi, imajo več energije in moči 

za obvladovanje učencev, čeprav jim v primerjavi s starejšimi primanjkuje izkušenj. Kot je 

ugotovil Hargreaves (2005) v svoji študiji, tudi lažje obvladujejo svoja čustva, saj so v fazi 

formiranja svoje poklicne identitete in jim je to pomembno.  

6.2.3  Spoprijemanje s stresom 

Lazarus in Folkman (1984 v Slivar 2003 : 36), čigar vprašalnik Spoprijemanje s stresom sem 

uporabila v raziskavi, ločita dva načina spoprijemanja s stresom. Prvi je  usmerjen na 

reševanje problemov, drugi na reguliranje čustev. Kot ugotavljajo raziskave (Salo 1991, 

Kyriacou 1987 v Slivar 2003 : 93; Poraj 2011) je problemsko usmerjeno spoprijemanje 

pogosto tedaj, kadar ocena vključuje možnost spreminjanja situacije, podobno je strategijam 

reševanja problemov in je praviloma uspešno. Spoprijemanje, usmerjeno v uravnavanje 

emocij, je obrambno, manj učinkovito in ne prinese dobrih rešitev.  

Faktorska analiza (metoda glavnih komponent, varimax rotacija) je pokazala enako faktorsko 

strukturo kot Slivarjeva raziskava (2003 : 109). Postavke so se v posamezne komponente 

grupirale zelo podobno, ne pa enako kot v omenjeni raziskavi.  
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Prva podlestvica Usmerjenost na problem pojasni 48,96 % variance, Cronbachov koeficient 

je 0,87, vsebuje pa naslednje komponente: 

- Pozitivna ponovna ocena vsebuje  postavke: spremenil sem se in postal zrelejši, na 

koncu sem ugotovil, da sem iz te izkušnje nekaj pridobil, odkril sem nove možnosti za 

reševanje problema, nekatere stvari sem spremenil, da bi se problem lahko ugodno 

rešil, našel sem različne načine za rešitev problema, spremenil sem nekaj pri sebi in 

opravičil sem se za svoje ravnanje in tako poskušal umiriti situacijo.   

- Iskanje socialne pomoči  vsebuje  postavke:  poskušal sem pri drugih najti podporo in 

razumevanje, iskal sem nekoga, ki bi mi lahko nudil konkretno pomoč v zvezi s 

problemom, vprašal sem za nasvet osebo, ki jo cenim, in pogovoril sem se s 

prijateljem o svojih čustvih.   

- Samokontrola vsebuje postavke: prepričeval sem se, da se moram obvladovati, 

razmišljal sem o tem, kako bi oseba, ki jo cenim, ravnala v taki situaciji, in poskušal 

sem videti stvari iz zornega kota druge osebe.   

- Načrtovanje reševanja problema vsebuje postavke: izdelal sem si načrt za akcijo in se 

po njem ravnal, pomagal sem si z izkušnjami iz podobnih situacij v preteklosti in vedel 

sem, kaj je potrebno storiti, zato sem podvojil svoja prizadevanja, da bi se stvari 

uredile.   

- Konfrontacija vsebuje  postavke: osredotočil sem se na to, kaj moram storiti, govoril 

sem z drugimi, da bi izvedel kaj več v zvezi s problemom, skušal sem biti kritičen do 

sebe in trudil sem se, da ne bi za seboj podiral mostov, temveč pustil stvari odprte. 

 

Druga podlestvica Usmerjenost k čustvo, pojasni 44,81 % variance, Cronbachov 

koeficient zanesljivosti je 0,80,  vsebuje pa naslednje komponente: 

 

- Beg/izogibanje vsebuje postavke: izogibal sem se stiku z osebo, ki je povzročila 

problem, skušal sem prikriti drugim, kako slabe so stvari v resnici, nisem mogel 

sprejeti dejstva, da se je to zgodilo, želel sem si, da bi problem izginil in predajal sem 

se sanjarjenju o tem, kako bi se stvari lahko spremenile.   
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- Neangažiranje vsebuje postavke: upal sem, da se bo situacija rešila sama od sebe, 

poskušal sem se sprijazniti s tem, da včasih pač nimam sreče, naredil sem se, kot da 

se ni nič zgodilo in svoje mnenje o situaciji sem obdržal zase.   

- Distanciranje vsebuje postavke: poskušal sem na vse skupaj pozabiti, nisem dovolil, 

da bi me problem prizadel, zato nisel hotel preveč razmišljati o njem in poskušal sem 

problem jemati z lažje plati, ne preveč strogo resno.   

 

 

Hipoteza 4: Med udeleženci ter neudeleženci supervizije  so razlike v pogostosti uporabe 

metod Usmerjenost na problem  in Usmerjenost na uravnavanje čustev za spoprijemanje s 

stresnimi situacijami v pedagoškem procesu. 

Tabela 13: Razlike v pogostosti uporabe metod Usmerjenost na problem in Usmerjenost na uravnavanje 

čustev med udeleženci in neudeleženci v superviziji 

               

Komponente  

          Vklj. v 

         super. 

N M SD t p 

Usmerjenost na problem da 68 2,73 0,340 0,512 0,610 

ne 59 2,71 0,278 

Usmerjenost na 

uravnavanje čustev 

da 73 1,88 0,412 -0,380 0,704 

ne 63 1,91 0,359 

Spoprijemanje s stresom 

– skupaj 

da 67 2,46 0,296 0,222 0,825 

ne 57 2,45 0,225 

 

Rezultati v tabeli kažejo, da med obema skupinama učiteljev ni pomembnih razlik na 

podlestvicah niti na skupnem rezultatu glede strategij reševanja problemov. 

Hipotezo 4, da so med udeleženci in neudeleženci supervizije razlike v pogostosti uporabe 

metod Usmerjenost na problem za spoprijemanje s stresnimi situacijami, zavrnemo. 

Udeleženci supervizije nič pogosteje ne izbirajo metode Usmerjenost na problem kot 

neudeleženci supervizije.  

V nadaljevanju sem ugotavljala, ali se pojavljajo razlike v pogostosti uporabe metode 

Usmerjenost na problem za spoprijemanje s stresnimi situacijami glede na spol in delovni 

staž v celotnem vzorcu, in ker izračunane razlike niso statistično pomembne, podrobnih 

izračunov ne navajam.  
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Na osnovi zgoraj navedenih dejstev lahko zaključim, da učitelji, ki so se udeleževali 

supervizije, niso nič pogosteje kot neudeleženci izbirali bolj proaktivno in konstruktivno 

metodo reševanja stresnih situacij. Možno  je, da zgolj s pomočjo supervizije ne moremo 

vplivati na izbiro strategij sproprijemanja s stresom ,ali pa je bil čas vključenosti v proces 

prekratek. 

6.2.4  Povezave med preučevanimi spremenljivkami  

V nadaljevanju so me zanimale povezave med doživljanjem pomembnosti vlog in 

odgovornosti pedagoških delavcev s stopnjo refleksivnosti, emocionalne kompetentnosti z 

načini spoprijemanja s stresom. 

 

Hipoteza 5: Obstajajo pomembne povezave med doživljanjem pomembnosti nalog in 

odgovornosti pedagoških delavcev ter stopnjo refleksivnosti. 

V tabeli 14 so predstavljene povezave med doživljanjem pomembnosti nalog in odgovornosti 

in Refleksivnostjo med udeleženci in neudeleženci supervizije. 

Tabela  14 : koeficienti korelacije med doživljanjem pomembnosti nalog in odgovornosti ter stopnjo                         

refleksivnosti na celotnem vzorcu. 

Povezanost  

med komponentami  

Ruminacija Refleksija Refleksivnost 

skupaj 

Celostni razvoj učencev 0,154 0,023 0,073 

Učinkovito poučevanje 0,164 -0,023 0,097 

Varnost učencev in etika 

sodelovanja 

0,226* 0,160 0,257* 

Višji miselni procesi 0,084 0,192 0,138 

Učinkovito učenje 0,074 0,136 0,104 

Rigidno zasledovanje ciljev iz 

učnega načrta 

0,197* 0,113 0,168 

Spregled vzgojne vloge učitelja 0,041 -0,005 0,018 

Naloge in odgovornosti skupaj 0,182 0,104 0,155 

*p<0,05; **p<0,01 (dvosmerna);  
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Iz tabele 14  je razvidno, da so se na dveh komponentah od sedmih pokazale pomembne 

povezave med doživljanjem vlog in odgovornosti in negativno usmerjenostjo nase, to je 

ruminacijo. Iz tega je mogoče razbrati, da učitelji z večjo negativno usmerjenostjo nase in na 

lastna doživljanja svojo vlogo učitelja opravljajo drugače. Ti rezultati omogočajo 

razumevanje, da se učitelji z večjo izraženostjo negativnih vidikov usmerjenosti nase 

(razmišljanje o preteklosti, vztrajanje pri negativnih čustvih ob slabše opravljenih nalogah …), 

usmerijo zgolj na cilje, ki so zapisani v učnih načrtih in veliko pozornosti namenjajo varnosti 

učencev.  

Na komponentah Varnost učencev  in etika sodelovanja in Rigidno zasledovanje ciljev iz 

učnega načrta je srednje močna povezava.  Učitelji, ki jim je varnost učencev in 

uresničevanje ciljev iz učnega načrta pomembno, so tudi bolj usmerjeni v nevrotično 

komponento refleksivnosti, to je ruminacijo.  Ti učitelji so usmerjeni na tiste vidike o sebi, ki 

jim niso všeč, težko odmislijo nezaželene misli, veliko časa porabijo za premišljevanje o 

dogodkih, kjer so doživeli neuspeh. Zaskrbljeni so zaradi stvari ali dogodkov, ki niso bistvene 

za njihovo življenje in jih ovirajo pri njihovem delu. Gre za učitelje, ki so anksiozni, ranljivi, 

bolj nagnjeni k brezupu, imajo slabo  samopodobo in več vsiljivih misli (Gurnak 2004 v Avsec 

2007b).   Raziskave drugih avtorjev tudi kažejo, da učitelji z visokim rezultatom na ruminaciji 

slabše uravnavajo svoja čustva, so bolj občutljivi in depresivni.   

Na temelju vsega povedanega je zgornji rezultat razumljiv. Učitelji, ki so bolj usmerjeni v 

negativne vidike samospoznavanja, praviloma svoje naloge razumejo bolj ozko, so manj 

usmerjeni v  širino izobraževalnih in vzgojnih nalog, ki pa so bistvene za napredek učencev.  

V hipotezi 5 ugotavljam, da ni povezave med doživljanjem nalog in odgovornosti in skupno 

lestvico refleksivnosti, zato postavljene hipoteze ne morem potrditi. Obstajajo pa 

povezave med nalogami in ruminacijo, to je učiteljevo pretirano usmerjenostjo na 

negativne vidike samozavedanja, ki preprečuje, da bi bili dovolj odprti za vse potrebe 

učencev in širino pedagoških nalog.  Povezave so na dveh komponentah podlestvice 

Naloge in odgovornosti: Varnost učencev  in etika sodelovanja in  Rigidno zasledovanje 

ciljev iz učnega načrta.   
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V nadaljevanju me je zanimalo, ali obstajajo statistično pomembne povezanosti  med 

doživljanjem nalog in odgovornosti in stopnjo emocionalne kompetentnosti učiteljev, ki sem 

jo merila na treh podlestvicah: prepoznavanje in razumevanje emocij, izražanje in 

poimenovanje emocij ter upravljanje emocij.  

Hipoteza 6: Obstajajo pomembne povezave med doživljanjem vlog in odgovornosti 

pedagoških delavcev in stopnjo emocionalne kompetentnosti. 

V spodnji tabeli so prikazane povezave med subjektivnim doživljanjem vlog in odgovornosti 

pedagoških delavcev in oceno emocionalne kompetentnosti. 

Tabela 15:  Pearsonovi koeficienti korelacije med doživljanjem vlog in odgovornosti in stopnjo emocionalne 

kompetentnosti učiteljev 

Povezanost  

med komponentami  

Prepoznavanje 

emocij 

Izražanje 

emocij 

Upravljanje 

emocij 

Emocionalna 

Komp.skupaj 

Celostni razvoj učencev 0,140 0,107 0,237** 0,156 

Učinkovito poučevanje 0,052 0,169* 0,100 0,103 

Varnost učencev in etika 

sodelovanja 

-0,002 0,015 0,040 0,012 

Višji miselni procesi 0,183* 0,175* 0,235** 0,254** 

Učinkovito učenje 0,028 0,145 0,105 0,176* 

Rigidno zasledovanje ciljev iz  

učnega načrta 

0,065 0,106 0,235** 0,208* 

Spregled vzgojne vloge učitelja 0,008 0,010 0,149 0,097 

Naloge in odgovornosti skupaj 0,118 0,167 0,229* 0,239** 

*p<0,05; **0,01 

Iz tabele 15 je razvidno, da so se na štirih komponentah in na skupnem rezultatu  lestvice 

Naloge in odgovornosti pokazale pomembne povezave z emocionalno kompetentnostjo. Na 

komponenti Celostni razvoj učencev se je pokazala srednje močna povezava s podlestvico 

Upravljanja emocij. Učinkovito poučevanje je povezano z Izražanjem emocij. Na 

komponenti Varnost učencev in etika sodelovanja ni povezave z nobeno podlestvico. Največ 

povezav je na komponenti Višji miselni procesi, ki je šibko povezana s Prepoznavanjem in 

izražanjem emocij in močno povezana z Upravljanjem emocij. Tudi skupni rezultat na 

lestvici emocionalne kompetentnosti je močno povezan z lestvico Višji miselni procesi. 
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Učinkovito učenje ima šibko povezavo s skupnim rezultatom lestvice.  Poddimenzija Rigidno 

doseganje učnih ciljev je srednje močno povezana s podlestvico Upravljanje emocij in 

lestvico Emocionalne kompetentnosti kot celoto.  Vendar pa je lestvica Naloge in 

odgovornosti kot celota srednje močno povezana s celotno lestvico Emocionalne 

kompetentnosti. To pomeni, da učitelji, ki dobro združujejo usmerjenost na vse svoje naloge 

in obveznosti, dobro upravljajo s svojimi čustvi in so emocionalno stabilnejši. Ti učitelji znajo 

v razredu ustvariti dobro klimo, ki jim omogoča doseganje želenih ciljev. Med njimi so 

spodbujanje vsestranskega razvoja učencev, razvijanje ključnih socialnih kompetenc 

učencev, kompleksna znanja, delovne navade in obvladovanje učinkovitih načinov učenja.  

Zgornji rezultati kažejo, da edinole dimenzija Višji miselni procesi korelira z vsemi 

podlestvicami emocionalne kompetentnosti in z lestvico kot celoto. Učitelji, ki se jim zdi 

najpomembnejše, da pri učencih spodbujajo razvoj ustvarjalnosti, kritičnega mišljenja in 

miselnih procesov na višjih taksonomskih ravneh, imajo najbolj razvito emocionalno 

inteligentnost. Ti učitelji znajo v razredu ustvarjati spodbudno emocionalno klimo predvsem 

s tem, da dobro obvladujejo svoje emocije in emocije učencev in jih znajo uporabljati za 

spodbujanje intelektualne rasti in mišljenja.  Emocije so dejavnik, ki motivira učence za 

pridobivanje novih informacij in za učenje (Pečjak, Košir 2008 : 128). To pomeni, da so 

učitelji, ki velik pomen pripisujejo  ustvarjanju dobrega ozračja v razredu, tudi emocionalno 

inteligentnejši. Z drugimi besedami, učitelji, ki so občutljivi na svoja čustva, jih hitro 

prepoznajo, razumejo, znajo izražati, regulirati in uporabljati v poklicnem življenju, 

pripisujejo velik pomen kompleksnemu mišljenju, ustvarjalnosti, kritičnemu odnosu do sveta 

in k temu poskušajo spodbujati tudi svoje učence.  

Statistični izračuni pri tej hipotezi potrjujejo rezultate prejšnje hipoteze.  V prejšnji hipotezi 

sem ugotovila, da učitelji, ki so nagnjeni k negativnim vidikom samospoznavanja, prezrejo 

vzgojno vlogo, sledijo predvsem ciljem iz učnega načrta in varnosti učencev.  

Hipotezo 6, da obstajajo pomembne povezave med doživljanjem pomembnosti vlog in 

odgovornosti pedagoških delavcev in emocionalno kompetentnostjo delno sprejmemo, ker 

se potrjuje na štirih od sedmih komponent.  Učitelji, ki dobro združujejo usmerjenost na vse 

svoje naloge in obveznosti, dobro prepoznavajo, izražajo in upravljajo s svojimi čustvi,  so 
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bolj emocionalno stabilni in znajo v razredu ustvarjati vzdušje,  ki spodbuja učence k  

učinkovitejšemu delu.  

V nadaljevanju me je zanimalo, kakšen je vpliv subjektivnega doživljanja vlog in 

odgovornosti, stopnje refleksivnosti in emocionalne kompetentnosti na izbiro aktivne 

metode za  spoprijemanje s stresom. V ta namen je bila narejena multipla regresijska analiza 

s tremi neodvisnimi spremenljivkami: Naloge in odgovornosti pedagoških delavcev, 

Refleksivnost in Emocionalna kompetentnost in eno odvisno spremenljivko - Usmerjenost na 

problem. Spremenljivka Usmerjenost na problem zajema proaktivne strategije, kot so 

samokontrola, iskanje pomoči, načrtno reševanje problemov, konfrontacija in ponovna 

pozitivna ocena situacije.   Regresijski koeficient pove, za kolikšen delež standardne deviacije 

se spremeni napovedana vrednost odvisne spremenljivke – strategije spoprijemanja s 

stresom (podlestvica Usmerjenost k problemu), če povečamo vrednost neodvisnih 

spremenljivk za 1 standardno deviacijo. Multipli determinacijski koeficient je 0,262. 

Koeficient determinacije je nizek (0,068) in statistično nepomemben (F= 1,713, p=0,172). 

Ugotavljam, da neodvisne spremeljivke, vključene v regresijski model, pojasnjujejo 6,8 %  

vpliva na  aktivne in direktne metode spopadanja s stresom. Regresijska analiza je tako 

pokazala, da vpliv refleksivnosti in emocionalne kompetence učitelja na njegovo izbiro 

strategije spoprijemanja s stresom ni statistično pomemben. 

Hipoteza 7:  Doživljanje pomembnosti  vlog in odgovornosti pedagoških delavcev, stopnja 

refleksivnosti in emocionalne kompetentnosti vplivajo na izbiro metode Usmerjenost na 

problem za spoprijemnaje s stresnimi situacijami. 

Tabela 16:  Rezultati multiple regresijske analize: odnos med doživljanjem nalog in odgovornosti, 
refleksivnosti in emocionalne kompetentnosti  z usmerjenostjo na problem  
 

 

Nestandardizirani 

Koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti  t Sig. 

 β 

Standardna 

napaka β  

 

 

Konstanta 1,422 0,605                                           2,352         0,021 

Naloge in odgovornosti pedagoških 

delavcev -skupaj 
0,236 0,133 0,220 1,777 0,080 

Ruminacija in refleksija –skupaj            -0,011          0,068 -0,019 -0,165 0,898 

Emocionalna komp.- skupaj 0,075 0,106 0,087 0,705 0,483 

β= standardizirana vrednost beta regresijskega koeficienta 
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Iz rezultatov lahko razberemo, da doživljanje pomembnosti nalog, stopnja refleksivnosti in 

emocionalne kompetentnosti ne pojasnjujejo izbire aktivne in v problem usmerjene metode 

za spoprijemanje učiteljev s stresnimi situacijami v našem vzorcu. Povedano z drugimi 

besedami, izbira aktivne in v problem usmerjene metode reševanja problemov v našem 

vzorcu ni pojasnjena z odnosom med naštetimi variablami, torej naštete spremenljivke v 

našem vzorcu ne vplivajo na to, kakšno strategijo spoprijemanja  s stresom bodo izbrali 

učitelji. Slivar je v svoji raziskavi (2003 : 180--193) ugotovil, da sta za izbor strategij 

spoprijemanja pomembna kognitivna ocena stresnega dogodka in kontekst, v katerem se ta 

dogodek pojavlja. Ugotovil je tudi, da se načini spoprijemanja s stresom povezujejo z učnimi 

aktivnostmi. Učitelji, ki so usmerjeni v reševanje problemov, izvajajo aktivne oblike dela z 

učenci, jih spodbujajo k sodelovanju, razvijajo višje kognitivne ravni razumevanja, učencem 

dajejo povratno informacijo o znanju (prav tam). Dobljeni rezultat pomeni, da povezanost 

dejavnikov  - doživljanje pomembnosti nalog, refleksivnost in emocionalna inteligentnost – v 

raziskovalnem vzorcu ne vplivajo statistično pomembno na izbor bolj uspešne strategije 

spopadanja s stresom, ampak na ta izbor vplivajo drugi dejavniki, ki pa niso bili predmet 

pričujoče raziskave. Morda bi večje število zajetih učiteljev, kot smo jih zbrali v našem 

vzorcu, pokazalo drugačne rezultate.  

 

Hipotezo 7, da doživljanje vlog in odgovornosti, stopnja refleksivnosti in emocionalne 

kompetentnosti učiteljev vplivajo na izbiro aktivnih metod spopadanja s stresnimi 

situacijami, zavrnemo.  

 Kljub temu da nisem postavila te hipoteze že vnaprej, pa sem dodatno naredila regresijsko 

analizo glede odnosa med lestvicami nalog in odgovornosti, refleksivnosti in emocionalne 

kompetentnosti z usmerjenostjo na čustva. Rezultati so pokazali, da ni statistično 

pomembnih povezav, zato natančnih izračunov ne podajam. Poleg tega me je zanimalo, če se 

pomemben vpliv teh spremenljivk kaže na vzorcu tistih učiteljev, ki imajo izkušnjo s 

supervizijo.  Regresijska analiza je pokazala, da tudi na vzorcu udeležencev supervizije ni 

pomembnih povezav med njimi. Tudi tu se morda kaže, da je bil zajeti vzorec učiteljev in 

razdelitev v podvzorce premajhen. 
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Tabela 17: Pregled rezultatov kvantitativnega dela raziskave

Primerjava med dvema skupinama 
učiteljev OŠ - udeleženci  in 
neudeleženci supervizije. 
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6.3 Interpretacija rezultatov kvantitativne raziskave         

 

Temeljni namen 1.  dela doktorske raziskave je odgovoriti na štiri vprašanja: ali  vključenost v 

supervizijo vpliva na večje zavedanje pomena vlog in odgovornosti učiteljev,  prispeva k večji 

refleksivnosti in emocionalni kompetentnosti delovanja učiteljev z izkušnjo sodelovanja v 

supervizijskem procesu ter ali sodelovanje v supervizijskih procesih vpliva na uporabo 

aktivnih in direktnih metod spoprijemanja s stresnimi situacijami. V fokusu raziskovanja so 

torej nekatere temeljne poklicne kompetence učiteljev, ki jih, vsaj glede na domače raziskave 

(Marentič Požarnik 2007; Valenčič Zuljan idr. 2007; Peklaj in Puklek Levpušček 2006 v Peklaj 

idr. 2009 : 12--16), učitelji ne pridobijo dovolj v času študija. Pridobivajo jih seveda tudi preko 

izkušenj, pri čemer jih supervizija in drugi modeli učenja, usmerjeni na refleksijo iz izkušenj, 

lahko ojačajo in poglobijo. 

Navedena vprašanja so v kontekstu razglabljanja o učinkovitih pristopih k izobraževanju 

učiteljev in pridobivanju kompetenc za uspešno delo zelo pomembna.  Učiteljeve zmožnosti 

ali kompetence namreč določajo kakovost njegovega dela pod čedalje zahtevnejšimi pogoji, 

kot so npr. raznolike skupine učencev, hiter razvoj sodobne informacijske tehnologije ter  

številni drugi dejavniki, ki vplivajo na pedagoško delo. Ker so predmet te raziskave slovenski 

učitelji, je treba poudariti, da je slovenski šolski sistem izrazito centralističen. Vse pomembne 

odločitve se sprejemajo na politični ravni in spremembe se praviloma uvajajo z vrha navzdol 

(Peček Čuk in Lesar 2011). Takšen pristop in verjetno tudi hierarhični pristopi k vodenju 

pedagoških kolektivov ne motivirajo učiteljev, da bi v večji meri  prevzemali odgovornost za 

svoje delo ter se v celoti posvetili bistvenim pedagoškim nalogam, med katere sodi dvig 

kakovostnega znanja učencev.  

V pričujoči raziskavi je eden temeljnih konceptov koncept učiteljskih kompetenc, ki jih 

opredeljujejo številni dokumenti, med njimi naj omenim »Skupna evropska načela za 

učiteljske kompetence in kvalifikacije« (Zgaga 2006 v Devjak in Polak 2007). Ta dokument 

definira štiri načela in tri snope kompetenc -- to so usposobljenost za delo z drugimi, 

usposobljenost za delo z znanjem in usposobljenost za delo v družbi in z družbo (prav tam :  

26). Izobraževanje, ki so ga učitelji deležni na dodiplomski ravni, ne zadostuje za uspešno 

delo v njihovi celotni karieri, ampak je pridobivanje znanja  njihova vseživljenjska naloga. Pri 

tem so zelo pomembni ustrezni programi izobraževanja in sistemska podpora, ki jo mora 

zagotavljati država s svojimi strukturami.  
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V raziskavi sem iskala odgovore na vprašanja, kako izobraževanje učiteljev s pomočjo 

supervizije vpliva na doživljanje pomembnosti posameznih vlog in nalog, na učiteljev razvoj 

samoregulativnega učenja, med katerega spada zavedanje in usmerjanje lastnega 

razmišljanja in vedenja. Zanimalo me je, če ima supervizija vpliv na emocionalno 

kompetentnost učiteljev ter na uporabo problemsko usmerjenih strategij spoprijemanja s 

stresom. Poleg tega sem želela ugotoviti povezanosti med temi komponentami. Tu lahko 

osnovne ugotovitve strnemo v pregledno tabelo. Odgovori na ta vprašanja so pomembni za 

razmislek ter oblikovanje načrtov za  učinkovito nadaljnje usposabljanje in izobraževanje 

učiteljev v času njihovega formalnega dodiplomskega izobraževanja. Ugotovitve pa so 

pomembne tudi za oblikovanje prioritet za podiplomsko in vseživljenjsko izobraževanje 

pedagoških delavcev. Predvsem ugotovitvi, da sodelovanje v superviziji vpliva na večjo 

refleksivnost in emocionalno kompetentnost učiteljev, bi lahko imeli določene implikacije za 

načrtovalce vzgojno-izobraževalne politike in odločevalce na politični in strokovni ravni. V 

prvi vrsti naj bi jih upoštevali strokovnjaki fakultet, ki izobražujejo bodoče učitelje, mentorji 

pri delu z mladimi učitelji, ravnatelji pri načrtovanju, spreminjanju in evalvaciji delovanja šol. 

Poleg teh imajo pomembno vlogo strokovnjaki iz zavoda za šolstvo in drugih pedagoških 

institucij ter ministrstva za šolstvo. Njihova naloga je spremljati potrebe prakse, postavljati 

prioritete razvoja nacionalnega šolstva in jih usklajevati z razvojem znanosti in tehnologije. 

Ministrstvo za šolstvo vsako leto razpiše programe stalnega strokovnega spopolnjevanja 

učiteljev, ki v pomembni meri določajo možnosti za izobraževanje učiteljev. Nekatere od teh 

programov v celoti ali delno subvencionira država,  vendar je med njimi malo takih, ki bi 

temeljili na reflektivnem povezovanju praktičnih izkušenj s teoretičnimi spoznanji.  

 

6.3.1  Naloge in odgovornosti pedagoških delavcev  

 

Vprašalnik Naloge in odgovornosti pedagoških delavcev sem razvila sama in ga preizkusila na 

pilotnem vzorcu 60 učiteljev. Faktorska analiza in merske karakteristike so pokazale, da je 

vprašalnik primeren za uporabo v nadaljnji raziskavi o subjektivnih pojmovanjih 

pomembnosti posameznih vlog učiteljev. Koeficient zanesljivosti za celoten vprašalnik je 

pokazal vrednost 0,89 in po faktorski analizi sem izločila 7 faktorjev. Največji delež variance 

je imel faktor, ki sem ga poimenovala Celostni razvoj učencev in je obsegal vsebinsko precej 

homogene  postavke. Največji delež nasičenosti s tem faktorjem imata dve postavki, in sicer 
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skrbeti za celostni razvoj učencev in učencem svetovati pri reševanju drugih težav, kar kaže 

na tako imenovano razširjeno pojmovanje vloge učitelja, saj zajema dejavnosti, ki niso ozko 

vezane na pouk. Tudi naslednje tri postavke učence pripraviti na življenje, učencem pomagati 

pri učenju in skrbeti za zdravje učencev kažejo, da učitelji dajejo velik poudarek odgovornosti, 

usmerjeni na pomoč učencem na splošnih življenjskih področjih, kot npr. pri skrbi za njihovo 

zdravje.  Pojmovanja učiteljev, ki se kažejo v tem faktorju, so torej nekoliko specifična v 

primerjavi z drugimi modeli kompetenc (npr. nizozemskim, glej v Marentič Požarnik 2007:  

46; Kobolt in Dekleva 2007; SBEP 2006; TeachNM 2011) in kažejo skrb naših učiteljev za 

razvoj tistih področij pri učencih, ki sodijo pravzaprav v pristojnost staršev (skrb za zdravje).  

V nizozemskem modelu kompetenc je na prvo mesto postavljen faktor ustvarjanje ugodnega 

sodelovalnega ozračja v skupini in spodbujanje odprte komunikacije v skupini, kar kaže na 

jasnejšo sliko glede odgovornosti učiteljev kot v našem vzorcu.   

Drugi faktor Učinkovito poučevanje po velikosti  pojasnjene variance  se pomensko nanaša 

na srž učiteljevega dela, to je prenos znanja, razlago, preverjanje in ocenjevanje.  Gre za 

naloge, za katere so učitelji v najožjem pomenu najodgovornejši, to je za poučevanje 

predmetnih znanj, za ustrezno uporabo didaktičnih metod, za spremljanje napredka učencev 

na učnem področju, za njihovo motivacijo, upoštevanje individualnih razlik med njimi in za 

diferenciacijo pristopov. To kategorijo pojmovanj vloge učiteljev najdemo v vseh raziskavah 

in seznamih učiteljskih kompetenc.  

Tretji faktor Varnost učencev  in etika sodelovanja je  najbolj nasičen  s postavko zagotavljati 

varnost učencev, poleg nje pa še sodelovati s starši in delovati v skladu z etičnimi 

vrednotami. Ta faktor precej izstopa, saj ga ne najdemo v nobeni kompetenčni analizi in kaže 

na pomen in skrb, ki jo naši učitelji namenjajo fizični varnosti učencev. V svojem dolgoletnem 

delu z učitelji, vzgojitelji in ravnatelji opažam zadnja leta povečano bojazen pred tem, da se 

komu od učencev kaj zgodi, in da bo učitelj deležen javnega linča,  pa čeprav ni neposredno 

odgovoren.   

 V četrti faktor, ki sem ga poimenovala Razvijanje višjih miselnih procesov, so se uvrstile 

trditve o razvijanju kritičnega mišljenja, spodbujanju kompleksnih znanj, razvijanju ključnih 

socialnih kompetenc, kar so po mnenju mnogih učiteljev  temeljna znanja in  veščine, ki jih 

šola lahko ponudi. Učitelj naj bi bil vseživljenjski učenec in naj bi imel razvite 

samoregulativne veščine, kot sta npr. kognicija in motivacija, s katerimi bi usmerjal svoje 

vedenje k večji profesionalnosti. Eden od načinov spodbujanja teh veščin je tudi refleksivna 
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praksa, s katero lahko učitelji bistveno prispevajo k  povezovalnemu delu s kolegi ter k  

spodbudnemu učnemu okolju, kjer je prostor za razvoj kompleksnih znanj. 

Peti faktor se imenuje Skrb za učinkovito učenje učencev in obsega naloge  učiteljev, s 

katerimi pri učencih razvijajo odgovornost do dela in jih učijo strategij učenja učenja. 

Kompetenca učenje učenja je ena najpomembnejših za uspešno delovanje posameznika v 

družbi in je izpostavljena kot ključna kompetenca v vseh pomembnih evropskih in slovenskih 

razvojnih in strateških dokumentih (Peklaj idr. 2009 : 9--28). Učiteljeva vloga je v sodobni 

družbi znanja drugačna, kot je bila še nedavno tega. V ospredje stopajo njegove zmožnosti, 

da pri učencih razvija spoznavne zmožnosti, intelektualno radovednost ter tudi  

metakognitivne veščine, s katerimi bo učenec sam znal oceniti in regulirati svoje znanje. Tega 

se učitelji zavedajo, to nalogo navajajo kot pomembno, je pa vprašanje, kako dobro jo 

opravljajo. Iz raziskave Peklaj in sodelavk (prav tam : 149) je bilo ugotovljeno, da učenci 

najnižje ocenjujejo ta del učiteljevih prizadevanj – pokazati jim, kako naj se učijo znotraj 

področja skrbi za celostni razvoj učencev.  

Šesti faktor združuje pet postavk, od katerih imajo štiri negativni predznak in samo ena je 

pozitivna. Imenovala sem ga Rigidno zasledovanje ciljev iz  učnega načrta, ker kaže na 

kontradikcijo v razumevanju te vloge. Učitelji, ki močno poudarjajo pomembnost doseganja 

ciljev po učnem načrtu, hkrati sporočajo, da ne morejo (nimajo časa?) istočasno dobro 

sodelovati s kolegi, skrbeti za lastni razvoj, posredovati širša znanja izven učnega načrta in s 

tem ustvarjati ugodno učno okolje.  

Sedmi faktor sem poimenovala Spregled vzgojne vloge, ker vsebuje tri postavke: vzgajati z 

lastnim zgledom, razvijanje delovnih navad učencev in pozitivni odnos do drugih.  Vse tri 

postavke imajo negativni predznak. Vzgojna vloga učitelja je torej v obratnem sorazmerju z 

drugimi vlogami. Učitelj menijo, da to niso naloge, za katere so neposredno odgovorni, na 

nek način pomen teh nalog spregledajo oziroma pripisujejo drugim.  

 

Naj povzamem, največja skupina postavk, ki pojasnijo največji delež variance v subjektivnih 

pojmovanjih učiteljev o pomembnosti njihovih  vlog in odgovornosti, se nanaša na kategorijo 

celostnega razvoja učencev, sledita ji skupina pojmovanj, ki vključuje predmetno didaktično 

komponento ter varnost učencev in etičnost delovanja. Ostale skupine pojmovanj so še 

razvijanje miselnih procesov, skrb za učinkovito učenje, rigidno zasledovanje ciljev iz učnega 

načrta in vzgojna vloga učitelja.  
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Te skupine subjektivnih pojmovanj so v osnovi poklicne kompetence, kot  jih zaznavajo 

udeleženci naše raziskave in se v veliki meri pokrivajo z drugimi seznami  kompetenc (prim. 

SBEP 2006; Peklaj idr. 2009; Valenčič Zuljan idr.2007; TeachNM 2011). Naša razdelitev 

kompetenc kaže nekatere posebnosti, npr. kompetenca Celostni razvoj učencev je precej 

nasičena s postavkami, kot svetovati učencem pri reševanju drugih težav, skrbeti za njihovo 

zdravje in pripraviti jih za življenje, ki posegajo v pristojnosti staršev. Tudi kompetenca 

Varnost učencev izstopa in je v tej obliki ne najdemo v drugih seznamih.  

 

Razlago za ta odstopanja lahko pripišemo temu, da je veliko učiteljev negotovih glede svojih 

dejanskih pristojnosti in odgovornosti saj so pričakovanja širše družbe do učiteljskega poklica 

zelo visoka in jih v to silijo tudi razmere, ko čedalje več staršev ne zmore opravljati svoje 

starševske funkcije in jih prelaga na učitelje. Učitelji tako čutijo povečano odgovornost tudi 

za del vzgoje učencev, ki ga lahko opravi edinole družina. Poleg tega vidim še en razlog in 

sicer ta, da so prepričanja povprečnega slovenskega učitelja, ki ni šel skozi proces 

poglobljenega razmišljanja  o svojih vlogah in odgovornostih, precej neozaveščena. To lahko 

trdim na osnovi svojega 15-letnega dela s pedagoškimi delavci vseh stopenj in profilov v 

neštetih seminarjih, supervizijskih skupinah in drugih oblikah izobraževanj, ko se je vedno 

znova izkazalo, da je prvo vprašanje praktično vseh učiteljev vprašanje o njihovih temeljnih 

odgovornostih. Šele intenzivno delo na sebi skozi daljši supervizijski proces pokaže nekaj 

rezultatov na tem področju.  

 

- Doživljanje pomembnosti vlog in odgovornosti 

 

V nadaljevanju (hipoteza 1) sem ugotavljala, ali so med učitelji, ki so bili udeleženi v 

supervizijskih skupinah, in med tistimi, ki niso bili, kakšne razlike v doživljanju pomembnosti 

posameznih vlog in odgovornosti. Moja predpostavka, da se bodo razlike pojavile v korist 

učiteljev, ki so se udeležili supervizije, se je delno potrdila. Udeleženci supervizijskih skupin 

statistično pomembneje ocenjujejo pomen treh vlog: celostnega razvoja učencev, varnosti 

učencev in etike sodelovanja ter razvijanja višjih miselnih procesov. Učitelji, ki so šli skozi 

supervizijo, več pozornosti namenjajo razvoju življenjskih veščin, bolj so jim pripravljeni 

prisluhniti pri njihovih osebnih težavah in jim pomagati pri učenju. Pomembna se jim zdijo 
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kompleksna znanja, kritično mišljenje, ločevanje med bistvenimi in nebistvenimi stvarmi. To 

svojo naravnanost  znajo argumentirano zagovarjati in se tudi odločati v skladu s svojimi 

pojmovanji. To se kaže v njihovem ravnanju v neposredni praksi in v razmišljanju, kateremu 

delu pedagoškega procesa namenjajo največ pozornosti, o čemer bo več povedano v 

kvalitativnem delu raziskave. V tem delu se pojavlja tudi skrb za varnost in zdravje učencev, 

ki nekoliko odstopa od podobnih analiz, ki so bile narejene drugje po svetu.  

 

- Spol  

Zanimale so me tudi razlike v pojmovanjih glede na spol udeležencev. Izračun t-testa je na 

celotnem vzorcu pokazal, da ženske višje ocenjujejo pomen nalog in odgovornosti učiteljev 

za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev kot moški. Drugače povedano, učiteljice bolj kot 

učitelji menijo, da je vloga učitelja pomembna, ji pripisujejo večjo vrednost. O razlogih lahko 

zgolj ugibamo. Učiteljevanje spada med poklice, kjer prevladujejo ženske, tako je na 

osnovnošolski in srednješolski ravni povsod po Evropi zadnjih 50 let  (Eurydice 2012). 

Učiteljevanje je tudi poklic, ki zahteva velik  čustveni vložek (Sutton in Wheatley 2003 v 

Korthagen idr. 2005 : 51; Hargreaves 1998, 2000) in ženske so s svojo genetsko 

determiniranostjo bolj nagnjene k emocionalni odzivnosti in bolj pripravljene vlagati čustveni 

kapital v svoje delo (Brizendine 2007; Rupnik Vec 2009 : 196).    

 

- Delovni staž 

Pomembnost razlik na tem vprašalniku sem ugotavljala še na dimenziji delovnega staža. 

Oblikovala sem tri skupine, in sicer so bili v prvi učitelji z do 10-letnim stažem, v drugi tisti, ki 

so imeli od 11 do 19 let staža, in v tretji  tisti z več kot 20-letnim stažem. Statistični izračun je 

pokazal, da se je med njimi pojavila pomembna razlika v komponenti Učinkovito poučevanje.  

Učitelji s krajšo  delovno dobo so pripisovali več pomembnosti učinkovitim didaktičnim 

strategijam kot učitelji z daljšim stažem, kar se ujema s spoznanji drugih raziskovalcev (Lesar, 

Čuk in Peček 2005). 

 

V hipotezi 1 sem predpostavila, da se bo na vseh komponentah  lestvice vlog in odgovornosti  

pokazala statistično pomembna razlika v korist udeležencev sueprvizije. Za izračun sem 

uporabila  t-test za neodvisne vzorce. Rezultat  je pokazal, da tisti učitelji, ki so bili vključeni v 

supervizijo, pripisujejo višji pomen trem od sedmih komponent lestvice. Na teh treh 
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komponentah imajo statistično višje rezultate kot učitelji, ki niso bili vključeni v supervizijo. 

Te komponente so: Celostni razvoj učencev, Varnost učencev in etika sodelovanja ter  

Razvijanje višjih miselnih procesov.  Poleg tega so ženske višje ocenile pomen naslednjih 

vlog: Celostni razvoj, Učinkovito poučevanje, Varnost učencev in etika sodelovanja, 

Učinkovito učenje in na skupnem skoru lestvice.   

 

6.3.2  Refleksivnost  

 

Refleksija je že več kot 80 let od Deweya dalje (1933, v Akbari 2007) pomembna komponenta 

kakovosti dela pedagoških delavcev. Dewey trdi (1997), da je refleksija proces, ki omogoča 

ozaveščanje ravnanj učiteljev, kar vpliva na njihovo spreminjanje v mišljenju in ravnanju. Kot 

ugotavlja Fendler (2003, v Akbari 2007 : 194), lahko za začetnika tega koncepta imenujemo 

Sokrata, ki je z znamenitim sokratskim dialogom pokazal, da se rešitve ne skrivajo v 

odgovorih, ampak v vprašanjih. Pri razpravljanju o konceptu refleksije ne smemo mimo 

Schöna (1999), ki ločuje dva nivoja refleksije, refleksijo med samim delovanjem in refleksijo 

po delovanju. Po njegovem je pomembna razlika med njima v tem, da je refleksija med 

delovanjem individualna dejavnost, refleksija po delovanju pa praviloma skupinska. 

Pomemben raziskovalec refleksije je tudi Brookfield (1995), ki kot ključen element tega 

procesa poudarja  ozaveščanje predpostavk. To je možno preko usmerjene kritične refleksije, 

kot jo imenuje Brookfield, saj vsaka refleksija ni kritična in ne vodi do globljih uvidov.  

Posebno vprašanje je, na kakšen način je možno spodbujati refleksijo pri učiteljih. Zelo 

poznani in uporabljeni so pristopi pisanja dnevnikov oziroma portfoliev, kot jih tudi 

imenujejo v raziskavah. Ena od zanimivih ugotovitev iz teh raziskav je, da tisti, ki so v 

dnevnikih uporabljali tretjo osebo ednine, so bili bolj kritični do svoje prakse kot učitelji, ki so 

uporabljali prvo osebo (Maarof 2007 : 213). Na ta način so  lažje pogledali nase bolj 

objektivno, ko so razmišljali o »njem« ali o  »njej« in ne o sebi. Seveda med raziskovalci ni 

enotnega pogleda na ta koncept, saj npr. Dewey (1997) razume refleksijo kot znanstveno 

utemeljeno razmišljanje o lastni praksi, Schön (1999) pa kot intuitivno in neracionalno 

aktivnost. Akbari (2007) problematizira dejstvo, da raziskave doslej niso pokazale jasne 

povezave med stopnjo refleksivnosti učitelja in učnimi dosežki učenca. Korthagen in 

Lagerwerf (1996) ugotavljata, da je prezgodnje uvajanje refleksivnega poučevanja 

kontraproduktivno. Podobno je ugotovil tudi Maarof (2007) pri raziskavi o kvaliteti pisanja 
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dnevnikov učiteljev, saj so bile refleksije učiteljev začetnikov precej površne, kar pomeni, da 

se pri njih globlji učinki teh aktivnosti ne morejo pokazati brez pomoči izkušenejših kolegov 

in mentorjev. 

Izjemno pomembno vlogo je pri raziskovanju koncepta refleksije odigral nizozemski 

znanstvenik Fred Korthagen s sodelavci. Razvil je model jedrne refleksije (Korthagen 2004 : 

80), ki pomeni, da imajo učitelji večplastno osebnostno strukturo, katere najgloblje dele 

tvorijo njihova prepričanja, vrednote in poslanstva, to, kako dojemajo sebe in svojo vlogo 

učitelja. Praviloma se učitelji ukvarjajo z zunanjimi plastmi svoje osebnosti, vedenjem in 

kompetencami medtem, ko je za spremembo notranjih plasti potreben daljši in bolj 

poglobljen pristop, kjer nujno potrebujejo pomoč usposobljenih strokovnjakov. 

 

Refleksivnost učiteljev sem merila z Vprašalnikom refleksije in ruminacije avtorjev Trapnell in 

Campbell (1999 v Avsec 2007b), ki je sestavljen iz dveh podlestvic, vendar kot celota meri 

zasebno samozavedanje (prav tam : 35). Raziskave so pokazale, da je samoreflektiranje 

povezano tako z refleksijo kot z ruminacijo, in da je refleksija povezana  z odprtostjo, kot je 

potreba po znanju o sebi, potreba po kogniciji in osebni identiteti. Čeprav vprašalnik 

sestavljajo tudi postavke ruminacije, ki so povezane z anksioznostjo in depresivnostjo, je 

kljub temu poudarjena težnja k usmerjanju pozornosti nase in ne na čustveno doživljanje 

(Avsec, 2007b : 33).  Vprašalnik kot celota torej ponudi dobro oceno stopnje refleksivnosti 

posameznika, in tako sem tudi poimenovala to spremenljivko. Trapnell in Campbell (1999, 

prav tam : 34) sta ga preizkusila na vzorcu 1137 študentov, poleg tega je bila podobna 

raziskava narejena na vzorcu slovenskih študentov. Kaj več raziskav po pregledu literature 

nisem zasledila, zato sem se glede merskih karakteristik opirala na podatke iz omenjenega 

vira.  

Predpostavila sem, da se bodo med učitelji, ki so bili udeleženi v supervizijskih procesih, in 

tistimi, ki niso bili, pojavile razlike v stopnji refleksivnosti, merjeni z zgornjim instrumentom. 

To pomeni, da bodo več razmišljali o sebi, o tem, kako reagirajo v določenih situacijah, kakšni 

so kot ljudje, pokazali bodo večji interes za raziskovanje svojega notranjega doživljanja, za 

analiziranje vzrokov svojega čustvovanja in vedenja. Domnevala sem, da imajo bolj 

refleksivni učitelji boljše odnose s sodelavci in učenci, ker znajo bolje prepoznavati svoje in 

tuje emocije in jih zato tudi lažje nadzorovati. Predpostavljala sem, da bodo učitelji z višjim 

rezultatom na lestvici refleksivnosti bolje diferencirali svoje naloge in pristojnosti, da bodo 
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izkazovali višji rezultat na lestvici emocionalne kompetentnosti in uporabljali aktivnejše 

spoprijemalne strategije v stresnih situacijah kot drugi udeleženci.   

 

 Statistični izračuni (hipoteza 2) so pokazali, da je bila predpostavka delno pravilna. 

Statistično pomembne razlike so se pojavile na pozitivnem delu lestvice refleksije, na 

podlestvici ruminacije in na celotnem skoru pa ne. Udeleženci supervizije so torej dosegli 

pomembno višji rezultat na pozitivnem delu lestvice refleksivnosti. Pomeni, da so v procesu 

supervizije postali bolj odprti za izkušnje, bolj radovedni glede tega, kako njihovo doživljanje 

vpliva na ravnanje. Bolj so postali občutljivi za čustveno plat poklica, zanimati so se začeli za 

čustva svojih kolegov in za to, kako čustva vplivajo na odločanje. Učitelj z razvito 

refleksivnostjo je kritičnejši  do svoje prakse, lažje in hitreje uvidi svoje pomanjkljivosti in jih 

je sposoben popraviti. Jay in Johnson (2002) pravita, da je refleksija visoko kakovostna 

kognitivna, afektivna in socialna dejavnost, ki zajema celotno učiteljevo osebnost. 

Sposobnost oziroma zmožnost uvida v sebe, svoj jaz, svoje vrednote in prepričanja bistveno 

pripomore k oblikovanju učitelja v dobrega strokovnjaka. Seveda pa rezultatov na tej 

podlestvici ne morem z gotovostjo pripisati zgolj udeležbi v superviziji. Treba je povedati, da 

vpliva prejšnjih izobraževanj in drugih faktorjev, kot so osebnostna struktura posameznikov, 

interes za raziskovanje svojega razmišljanja, motivi za napredek v poklicu itn. ne morem 

izključiti.  Zato je treba ta rezultat sprejeti z določeno mero kritične distance.    

 

Na podlestvici ruminacije, ki meri nekonstruktivno samozavedanje med udeleženci in 

neudeleženci ni bilo pomembnih razlik. Avtorja lestvice Trapnell in Campbell (1999 v Avsec 

2007b : 33--39) poudarjata, da je ruminacija povezana z nevroticizmom, anksioznstjo in 

depresivnostjo in je pretežno usmerjena pa preteklost. Kljub temu da gre za negativna 

emocionalna stanja, pa je pozornost usmerjena na lastna razmišljanja in ravnanja, in zato 

tudi ta podlestvica kaže neko vrsto sicer neproduktivne in pretežno v preteklost usmerjene 

refleksivnosti.  

Zaminalo me je, ali so se pojavile kakšne razlike v stopnji refleksivnosti glede na spol v 

celotnem vzorcu. Rezultati v tabeli 7 kažejo, da so se pomembne razlike pokazale v 

podlestvici ruminacije in na skupnem skoru. Učitelji so dosegli pomembno višje rezultate pri 

nekonstruktivnem usmerjanju pozornosti nase kot učiteljice, gledano na celotni vzorec. 

Vsaka interpretacija tega rezultata je lahko zgolj špekulativna in bi za jasnejšo in nedvoumno 
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razlago morali narediti natančnejšo in poglobljeno raziskavo, ker tudi pregled drugih raziskav 

ni ponudil možnega odgovora na to vprašanje. 

S pomočjo analize variance sem naredila izračun vpliva delovnega staža na stopnjo 

refleksivnosti učiteljev in ugotovila, da ni statistično pomemben. Torej, delovna doba 

oziroma dolžina prakse nima vpliva na refleksivnost učiteljev. Predpostavljam, da je 

potrebno bolj usmerjeno, sistematično in poglobljeno delo na sebi, če želimo doseči večjo 

stopnjo ozaveščenosti o svojem razmišljanju in reagiranju. 

 

Če povzamem, udeleženci supervizije so bolj refleksivni v pozitivnem pomenu te besede kot 

neudeleženci. Učitelji v primerjavi z učiteljicami kažejo večjo stopnjo nekonstruktivnega 

zavedanja o sebi in svojem razmišljanju in čustvovanju. So bolj usmerjeni v razmišljanje o 

preteklih dogodkih  oziroma svojih reakcijah v preteklosti. Dolžina delovnega staža, merjena 

v treh starostnih kategorijah, nima vpliva na refleksivnost učiteljev.  

 

6.3.3  Emocionalna kompetentnost 

 

Koncept emocionalne inteligentnosti, iz katere izhaja pojem emocionalne kompetentnosti, je 

postal popularen za raziskovalce šele v devetdesetih letih prejšnjega stoletja po objavi  

Golemanovega dela »Emotional Intelligence« (1995, Pečjak in Košir 2008 : 120), ki je 

pokazalo na obstoj povezav med razumevanjem in izražanjem emocij ter socialnimi 

spretnostmi.  Raziskave so inteligentnost še nedavno povezovale zgolj s kognitivnimi dosežki, 

glede na najnovejša spoznanja pa vemo, da je inteligentnost širši koncept, katerega 

pogojujejo številne sposobnosti in vplivi okolja.  Salovey in Mayer, ki sta vodilna raziskovalca 

tega področja, emocionalno inteligentnost opredeljujeta kot (Mayer idr., 2000; Pečjak in 

Košir 2008): 

-  zaznavanje, uporabo in izražanje emocij, 

- emocionalno spodbujanje mišljenja, 

- razumevanje, analiziranje in uporabo emocionalnega znanja, 

- reflektivno regulacijo emocij za spodbujanje emocionalne in intelektualne rasti.  

Ta področja sta tudi podrobno razdelala od nižjih do višjih psiholoških procesov. Njune 

poznejše raziskave pa so pokazale obstoj treh faktorjev, in sicer faktorjev percepcije, 

razumevanja in uravnavanja emocij  (Mayer idr. 2000).  
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V zvezi s pojmovanjem narave emocionalne inteligentnosti lahko govorimo o dveh 

raziskovalnih smereh (Davies idr. 1998 v Avsec 2007d : 250). Po eni strani naj bi imeli 

emocionalno vešči posamezniki osebnostne lastnosti, ki niso povezane s kognitivnimi 

sposobnostmi, po drugi pa kaže emocionalna inteligentnost podobnost z npr. socialno  

inteligentnostjo. Tudi Petrides in Furnham (2001, prav tam) predlagata ločevanje 

emocionalne inteligentnosti kot sposobnosti in kot osebnostne lastnosti, ki jo  imenujeta 

emocionalna samoučinkovitost. Pri emocionalni kompetentnosti gre torej za demonstracijo 

samoučinkovitosti v socialnih interakcijah, ki jih spremljajo čustva. Gre za to, kako se 

posameznik čustveno odziva v interakcijah z ljudmi in kako uporablja svoje znanje o emocijah  

(Pečjak in Košir 2008 : 125). Nekateri avtorji (npr. Saarni 1997, prav tam) pojma emocionalne 

inteligentnosti in kompetentnosti uporabljajo kot sinonima. 

 

V novejšem času je eden najbolj znanih raziskovalcev čustvenih odzivov učiteljev Andy 

Hargreaves (1998, 2000). Meni, da so emocije v samem srcu poučevanja, in da je poučevanje 

emocionalno delo (Hargreaves 2000 : 814). V eni izmed svojih raziskav (prav tam) je ugotovil, 

da je sposobnost razumevanja emocij (tako svojih kot drugih) ključen kriterij izboljšanja 

rezultatov skupinskega dela.  Meni, da je ta sposobnost še posebno pomembna za učitelje, 

saj vpliva na višjo kakovost njihovega dela in na kakovost odnosov, ki jih vzpostavljajo s 

kolegi in sodelavci in posredno tudi na boljše učne dosežke otrok. To posredno potrjujeta 

tudi Eisenberg in Fabes (1994 v Eisenberg idr. 1997, v Pečjak in Košir 2003), ki pravita, da ima 

način, na katerega se posameznik v socialnih situacijah spoprijema z emocijami, dolgoročen 

vpliv na kvaliteto njegovih socialnih odnosov, s tem pa tudi na njegov občutek 

kompetentnosti. 

 

Emocionalno kompetentnost pedagoških delavcev sem merila z vprašalnikom ESCQ (Avsec in 

Taksid 2007 : 263), ki ga je skonstruiral Vladimir Taksid (1998) in je pokazal obstoj treh 

latentnih faktorjev: faktorja percepcije, poznavanja in razumevanja emocij, faktorja 

regulacije in kontrole emocij in faktorja  izražanja in poimenovanja emocij. V hipotezi 3 sem 

predpostavila, da bodo udeleženci supervizije pokazali višjo stopnjo emocionalne 

kompetentnosti kot neudeleženci. Hipoteza je bila delno potrjena, saj so se pomembne 

razlike med obema skupinama pokazale na podlestvici Sposobnost izražanja in 

poimenovanja emocij.  Učitelji, ki so se udeležili supervizije, so bili bolj vešči pri 
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poimenovanju, izražanju in opisovanju čustev, ki je ena komponenta emocionalne 

kompetentnosti.  Ti učitelji so znali natančneje sporočiti svoje potrebe, povezane s čustvi, ter 

so bili uspešnejši pri ločevanju med iskrenim in neiskrenim izražanjem čustev pri drugih. 

Mayer in Salovey (Mayer idr. 2000) sposobnost izražanja emocij uvrstita šele na prvo 

stopničko emocionalne inteligentnosti, ki pa je nujna za doseganje višjih ravni.  

 

Preverjala sem tudi pomembnost razlik v emocionalni kompetentnosti glede na spol 

udeležencev. Rezultati so pokazali, da na tej spremenljivki ni razlik, čeprav sem glede na 

druge študije pričakovala drugačen rezultat.  Večina študij (Taksid idr. 2009; Molander idr. 

2009) je namreč pokazala, da ženske v testih emocionalne inteligentnosti  dosegajo višje 

rezultate kot moški.  Eno možno razlago tega rezultata lahko najdemo v  procesu socializacije 

žensk in moških. Gilbert trdi (po Crespi, 1995 v Mikič in Žorga 2005 : 26), da so ženske 

vzgojene tako, da se odzivajo bolj emocionalno  in povezovalno, moški pa tako, da reagirajo 

obrambno, z močjo in neodvisnostjo. Moški gradijo samozavest na sposobnosti ustvariti 

rezultate, ženske pa s tem, kakšne medsebojne stike ustvarijo. Žensko samozavest določajo 

čustva in kakovost njenih odnosov z drugimi, zato najdejo izpolnitev v sodelovanju in 

vzpostavljanju stikov (prav tam : 27). Mikič in Žorga (2005) tudi poudarjata, da so za ženske, 

kadar so v interakciji, odnos in čustva bistvena prvina,  medtem ko moški bolj poudarjajo 

kognitivne dejavnike.  

 

Poleg vpliva spola so me zanimale tudi razlike med udeleženci glede na delovni staž učiteljev, 

merjen v treh skupinah. Analiza variance je pokazala, da so se pomembne razlike pojavile na 

podlestvici Sposobnost upravljati z emocijami. Aritmetične sredine kažejo, da učitelji s 

krajšo delovno dobo bolje obvladujejo svoja čustva kot učitelji z daljšim stažem. Ta rezultat 

pa je v neskladju s hipotezo Mayer in Salovey (1997 v Taksid idr. 2009 : 14), ki trdita, da 

emocionalna inteligentnost skozi življenjsko obdobje raste. Avtorja (1997, prav tam) trditev 

pojasnjujeta s tem, da emocionalna inteligentnost temelji na emocionalnem znanju, ki se z 

leti akumulira. Tudi Petrides in Furnham (2006, prav tam) sta našla pozitivno korelacijo 

emocionalne inteligentnosti s starostjo. V vzorcu italijanskih učiteljev, ki so bili vključeni v 

raziskavo z vprašalnikom ESCQ, je bila ravno tako ugotovljena pozitivna korelacija rezultata 

na celotni lestvici  s starostjo (prav tam).    
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Rezultati naše raziskave z Vprašalnikom emocionalne kompetentnosti  torej na dimenziji 

delovnega staža odstopajo od rezultatov drugih raziskav. Možno razlago lahko poiščemo v 

raziskavi, ki jo je naredil  Hargreaves (2005) o čustvenih izkušnjah učiteljev  s spremembami v 

šolstvu. V vzorcu je bilo 50 različno starih kanadskih učiteljev, ki so poučevali v 15 šolah 

različne predmete,  in ki so se nahajali v različnih obdobjih svoje poklicne kariere. Avtor trdi, 

da so mlajši učitelji fleksibilnejši, prilagodljivejši, bolj entuziastični pri svojem delu, pa tudi  

tolerantnejši in spoštljivejši do drugačnosti. Mlajši učitelji so pripravljeni vložiti več energije v 

medosebne odnose, se učiti novih strategij in lažje kontrolirajo svoja čustva kot starejši 

učitelji. Mlajši učitelji so praviloma bolj odprti za spremembe, kar je sicer splošna lastnost 

mladih ljudi. Medtem pa imajo učitelji, ki se približujejo h koncu svoje kariere, manj energije,  

so pa  odpornejši na spremembe in se niso pripravljeni več prilagajati.  

 

Če povzamem, učitelji udeleženci supervizije so pokazali pomembno boljšo sposobnost 

izražanja in poimevanja emocij kot neudeleženci. Pri spremenljivki delovni staž se je na 

celotnem vzorcu pokazala razlika na poddimenziji upravljanja z emocijami, kjer so učitelji s 

krajšim stažem dosegli pomembno boljše rezultate 

 

 

6.3.4  Spoprijemanje s stresom 

 

Narava pedagoškega dela je izrazito čustvena. Pri učiteljskem poklicu je v ospredju odnos 

med učiteljem in učencem. Vzgoja in izobraževanje nujno postavljata pred učitelja čustvene 

zahteve znotraj bolj ali manj kompleksne mreže interakcij, v katere je vpet. Ena od 

najpomembnejših mrež je socialna mreža kolegov,  kjer potekajo vsakdanje razprave o 

problemih, uspehih in težavah njihovega dela, pri čemer so negotovost in dvomi sprejeti kot 

sestavni del učiteljevega dela. Vodeb Bonač (1999 v Miloševič idr. 1999 : 54) jih imenuje 

naravne podporne mreže. Tudi motivirani, pridni, disciplinirani učenci so lahko močna opora 

učiteljem. Nasprotno, nemotivirani in nedisciplinirani učenci predstavljajo enega od 

temeljnih virov stresa za učitelje. Pri spoprijemanju s stresom učitelji uporabljajo različne 

strategije. Troman in Woods (2001 v Slivar 2003 : 91) definirata spoprijemanje kot 

ohranjanje osebnega nadzora nad aktivnostmi, kadar se posameznik sooči z grožnjo 

destabilizacije. V bistvu gre za zbiranje moči iz treh virov: jaz, drugi in skupina. Med 
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strokovnjaki, ki se ukvarjajo z raziskavami o učiteljskem stresu (Kyriacou 1987 v Slivar 2003) 

se je uveljavila delitev strategij  spoprijemanja s stresom na dve skupini. V prvi skupini so 

aktivne strategije, to so tiste, ki so usmerjene v reševanje problemov, iskanje socialne 

podpore, razmišljanje o sebi in svojem delu. V drugi skupini so  tako imenovane psihološke 

strategije (prav tam : 93), ki so usmerjene na čustva, na izogibanje stresorjem, na odmik od 

problemov, skratka, pasivne reakcije posameznikov.  

 

Supervizija kot ena izmed metod poklicnega učenja in osebnostne rasti ima tudi preventivne 

učinke na stres učiteljev (Bogataj 1997; Rupar 2002; Klemenčič Rozman 2010), zato sem 

predvidevala, da so tisti učitelji, ki so bili udeleženi v supervizijskih skupinah, spoznali, kako 

se aktivno spoprijemati s stresnimi situacijami v poklicu, saj je osrednji del procesa namenjen 

reševanju problemov. V superviziji so imeli precej priložnosti, da so razmišljali o načinih 

uspešnega reševanja problemskih situacij v poklicu, spoznali so, tudi s pomočjo drugih, 

alternativne pristope, jih preizkušali v praksi in reflektirali o učinkih. Poraj (2011) poroča o 

raziskavi stresa med finskimi učitelji. Ugotovila je, da so najpomembnejši viri podpore 

učiteljem med drugim prejemanje pozitivnih povratnih informacij o njihovem delu, dobra 

organizacijska klima ter podpora supervizorja, ki je v tem kontekstu mišljen kot strokovni 

svetovalec ali nadzornik učiteljevega dela. Tudi supervizorji v razvojno edukativnem modelu 

supervizije so v eni  od vlog strokovnega svetovalca.  

 

V svoji raziskavi sem želela ugotoviti, ali med pedagoškimi delavci, ki so se udeležili 

supervizije, in drugimi obstajajo kakšne razlike v strategijah spoprijemanja s stresom. 

Drugače povedano, v hipotezi 4 sem predpostavila, da bodo udeleženci supervizijskih skupin 

statistično pomembno pogosteje kot neudeleženci uporabljali aktivne in direktne metode 

spoprijemanja s stresom. Analiza je pokazala, da temu ni tako. Med udeleženci in 

neudeleženci supervizije ni pomembnih razlik pri pogostosti uporabe aktivnih strategij 

spopadanja s stresom.  

Razlago za takšno ugotovitev lahko iščem v dolžini sodelovanja v supervizijskem procesu. 

Skoraj polovica,  47 % udeležencev, je v superviziji sodelovala 1 leto ali manj, 23 % jih je 

sodelovalo 1 do 2 leti  in 30 % več kot 2 leti. Predpostavljam, da je eno leto učenja v 

supervizijskem procesu premalo, da bi udeleženci novo naučene spoprijemalne strategije 
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uvrstili v svoj repertoar vedenjskih odzivov. Empiričnih podatkov o tem, po kolikšnem času 

pri udeležencih supervizije nastopijo statistično pomembne razlike v načinu reagiranja na 

stresne situacije, nisem našla. Na temelju fokusnega intervjuja s svetovalnimi delavkami 

(Rupar 2011, neobjavljeno gradivo), ki so  bile v supervizijskem procesu tri leta, lahko 

sklepam, da je potrebnih več let (3 v našem primeru), da dejansko pride do sprememb v 

ravnanju. Možna pa je razlaga, da supervizija nima te moči. 

Prav tako nisem našla nobenih razlik  pri spoprijemanju s stresom glede na spol in delovni 

staž. 

6.3.5  Povezave med preučevanimi spremenljivkami 

 

Predpostavila sem, da se bodo pokazale pomembne povezave na vseh poddimenzijah 

lestvice nalog in odgovornosti in refleksivnostjo učiteljev. Pokazalo se je, da je povezava med 

skupnimi rezultati obeh lestvic  zgolj na dimenziji  Varnost učencev in etika sodelovanja. Pač 

pa so bile dokazane povezave na dveh komponentah lestvice nalog in odgovornosti in 

ruminacijo. Ti komponenti sta: Varnost učencev in etika sodelovanja in Rigidno zasledovanje 

ciljev iz učnega načrta. Korelacija med njimi je srednje močna. Na drugi podlestvici pozitivne 

refleksivnosti nisem našla pomembnih povezav. Rezultat  pomeni, da so učitelji, ki so bolj 

usmerjeni v nevroticizem, več razmišljajo o preteklih dogodkih višje vrednotijo varnost 

učencev in sodelovanje s kolegi in  se trdno oklepajo učnega načrta. Če natančno analiziramo 

ti dve komponenti in jih primerjamo z drugimi, ugotovimo, da so bolj nevrotični, anksiozni in 

nesamozavestni učitelji bolj rigidni in ozki v dojemanju svoje vloge.  

 

Poleg tega je ta raziskava potrdila pozitivne povezave (hipoteza 6)  štirih komponent lestvice 

Naloge in odgovornosti z emocionalno kompetentnostjo, kar je v skladu s tem, kar navajajo 

tudi druge raziskave (Carver in Scheier 1982, 1990 v Avsec 2007a : 15). Pomembne pozitivne 

povezave so se pokazale na komponentah Celostnega razvoja učencev, Učinkovitega 

poučevanja, Višjih miselnih procesov, Učinkovitega učenja in Rigidnega zasledovanja ciljev 

iz učnega načrta. S temi komponentami je bila najmočneje povezana podlestvica Upravljanje 

emocij, kjer so bile kar tri korelacije srednje močne. Dve šibki korelaciji sta se pokazali na 

podlestvici Izražanje emocij in ena na podlestvici Prepoznavanje emocij. Če pogledamo 

korelacije na skupnem skoru emocionalne kompetentnosti in doživljanja vlog, vidimo, da gre 
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v celoti med njima za pomembno, srednje močno povezavo. Učitelji, ki učinkoviteje  

zaznavajo, izražajo, razumejo in regulirajo svoje emocije, tudi učinkoviteje ločujejo med 

pomembnimi in nepomembnimi nalogami. Ko posamezniki ali v našem primeru učitelji  

razvijejo sposobnost opažanja in prepoznavanja občutij pri sebi, lahko prepoznajo 

posameznike, ki so ali niso iskreni v izražanju čustev. Čustva pomagajo razumeti dogajanje v 

neki situaciji, s čimer je omogočeno reševanje npr. problemskih situacij.  Pomembno 

področje emocionalne inteligentnosti je emocionalno spodbujanje mišljenja (Pečjak in Košir 

2008 : 124), ki v najvišji psihološki stopnji pomeni, da emocionalna stanja spodbujajo dostop 

do specifičnih problemov, kot npr. zadovoljstvo spodbuja sklepanje in kreativnost. S tem 

učitelji povečujejo verjetnost za doseganje želenih ciljev pouka. Povedano z drugimi 

besedami, povečujejo verjetnost za doseganje boljših učnih in vzgojnih rezultatov učencev.  

 

Najvišjo in najbolj kompleksno raven emocionalne kompetentnosti predstavlja uravnavanje 

emocij za spodbujanje intelektualne rasti (Avsec 2007d : 249--259), kar je temeljna naloga 

učiteljev. Bar-On (1997, 2000, prav tam : 254) meni, da je emocionalna inteligentnost, ki jo 

imenuje taktična, pomembnejša za vsakdanje funkcioniranje kot kognitivna. Odraža 

posameznikovo sposobnost uporabe znanja v neposredni situaciji in tako rekoč direktno 

vpliva na splošno psihično zdravje in zadovoljstvo. Učitelji, ki so emocionalno inteligentnejši  

oziroma kompetentnejši, so hkrati bolj refleksivni in  usmerjajo svojo pozornost in delovanje 

na naloge, pomembne za intelektualni in osebnostni razvoj učencev. 

 

S hipotezo 7 sem preverjala, ali obstaja  povezava med doživljanjem pomembnosti vlog in 

odgovornosti z refleksivnostjo in emocionalno kompetentnostjo in usmerjenostjo učiteljev 

k aktivnim in direktnim metodam spoprijemanja s stresom (variabla Usmerjenost k 

problemu). Izračun regresijske analize je pokazal, da med naštetimi variablami ni povezave, 

oziroma, da odnos med temi spremenljivkami ne pojasnjuje izbiro aktivne in v problem 

usmerjene metode za spoprijemanje s stresnimi situacijami. Mullen in Suls (1982 v Avsec 

2007a : 15) sta ugotovila, da večja stopnja samozavedanja ali refleksivnosti omogoča 

posamezniku, da uporablja učinkovitejše načine spoprijemanja s stresom in tudi manjšo 

podvrženost bolezenskim stanjem. Refleksivni in emocionalno kompetentni učitelji se 

zavedajo, katere naloge in dejavnosti so ključne za to, da uresničujejo vzgojno-izobraževalne 

cilje in poleg tega v stresnih situacijah izbirajo tiste strategije, ki vključujejo pozitivne 
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pristope, so bolj zaželene in vodijo k rešitvi problema. V svetu je bilo narejenih veliko 

raziskav o strategijah spoprijemanja učiteljev s stresom (Slivar 2003 : 91--93). Avtor je 

ugotovil (prav tam : 190--201), da osebno kompetentni učitelji uporabljajo aktivnejše 

spoprijemalne strategije kot nekompetentni, in da pri pouku uporabljajo več elementov 

kakovostnega poučevanja.  Eden od vodilnih raziskovalcev na tem področju Kyriacou (1987, 

prav tam) je ugotovil, da so tiste strategije, ki so usmerjene v izboljšanje profesionalnih 

spretnosti in kompetenc, uspešnejše od psiholoških tehnik, kot so npr. objektivno 

razmišljanje o delu, nadzorovanje čustev, gledati humorno na problem in podobno. 

Najpogosteje uporabljena aktivnost pa je bila glede na omenjene raziskave poskus 

pozitivnega gledanja na stvari. Na razvoj in uporabo teh veščin vplivajo številni dejavniki, kot 

je kognitivna ocena situacije, doživljanje osebne kompetentnosti, šolska klima, način vodenja 

šole in drugi (več v Slivar 2003). Na nekatere od teh dejavnikov učitelji ne morejo vplivati, ker 

jih določa okolje, v katerem delajo.  
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2. DEL RAZISKAVE 

 

6.4 Kvalitativna analiza fokusnih skupin 

6.4.1 Namen in cilji fokusnih skupin  

V središču pozornosti pričujoče raziskave so učitelji, njihove poklicne kompetence in vpliv 

supervizijskega procesa na razvoj teh kompetenc. S psihometričnimi preizkusi in statističnimi 

metodami sem poskušala dokazati vpliv supervizije na razvoj kompetenc. Ugotavljam pa, da 

zgolj uporaba kvantitativnih merskih instrumentov ne odkrije vseh razsežnosti raziskanega 

fenomena. Učiteljeva osebnost, njegova prepričanja, stališča, poklicna identiteta, način 

razmišljanja in reagiranja so zelo kompleksne strukture. Odvisne so od mnogih dejavnikov in 

so vzročno posledično povezane.  Z vodenjem supervizijskih skupin  se ukvarjam že dobrih 16 

let in že od začetka vodim evidenco udeležencev. V tem času se je v mojem seznamu nabralo 

že blizu 300 imen, večinoma pedagoških delavcev. Med njimi je veliko svetovalnih delavcev, 

sledijo učitelji, vzgojitelji, ravnatelji in drugi. Delala sem s pedagogi iz vseh podsistemov od 

vrtca, osnovnih in srednjih šol, do vzgojnih zavodov, dijaških domov in zavodov za otroke s 

posebnimi potrebami. Poleg tega imam izkušnje tudi s supervizijo strokovnih delavcev, ki 

delajo v zaporih, na policiji, delavskih univerzah in  v sociali. Moje izkušnje s takšnim načinom 

učenja so brez izjeme pozitivne. Na koncu vsakega procesa skrbim za to, da udeleženci 

poročajo o tem, kaj so se naučili, poskušam jih usmerjati k temu, da ovrednotijo svoje 

pridobitve, da nase pogledajo s kritične distance, in da razmišljajo tudi o tem, kaj jim še 

ostane za prihodnost. Čeprav v superviziji raziskujemo večinoma poklicno polje posameznika, 

se vedno dotikamo tudi polja osebnega, saj sta neločjivo povezana.  

Odkar vodim supervizijo, se sprašujem o njenih realnih učinkih.  Če pogledam s perspektive 

sprotnih in končnih refleksij udeležencev, ugotavljam, da so napredovali  v osebnem in 

poklicnem razvoju, prišli so do novih vpogledov v svoje delo, razbremenili so se nekaterih 

stisk, postali so samozavestnejši, navezali so tesnejše in pristnejše stike z ostalimi udeleženci. 

Poročajo tudi, da so postali strpnejši v odnosih, bolj razumevajoči in fleksibilni. Navajajo 

napredek v veščinah komuniciranja, vodenja pogovorov, postavljanja vprašanj,  reševanja 

problemov. Vendar se mi že dalj časa postavlja vprašanje, kakšni pa so dolgoročni učinki 
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supervizije. Kaj od teh spoznanj in pridobitev, ki jih udeleženci navajajo ob zaključku 

supervizije, ostane v njih po nekaj letih, desetletjih? Ima supervizija takšen domet in kaj 

vpliva na to? Kako se kažejo ti učinki v neposredni praksi ? Predvsem sem se pa zadnjih nekaj 

let ukvarjala z vprašanjem, kako izmeriti pridobitve supervizije na čim bolj objektiven in 

znanstven način.  

Zato sem se odločila  za empirično raziskavo, ki sem jo izvedla z vprašalniki na udeležencih 

supervizije in na primerljivem vzorcu neudeležencev. Rezultate, pridobljene na takšen način, 

sem želela poglobiti s  kvalitativnim raziskovanjem, saj le-to omogoča odkrivanje subtilnih 

pomenov in značilnosti raziskovanega pojava, ki jih zgolj z objektivnimi merskimi instrumenti 

ne moremo odkriti.  S fokusnimi skupinami sem želela priti v samo globino vprašanj, kako je 

sodelovanje v supervizijskem procesu vplivalo na večjo ozaveščenost učiteljev o sebi, svojih 

reakcijah in emocijah in kje (če)  so se zgodile točke preloma v njihovem poklicnem razvoju. 

Zanimalo me je, ali so kaj napredovali v veščinah refleksivnosti, emocionalne 

kompetentnosti, spoprijemanja s stresom, kako se kaže napredek, kako ga ubesedujejo in 

kakšno vlogo pripisujejo superviziji.  

Izvedla sem štiri fokusne skupine, dve z udeleženci in dve z neudeleženci supervizije.  Eno 

skupino udeležencev sem vodila sama pred 2 leti, drugo skupino pa je vodil moj kolega 

supervizor že pred 6 leti. Nobeden od teh učiteljev kasneje ni bil več vključen v supervizijo.  

Obe fokusni skupini neudeležencev sta sestavljeni iz učiteljev osnovnih šol, ki niso imeli 

izkušnje s supervizijo, so pa nekateri bili deležni krajših, običajno enodnevnih izobraževanj na 

področju reševanja vzgojne problematike, disciplinskih problemov, otrok s posebnimi 

potrebami. Razen ene učiteljice iz skupine B2 nisem poznala nikogar od njih.  

 Za primerjavo skupin udeležencev in neudeležencev sem se odločila z namenom, da med 

njimi poiščem stičnosti in razlike v načinu subjektivnega dojemanja svojih nalog in 

odgovornosti, stopnje refleksivnosti, emocionalne kompetentnosti in obvladovanja stresnih 

situacij.  
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6.4.2 Raziskovalna vprašanja 

V povezavi z ugotovitvami kvantitativne raziskave in zgornjimi pričakovanji sem oblikovala 

naslednja raziskovalna vprašanja:  

RV 1:  Katerim strokovnim nalogam učitelji pripisujejo največji pomen? Kateri so elementi 

dobrega poučevanja? Kako spremljajo in analizirajo pouk? 

Znotraj tega osnovnega vprašanja iščem tudi odgovore na : 

 Ali se med udeleženci in neudeleženci supervizije zazna razlika v njihovih stališčih in 

prepričanjih glede temeljnih nalog in odgovornosti? 

RV 2:  Katere situacije so za učitelje najbolj stresne, kako se odzivajo na njih in kako jih 

razbremenjujejo? Ali so med udeleženci in neudeleženci kakšne razlike v strategijah 

spoprijemanja? Kakšen je vpliv supervizije? 

RV 3:  Znotraj skupin učiteljev, ki imajo izkušnjo s supervizijskim procesom, pa iščem tudi 

odgovore na naslednje teme:  

 Kakšni so učinki supervizije na prakso učiteljev?  Ali je supervizija vplivala na 

spremembo njihovega razmišljanja in vedenja in kako?  Kje vidijo prednosti tega 

izobraževanja v primerjavi z drugimi oblikami izobraževanj in treningov?  

 

6.4.3 Način izvedbe  

Izpeljala sem intervjuje s 4 fokusnimi skupinami, dve z udeleženci supervizije in dve z 

neudeleženci. Prvo fokusno skupino (Skupina A1) udeležencev supervizije sem izvedla  aprila 

2012. Preostale tri fokusne skupine sem izpeljala v času od aprila do maja 2013. To so bile 

skupine A2 (udeleženci supervizije) in skupini B1 in B2 (neudeleženci).  Intervjuje sem 

snemala na avdio trak, jih dobesedno prepisala, nato pa analizirala glede na izjave, ki 

osvetljujejo zastavljena vprašanja (priloga 2) po metodi kvalitativne metodologije (Mesec, 

1998).  Izjave učiteljev sem uredila v tabele. Vsaka izjava je označena z oznako fokusne 

skupine in učitelja, ki je izjavo podal.   
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Vsi udeleženci fokusnih skupin so učitelji osnovnih šol. S člani skupine A1 sem se dogovorila  

preko elektronske pošte. Skupine A2, B1 in B2 sem pridobila preko dogovora z ravnatelji.  

Obe skupini udeležencev (A1 in A2) imata izkušnje s  supervizijo razvojno edukativnega 

modela. Skupino A1 sem sama vodila, skupino A2 pa kolega supervizor, ki ravno tako sledi 

temu modelu supervizije. Pomemben kriterij izbora skupin so bile pisne refleksije, ki so jih 

udeleženci obeh skupin pisali v času srečanj.  

Obe skupini neudeležencev supervizije sem pridobila preko dogovora z ravnateljico (B1) 

oziroma pomočnico (B2). Obe vodstveni delavki, ki delata v dveh različnih osnovnih šolah, sta 

takoj pristali na sodelovanje in mi zagotovili prisotnost ustreznega števila učiteljev. 

Vsi fokusni intervjuji so se odvijali v šolskih prostorih v prostem času učiteljev. V skupini B2 

so čakali na popoldansko konferenco, vendar je bil čas intervjuja tudi njihov prosti čas.   

V fokusnih skupinah je sodelovalo skupaj 19 učiteljev,  9  udeležencev in 10 neudeležencev 

supervizije, med njimi dva moška, ki sta sodelovala v skupini A2 in B2.  

Odziv učiteljev na prošjo o intervjuju je bil povsod ugoden. S skupino A1 sem se dogovrila 

sama, z ostalimi tremi skupinami pa sem vzpostavila stik preko vodstva šole. Poklicala sem 

ravnateljice, oziroma v primeru skupine B2, pomočnico ravnateljice, razložila svojo prošnjo in 

jih prosila za pomoč pri izbiri učiteljev. Z vsemi tremi vodstvenimi delavkami že dalj časa 

službeno sodelujem, zato so mi takoj zagotovile svojo pomoč. V skupini A2 so se odzvali vsi 

učitelji, ki so bili deležni supervizije, v skupinah B1 in B2 pa so se učitelji na povabilo 

ravnateljic  odločili za sodelovanje. 

 

6.4.4 Obdelava podatkov 

Razgovore sem snemala na avdio trak in jih po izpeljavi najprej poslušala.  Potem sem 

intervjuje dobesedno prepisala, jih glede na vprašanja razdelila na smiselne enote in jim 

pripisala kode 1. reda. Nato sem kode, ki so označevale isti pomen zaradi boljše preglednosti, 

združila v kode 2. reda in potem te kode združevala v podsklope. Podsklopi so širše 

pomenske enote, ki sodijo v skupen sklop in kažejo različne vidike dojemanja iste naloge ali 

vloge učitelja in faze oziroma elemente učnega procesa. 
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Pri vseh fokusnih skupinah sem uporabila ista vprašanja (priloga 2), razen vprašanj o učinkih 

supervizije, ki sem jih zastavila zgolj skupinama A1 in A2.  

Podatke, ki sem jih pridobila s fokusnimi intervjuji vseh 4 skupin učiteljev, sem uvrstila v 

naslednja področja:   

Tabela 18 :  Oblikovanje sklopov in podsklopov v kvalitativnem delu raziskave   

Sklop Podsklopi 

 

 

 

I Elementi dobrega poučevanja 

1. Ustvarjanje spodbudnega učnega okolja 

2. Način izvedbe pouka 

3. Vzgojna vloga učitelja 

4. Spremljanje in analiza pedagoškega 

procesa 

II Obremenitve v poklicu, stres, način 

razbremenjevanja 

 

1. Stresne situacije v poklicu 

2. Način razbremenjevanja in učenja novih 

pristopov 

III Učinki supervizije  

(le skupini A1 in A2) 

1. Neposredni vpliv na pedagoško prakso 

 

 

2. Razvoj refleksivnosti in samoregulacije  

 

Najprej sem ločeno obdelala rezultate za obe skupini, v nadaljevanju sem odgovore 

primerjala med seboj ter iskala podobnosti in razlike med skupinama udeležencev in 

neudeležencev supervizije.   

 

6.4.5  Analiza fokusnih  skupin A1 in A2 – udeleženci supervizije  

Skupina A1  

Učiteljice so bile udeleženke supervizijske skupine (razvojno edukativni model) v šolskem 

letu 2009/2012 v obsegu 15 srečanj. Intervju je potekal dve leti po zaključku supervizije. 

Učiteljice sem po elektronski pošti zaprosila za razgovor. Takoj so se odzvale. Razgovor smo 

opravile v prostoru, kjer smo imele supervizijska srečanja. Vse so še učile na šoli.  Razgovor je 

bil sproščen, med njimi sem začutila močno prijateljsko vzdušje in povezanost. Tudi sama 
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sem se počutila del skupine,  imela sem občutek, da se naša srečanja niso nikoli zaključila in 

da še vedno trajajo. Razgovor je potekal aprila 2012 in je trajal 1,5 ure. 

V razgovoru so sodelovale vse udeleženke supervizije:  

- učiteljica angleščine s 30 leti prakse (U1), 

- učiteljica kemije in naravoslovja s 15 leti prakse (U2),   

- učiteljica naravoslovja s 5 leti prakse (U3),  

- učiteljica v prvi triadi z 10 leti prakse (U4) 

- učiteljica prve triade in hkrati vodja podružnične šole z 8 leti prakse (U5). 

Osnovna šola ima veliko učencev, v vsakem razredu 3 paralelke, nahaja se v razvitem 

podeželskem kraju z močno kmečko tradicijo. Šola ima 2 podružnici in vrtec. V tistem času, 

ko je potekala supervizija, je šola dobila novo vodstvo. Ravnateljica in pomočnica sta bili brez 

vodstvenih izkušenj, nista se znali odločati in posebej ravnateljica je svoje odločitve večkrat 

spreminjala, kar je med učitelji  vzbujalo veliko negodovanja in nasprotovanja. Tudi 

udeleženke supervizije so večkrat izražale nezadovoljstvo z novo ravnateljico, skrbelo jih je za 

prihodnost šole, ker so se odnosi med zaposlenimi precej poslabšali. 

Skupina A2  

 Intervju sem opravila z učitelji osnovne šole s prilagojenim programom, ki so bili 2 zaporedni 

šolski leti vključeni v supervizijsko skupino pri supervizorju, ki izvaja razvojno edukativni 

model. Supervizija se je izvajala v letih 2006–2007. Vanjo so se na priporočilo ravnateljice 

vključili vsi mladi učitelji, ki so takrat na novo prišli na šolo.  Za razgovor sem zaprosila 

ravnateljico, ki me je tudi sprejela.  Intervju sem izvedla v popoldanskem času, potem ko so 

vsi učitelji opravili svoje delovne obveznosti. Potekal je v sproščenem in odprtem vzdušju. 

Sogovorniki so se sodelovanja v supervizijski skupini spominjali z veseljem in nostalgijo. 

Poudarjali so strokovnost supervizorja, ki jim je pomagal pri razbremenjevanju odgovornosti, 

jih učil novih tehnik in pristopov. Edini moški udeleženec v skupini je pripomnil, da jih je 

supervizor imenoval »zaljubljena skupina«. Vsi so večkrat poudarili, kako koristno je bilo 

sodelovanje v superviziji in izrazili pripravljenost, da se še vključijo. Razgovor je potekal aprila 

2013 in je trajal 1 uro.  
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Osnovna šola se nahaja v ljubljanski regiji blizu manjšega mesta v gospodarsko dobro razviti 

občini. Poleg šole je redna osnovna šola, s katero imajo dobre strokovne stike. Ena izmed 

učiteljic (U1) del svoje delovne obveznosti, nudenje dodatne strokovne pomoči, opravlja v 

redni šoli. 

V razgovoru so sodelovali: 

- učiteljica razrednega pouka in dodatne strokovne pomoči z 11 leti prakse (U1),   

- učiteljica gospodinjstva  z 10 leti prakse (U2),  

- učitelj tehnike z malo več kot 10 leti prakse (U3), 

- učiteljica razrednega pouka  s 14 leti  prakse (U4). 

V spodnjih tabelah so navedene izjave učiteljev in njihova uvrstitev v kode 1. In 2. reda. Na 

vrhu tabele je vsebinsko poimenovanje posameznega tematskega sklopa.  Vsaka izjava ima 

oznako fokusne skupine in oznako učitelja, ki je podal izjavo.  

 

I. SKLOP:   ELEMENTI DOBREGA POUČEVANJA  

1.       podsklop:  Ustvarjanje spodbudnega učnega okolja  

Tabela 19: Odgovori  udeležencev v sklopu Elementi dobrega poučevanja, podsklop Ustvarjanje spodbudnega 

učnega okolja 

Skupina Izjava 

 

Kode 1. reda Kode 2. reda 

A1  Da sodelujejo vsi učenci in da poskušaš snov 

podati na različne načine, da zadovoljiš različne 

tipe otrok (U4). 

Vključitev  vseh 

učencev, 

zadovoljiti vse 

Motiviranje 

učencev  

A1 Da je tako vzdušje, da otrok pride vprašat. Da znaš 

ustvariti take odnose, dobre. Takrat si res 

učinkovit, da se otroci hitrejše in boljše učijo (U1). 

Ustvarjanje 

dobrih odnosov, 

 

sproščeno  

vzdušje 

Dobri odnosi in 

strukturiran pouk 

A2 Jaz bi pa rekla, najprej odnos. Mi je res mar za 

učence (U1). 

Da imamo vzdušje, da se da delat (U3).  

A1 Da razumejo, da se ne samo nekaj učijo recimo, da 

se z razumevanjem učijo neke stvari,  vedo, zakaj 

je nekaj tako. Imamo tudi učence, ki se mal mal 

naučijo. Ampak če se pet besed, tri besede 

naučijo, da z veseljem, z eno vnemo to naredijo in 

Učenje z 

razumevanjem,  

 

zadovoljstvo ob 

naučenem,  

Motiviranje 

učencev 
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gredo potem zadovoljni domov (U1). 

A1 

 

Če imaš pouk strukturiran, otroci vedo kaj lahko 

pričakujejo, jasno jim poveš kakšna so 

pričakovanja, kaj oni pričakujejo, če je to jasno 

postavljeno (U5). 

 Struktura pouka,  

 

jasna 

pričakovanja 

Dobri odnosi in 

strukturiran  

pouk 

A1 Da je zaupanje in spoštovanje, da učitelj spoštuje 

učence in obratno (U1). 

Spoštovanje, 

zaupanje 

Dobri odnosi in 

strukturiran  

pouk 

A1 Jaz dostikrat pravim v 1. razredu, če dosežemo cilj, 

da otroci radi pridejo v šolo, da so motivirani je 

veliko.  Seštevat, brati se bodo že naučili, če pa 

tistega osnovnega, prijetnega občutka ni v šoli je 

pa dostikrat ves trud zaman (U4). 

Moraš čutiti otroke, ki so v razredu, da boš otroke 

izzval na pozitiven način (U1) . 

Motivirati 

učence,  

dobro počutje v 

šoli 

 

Pozitivna 

spodbuda, 

Celostni pogled, 

motivacija 

 

 

Motiviranje 

učencev 

A2 Otroka celostno pogledaš in rečeš, kje bi še (U1). 

Včasih je treba veliko časa, da jih motiviraš, 

pripraviš za delo. Da ga sprejmejo in se ga veselijo 

(U4).  

A1 Se mi zdi, da jih je treba tisto klasično, voditi iz te 

čeri, ki jim pridejo na pot in  tukaj imamo mi zelo 

pomembno vlogo. Kako se lotimo reševanja teh 

problemov in težav, ki jih imamo naj si bo na 

nivoju pouka, znanja,  in v teh odnosih, ker mi smo 

tudi razredniki, ki imamo kar precejšnjo 

odgovornost. (U2). 

Vodenje 

učencev, 

 

Reševanje 

problemov 

učencev, 

Odgovornost 

razrednikov 

Dobri odnosi in 

strukturiran  

pouk 

A1 Se mi zdi, da otroci zelo začutijo učitelja, pa tudi 

njegovo razpoloženje. Da moraš biti toliko 

profesionalca, moraš določene stvari tudi pred 

vrati učilnice pustiti (U2) .  

Ko se jaz umirim, se razred umiri.  Če jaz pridem 

znervirana, so tudi prvčki znervirani. Če jaz pridem 

umirjena, so delovni (U4).  

Razpoloženje 

učitelja, 

Biti 

profesionalec, 

 

Umirjeno 

vodenje 

 

Dobri odnosi in 

strukturiran pouk 

A1 Tudi je zelo pomembno posebno pri mlajših, da 

jim damo občutek varnosti, da se v šoli počutijo 

varne. Ta varnost je pri ta malih izrednega 

pomena (U5). 

Dati občutek 

varnosti, 

 

 

Zagotavljati 

varnost 

Dobri odnosi in 

strukturiran  

pouk 

A2 Prvo je varnost, to mi je najprej pomembno (U2). 

A2 Mi pri nas na šoli zelo premlevamo otroke, imamo 

timske sestanke, moram reči, da smo učitelji na 

tekočem z vsemi, otroke spremljaš, da niso črka 

na papirju (U2). 

Spremljanje 

otrok,  

Timski sestanki 

Dobri odnosi in 

strukturiran pouk 
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A2 V šolskem programu so tudi disciplinske, 

vedenjske težave in potem vrtiš film nazaj, kako, 

na kakšen način bi lahko drugače reagiral, postavil 

meje (U3). 

Težave z 

disciplino, 

Postavljanje 

meja 

Dobri odnosi in 

strukturiran pouk 

 

V ta podsklop odgovorov, ki sem ga imenovala Ustvarjanje spodbudnega učnega okolja, sem 

uvrstila 18 izjav učiteljev, ki sem jih razdelila v 2 skupini kod 2. reda: 

 Dobri odnosi in strukturiran pouk – 12 izjav 

 Motiviranje učencev – 6 izjav 

Izjave učiteljev v prvi skupini kažejo na pomen dobre strukture pouka, sproščenega in 

varnega vzdušja, jasnih pričakovanj, medsebojnega spoštovanja in pomoči učencem pri 

reševanju njihovih problemov.  Vse našteto lahko strnemo pod naslovom učiteljevo vodenje 

razreda, ki jo Martin, Sugarman in McNamara (v Peklaj idr. 2009 : 29) razumejo kot 

aktivnosti, s pomočjo katerih učitelj vzpostavlja pozitivno razredno klimo. To je pravzaprav 

prva naloga učiteljev, da ustvarijo spodbudno okolje, da se bodo otroci lahko popolnoma 

posvetili učenju in učitelj poučevanju. Učinkovitega poučevanja ne more biti, če učitelj ni 

sposoben tako voditi razred in ustvariti take pogoje, da se to lahko zgodi, oziroma, kot meni 

ena učiteljica: 

 Da znaš ustvariti take odnose, dobre. Takrat si res učinkovit, da se otroci hitrejše in 

boljše učijo (A1/U1). 

Poudarili so tudi pomen občutka varnosti (2 izjavi) in pomoči pri reševanju težav, oziroma, 

kot se je slikovito izrazila ena izmed učiteljic, ki je tudi razredničarka:  

 Se mi zdi, da jih je treba voditi iz čeri, ki jim pridejo na pot. (A1/U2), 

pri čemer ni imela v mislih samo reševanja učnih problemov, temveč tudi življenjskih. Ta 

izjava kaže, da se čutijo odgovorne za pomoč učencem tudi na drugih življenjskih področjih. 

Posebno razredniki se pogosto ukvarjajo z vprašanji, ki se dotikajo vzgoje otrok v družini, z 

odnosi med starši in otroki, včasih tudi z odnosi med starši in podobno. Ena od njihovih vlog 

je tako svetovalna vloga, za katero pa sami učitelji dostikrat menijo, da niso dovolj 

usposobljeni.  
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Pomembno poglavje je motivacija. Pintrich (2003 v Peklaj idr. 2009 : 36) pravi, da je 

motivacija  psihološki proces, ki posameznika spodbudi k dejavnosti. Empirične študije so 

tudi pokazale, da se bolj motivirani učenci več in bolj kakovostno naučijo neke snovi kot manj 

motivirani (Jetton in Alexander 2001; Pintrich 2003, prav tam : 36).  Kako so otroci motivirani 

za delo, pa je močno povezano s samim vzdušjem v razredu. Tega se zavedajo tudi učitelji v 

naši fokusni skupini, kar nazorno pove izjava ene izmed učiteljic: 

 Moraš čutiti otroke, ki so v razredu, da boš otroke izzval na pozitiven način (A1/U1). 

 

2. podsklop: Način izvedbe pouka  

V ta podsklop  sem zajela izjave učiteljev o načinu izvedbe pouka, o različnih didaktičnih 

pristopih pri pouku, diferenciaciji in individualizaciji.  

Tabela 20: Odgovori udeležencev v sklopu Elementi dobrega poučevanja, podsklop Način izvedbe pouka. 

Skupina Izjava Kode 1. reda Kode 2. reda 

A1 Stvari diferenciraš, imaš v razredu različne 

učence,  prilagajaš tempo, težavnost (U5).  

Da tudi tihi večini omogočiš, da izrazijo sebe, da 

pokažejo  svoje znanje. Zaznati razlike med 

učenci, jim pomagat,da bodo napredovali. Jaz 

mislim, da je bistvenega pomena napredek (U2). 

Diferenciacija, 

individualizacija  

pouka 

Napredek 

učencev 

 

Doseganje ciljev  

 

Individualizirani 

programi 

 

Izboljšanje 

Diferenciacija 

pouka 

A2 Potem pa se bolj kot na učni načrt osredotočim na 

cilje, ki smo si jih zadali, da jih bodo otroci dosegli 

glede na svoje sposobnosti. To so individualizirani 

programi (U1).  

Kaj pa razmišljam, kako pri kateremu še kaj 

napredovat. Recimo, vsak dan so nove situacije, 

kako pri kateremu otroku še kaj izboljšat (U4). 

A1 Da so učenci sproščeni, da dosegaš učne cilje, ki 

so zakonsko določeni na primeren način s 

primerni metodami (U5). 

Doseganje ciljev Aktivne metode 

poučevanja  

A1 Da daš nekaj tistim, ki so sposobni več, po 

Bloomu, več problemskih nalog. Se trudim, da 

dam kontrolno nalogo, da je za bistre, bolj jih 

potegne tiste, ki so boljši (U3).  

Drugače pa glede sposobnosti se mi zdi 

pomembno, da vsak učenec dobi nekaj 

Več nuditi 

sposobnim 

 

 

Diferenciran 

pristop glede na 

Diferenciacija 

pouka 
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kvalitetnega znanja, da si ga vzame, kolikor je 

sposoben. Res pa je,  da imamo neki zelo 

sposobnih učencev, moramo gledati na tudi na te 

(U2). 

sposobnosti 

 

 

A1 Zadnje čase skušam čim več stvari iz praktičnih  

primerov, da učenci sami delajo. Imamo srečo, da 

učim naravoslovje, da lahko učenci delajo. Da 

stvari razumejo, da so ves čas aktivni in da tisto, 

kar počnejo, tudi razumejo, kaj počnejo (U3). 

Praktično delo, 

 

 

Aktivnost 

učencev 

 

Motiviranost , 

zagnanost 

učencev 

Aktivne metode 

učenja 

A2 Pridobivanje snovi jim ni tako zanimivo. Otroci so  

zelo učljivi. Otroci so zelo motivirani, delovni, 

zagnani, se res trudijo. Če pa delamo praktično, je 

to čisto drugače strukturirano in otroci večino 

časa delajo (U2). 

A1 Sicer to zahteva več priprave, da sami odkrivajo, 

da lahko pridejo do nekih določenih ciljev (U2).  

Učenje z 

odkrivanjem 

Aktivne metode 

učenja 

A1 Meni se zdi pomemben, da ne forsirat, če otroci 

niso pripravljeni, je tolk nesmiselno forsirat. 

Otroci tudi vedo, da se je treba kdaj ustavit potem 

pa spet zalaufat (U5). 

Vzeti premor, ne 

hiteti, 

Slediti ritmu 

učencev 

Aktivne metode 

poučevanja 

A2 Ko sem v individualni situaciji, imam učence na 

višji stopnji, bi pa rekla, da največ časa namenim 

poučevanju, podajanju učne snovi(U1).  

Podajanje učne 

snovi, poučevanje 

Aktivne metode 

poučevanja 

A2 Pri meni je različno od sklopa, ki ga obravnavamo. 

Če je to teoretični del, največji del tega 

poučevanja je učenje iz knjige, predavanja (U4).  

Učenje iz različnih 

virov 

Aktivne metode 

poučevanja  

A2 Imamo zelo različno populacijo, je heterogena 

skupina, se ne dela z vsemi enako (U1).  

Od tam, kjer otrok je, od tam najprej greš. 

Dosegat eno stopnjo več od tam, kjer je otrok 

(U4).  

Heterogene 

skupine, 

Spodbujanje 

napredka 

diferenciacija 

A2 Iskat v otroku pozitivne stvari, ki jih lahko delaš. 

Da najdeš pri vsakemu nekaj, kjer je dober (U4). 

 

Izhajati iz močnih 

točk 

Diferenciacija 

pouka 

 

Izjave učiteljev (skupno 16), sem razdelila v 2 skupini kod 2. reda:  

 Diferenciacija pouka – 9 izjav 

 Aktivne metode poučevanja in učenja – 7 izjav.  

V prvi skupini so združene izjave učiteljev, ki vsebujejo prepričanja, da so različni didaktični 

pristopi, metode poučevanja, diferenciacija in individualizacija bistveni elementi dobrega 
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poučevanja. Gre za  način, kako učencem z različnimi sposobnostmi in talenti približati učno 

snov. Učitelji morajo biti iznajdljivi in prilagodljivi, poskrbeti morajo tako za bistre in 

vedoželjne učence kot tudi za manj sposobne in nemotivirane. Pomembno se jim zdi učenje, 

kjer učenci sami prihajajo do rešitev, kjer so aktivni, učenje z odkrivanjem in pozitivni 

pristop, ali kot je rekla ena izmed udeleženk: 

 Iskati v otroku pozitivne stvari, ki jih lahko delaš. Da najdeš pri vsakemu nekaj, kjer je 

dober (A2/U4). 

Takšen fleksibilen in posamezniku prilagojen pristop poučevanja, oziroma, kot pravi Hopkins 

(2007) personalizacija učenja, prihaja čedalje bolj v ospredje. Otroci in mladostniki postajajo 

drugačni kot v preteklosti, vpliv informacijske tehnologije je zelo velik in ima poleg pozitivnih 

učinkov (lahko dostopne informacije, samoiniciativno učenje) tudi negativne (naj omenim 

samo odkrenljivo pozornost, povzročeno z velikim številom dražljajev, ki so jim otroci 

izpostavljeni v stiku z elektronskimi mediji). Učitelji morajo biti zelo iznajdljivi, če želijo 

konkurirati mnogo bolj privlačnim sodobnim pripomočkom in morajo ponuditi otrokom 

avtentične situacije za učenje, če hočejo pritegniti njihovo pozornost.  

Učitelji so kot elemente uspešnega učenja omenjali aktivne metode, kot so praktično delo, 

učenje z odkrivanjem, učenje iz različnih virov. Piaget (1977) in Vigotski (2010) sta ugotovila, 

da je aktivna vključenost v miselne naloge pogoj za izgradnjo lastne miselne strukture in 

zagotovilo, da bo učenec to znanje priklical v spomin takrat, ko ga bo potreboval.  Aktivno 

delo pa je v glavah naših učiteljev še vedno prevečkrat povezano zgolj z eksperimentiranjem, 

ali kot je  nazorno povedala ena izmed udeleženk razgovora:  

 Imam srečo, da učim naravoslovje, da lahko učenci delajo.  Da stvari razumejo, da so 

ves čas aktivni, in da tisto, kar počnejo, tudi razumejo, kaj počnejo (A1/ U3). 
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3. podsklop: Vzgojna vloga učitelja  

Tabela 21: Odgovori udeležencev v sklopu Elementi dobrega poučevanja, podsklop Vzgojna vloga učitelja 

Skupina  Izjava 

 

Kode 1. reda Kode 2. reda 

A1 Da jim daš stvari, ki jim bodo  koristile v življenju 

naprej, kar je pomembno za družbo (U3). 

 

Koristi za 

življenje 

 

Kreativen 

poklic, 

priložnost za 

osebno rast 

Socialne veščine 

A2 Meni je to en tak zelo lep poklic. Poklic, ki daje 

ogromno priložnosti za osebno rast, za učenje, za 

izobraževanje, ustvarjalnost. Sploh si ne znam 

predstavljat enga poklica, ki bi bil bolj kreativen 

(U2). 

A1 Mislim, da imamo eno lepo vlogo, socializacijsko 

vlogo učencev, vključevanje različnih učencev 

učenci z različnimi socialnimi potrebami. Se mi zdi, 

da je to tudi pomemben (U2). 

Različne 

socialne 

potrebe 

Socialne  veščine 

A1 Jaz mislim, da smo še vedno v prvi vrsti za to, da se 

otroci nekaj naučijo. Da se hkrati razvijajo kot 

osebe, kot ljudje, da jih posredno s svojim 

ravnanjem učiš življenjske stvari, predvsem pa 

odnose, pa odgovornega vedenja, stvari, ki jih 

morajo v življenju početi. Da skozi to razumejo, da 

imajo občutek odgovornosti, občutek skupnega 

delovanja (U1). 

Učitelj kot zgled 

odgovornega 

ravnanja, 

 

 

Občutek 

odgovornosti 

 

Prevzemanje 

odgovornosti za 

svoja ravnanja 

odgovorno 

vedenje 

 

 

 

 

 

 

 A2 Se pa trudim delat tako, da bodo tudi učenci 

odgovorni. Zakaj je danes tako naredil, zakaj pa ni. 

Potem sam poskuša nekaj ugotoviti in na novo 

narediti (U4). 

 

A1  Meni se zdi tudi reševanje problemov. Npr. nisem 

naredil domače naloge, ker nimam te knjige. Da ga 

vprašaš: kaj bi še lahko naredil, da bi dobil knjigo,  

da bi rešil ta problem. Problem je bil, zdaj ga pa 

probaj rešiti (U3).  

Če nekaj zgodi, daš prednost tistemu. Ne držiš se 

kot pijanec plota (U3). 

Učiti jih 

reševanja 

problemov, 

 

 

Prednost 

vzgojnim 

situacijam 

Socialne  veščine 

A1 Si vzamem čas, da se tudi kaj pogovarjajo. Tudi 

poskušam take stvari, se rada pogovarjam z njimi. 

Osnovna šola bi morala več temeljiti na pogovorih 

(U1). 

Vzeti čas za 

pogovor, 

Več časa za 

pogovore 

Odgovorno 

vedenje 

A1 Da z lastnim vzorom kažeš, da ti kot učitelj moraš 

biti pripravljen in oni kot učenci (U4) . 

Lastni zgled Odgovorno 

vedenje 



 
 

171 
 

A1 Občasno si v dilemi, ko pride do težav v razredih, 

ko moraš vzgojne situacije reševat, ampak jim daš 

prednost, ker je to za njih življenjsko pomembno 

(U2).  

Prednost 

vzgojnim 

situacijam 

Odgovorno 

vedenje 

A2 Otroke želim čim bolj pripraviti na vstop na 

samostojno življenje, na delovno  življenje, da 

spoznajo, da je v življenju treba delat, ne samo 

gledat druge kako delajo, da bo treba znat prijet za 

delo (U3).  

Priprava na 

življenje, 

Vzgoja delovnih 

navad 

Delovne navade 

A2 Zraven pa še vzgoja in spremljat otroka, da se zna 

učit, da ima delovne navade. Jaz bi delovne navade 

dala na prvo mesto (U2).  

Razvoj delovnih 

navad 

Delovne navade  

 

V tem podsklopu odgovorov, ki sem jih poimenovala Vzgojna vloga učitelja, sem odgovore 

udeležencev razdelila v 2 skupini kod 2. reda:  

 Socialne veščine  – 5 izjav 

 Odgovorno vedenje in delovne navade  – 7 izjav. 

Število odgovorov (12) v tem podsklopu kaže, da učitelji sebe ne doživljajo samo kot 

prenašalce znanj, ampak si pripisujejo širši pomen. Izjava, da  

 Želim otroke čim bolj pripraviti na vstop na samostojno življenje, na delovno  življenje, 

da spoznajo, da je v življenju treba delat, ne samo gledat druge, kako delajo, da bo 

treba znat prijet za delo (A2/U3) /…/ 

lepo ilustrira pomen vpliva učiteljev na vrednote, stališča mladih do dela in odgovornega 

vedenja. Dobljeni rezultati se skladajo z ugotovitvami iz domačih in tujih virov, ki na prvo 

mesto po pomembnosti učiteljevih nalog postavljajo razvoj socialnih veščin in strategij za 

reševanje problemov.  Že Parsons (1959, v Ballantine in Spade, 2004 po Peklaj idr. 2009) je 

poudarjal, da je ključna vloga učitelja socializacija učencev. Učitelji imajo kot pomembne 

odrasle osebe velik vpliv na učence, saj pripravljajo mlade ljudi na življenje v odraslosti. To 

počnejo tudi z lastnim zgledom, česar se naši intervjuvanci zavedajo:  

 Da z lastnim vzorom kažeš, da ti kot učitelj moraš biti pripravljen in oni kot učenci 

(A1/U4) . 
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Učitelj torej lahko deluje kot model vedenja, s katerim se učenci lahko poistovetijo in ki jim 

lahko služi kot vzor. Raziskave nasploh kažejo (Caldarella in Merrell (1997 v Peklaj idr. 2009 :  

56), da sta socialna in učna spretnost močno povezani in soodvisni. Praviloma so socialno 

spretnejši učenci tudi učno uspešnejši.  

4. Podsklop: Spremljanje in analiza pedagoškega procesa 

 

Tabela 22: Odgovori udeležencev v sklopu Elementi dobrega poučevanja, podsklop Spremljanje in analiza 

pedagoškega procesa. 

Skupina Izjava 

 

Kode 1. reda Kode 2. reda 

A1 Mi pri naravoslovju imamo hospitacije med seboj, 

da analiziramo kakšno učno uro, da pridemo do 

možnosti, ki se jih da še izpeljat. Smo imeli 3 

hospitacije letos. Ko sem imela jaz ocenjevanje v 

razredu so oni zraven opazovali, kakšne kriterije 

uporabljam (U3). 

hospitacije Pomoč 

sodelavcev 

A1 Ali pa recimo, ko se učitelj določeno stvar pripravlja 

pa ne veš pa greš in vprašaš kolega (U4).  

Iskanje pomoči  Pomoč 

sodelavcev 

A1 Mi v prvem razredu predebatiramo v skupini tiste 

stvari, ki ne grejo. Si med sabo v aktivu. S tistem, ki 

delaš skupaj, z ožjimi sodelavci (U5). 

Debata v aktivu Pomoč 

sodelavcev 

A2 ko imaš analizo neke ure, si označiš, kaj ni bilo 

dobro (U4 

označbe Zapisi 

pomembnih 

dogodkov 

A2 Za vsakega otroka imam zvežčič, kjer imam 

napisano kaj bi morala doseči in na kakšen način in 

zraven pišem vse. Od vedenja, izbruhov, dnevnik za 

vsakega otroka in takrat vidim hitreje, kot če bi šla 

po pripravi (U2). 

Vodenje 

evidence za 

vsakega učenca 

Zapisi 

pomembnih 

dogodkov 

 

Izjave sem združila v 2 kodi drugega reda, in sicer:   

 Pomoč sodelavcev – 3 izjave 

 Zapisi pomembnih dogodkov – 2 izjavi.  

Odgovori v tem podsklopu kažejo, kako učitelji spremljajo in analizirajo svoj pouk. Izjav je 

bilo samo 5, 3 so se nanašale na pomoč sodelavcev, kamor sem uvrstila medsebojne 

hospitacije in razgovore v aktivu. Samo 2 učitelja sta poročala, da si kakšne stvari tudi 



 
 

173 
 

zapišeta, vendar bi te zapise težko označili za refleksijo, gre bolj za anekdotske zapise o 

učencih. Na osnovi teh izjav torej ne moremo zaključiti, da učitelji sistematično spremljajo in 

analizirajo svoj pouk.  

 

II. SKLOP: OBREMENITVE V POKLICU IN STRES 

Tabela 23: Odgovori udeležencev v sklopu Obremenitve v poklicu in stres. 

Skupina Izjava 

 

Kode 1. reda Kode 2. reda 

A1 To so neskončno dolgi  sestanki brez zaključkov 

(U4). 

Dolgi sestanki Neustrezno 

vodenje 

A1 Malo pogovorov o bistvenih stvareh. Zelo malo 

časa porabimo za bistvene vsebinske stvari, o tem, 

kar je naša osnovna zadeva, o otrocih (U1).  

Premalo 

pogovorov, 

neusmerjenost 

na bistvo 

Neustrezno 

vodenje 

A1 Pa je na tak način, ki mene zelo iz tira sprav. Ki je 

lahko podcenjevalen do otrok, ki ni profesionalen. 

To me zelo moti, me znervira. Pa recimo, 

neustrezen odnos do otrok, ki prihajajo od drugod. 

Tak podcenjujoč, popolnoma brez empatije (U1).  

Podcenjevanje 

otrok 

Neustrezno 

vodenje, slabi 

odnosi 

A1 Ljudje tudi niso pripravljeni, se ne znamo 

poglobljeno pogovarjat (U1).  

Nepripravljenost 

za pogovor 

Slabi odnosi 

A1 Jaz pa sama sebe iz tira spravim, ko neprimerno 

odreagiram, ko te otroci postavljajo v situacijo na 

katere nisi pripravljen (U5). 

Npr. ko imam vsako leto kakšne učence, ki so 

vedenjci in se mi zdi, da imam še najmanj izkušenj, 

ko te recimo pred zid postav in moraš neki narest. 

Kaj zdaj narest, ko ti s stola pade in mu ne moreš 

povedat na noben način (U4). 

Obvladovanje 

skupine, 

Samo 

refleksivnost, 

 

 

Veščine dela s 

skupino 

Vodenje skupin  

A2 Vedno več je pa tistega zraven, se človek vpraša, 

čemu je namenjen, administracije, za koga se gre 

(U3).  

Nepotrebnost 

administracije 

Pretirana 

administracija 

A2 Ko malo bolj primerjam zdaj, mi je bilo najbolj 

stresno obvladovanje skupine. Otroci, ki  bi bilo 

bolje, da ne bili v skupini, glede samega vodenja, 

so zelo zahtevni otroci (U4) 

Obvladovanje 

skupine 

Zahtevni učenci 

Vodenje skupin  

A2 Naročilo nečesa do določenega datuma (U2).  Časovno 

omejene naloge 

Pretirana 

administracija 

A2 Starši so tud zahtevni, je tud stresno (U2).  Zahtevni starši Sodelovanje s 

starši 



 
 

174 
 

Učitelji so med stresne situacije šteli:  

 Neustrezno vodenje in slabe odnose – 4 izjave 

 Težave pri obvladovanju skupin – 3 izjave 

 Pretirano administracijo  -  2 izjavi 

 Sodelovanje s starši – 1 izjava.  

Večino odgovorov v skupini kod 2. reda so prispevali učitelji šole iz skupine A1, kjer se je 

zamenjalo celotno vodstvo šole. Klima med učitelji se je hitro poslabšala, prej korektni 

odnosi so se spremenili, nekateri učitelji so bili izrazito protežirani. Neustrezno vodenje šole  

se je kazalo v nestrokovni obravnavi pedagoških situacij in v podcenjevalnem odnosu do 

socialno izločenih in manj sposobnih učencev, kar so odgovorni učitelji zelo težko prenašali. 

To je ves čas prihajalo na dan tudi v supervizijski situaciji, ko so članice skupine neprimerno 

vodenje šole zaznavale kot precejšen stres. Ilustrativna je naslednja izjava:  

 To so neskončno dolgi  sestanki brez zaključkov (A1/U4). 

Na začetku vsakega srečanja smo nekaj časa posvetili tej temi, ki je bila dostikrat tudi vodilna 

tema celotnega srečanja. Zato se je večina odgovorov v skupini A1 uvrstila v ta podsklop. 

Najtrši oreh so jim predstavljali odnosi s sodelavci, kjer so se tudi zaradi odsotnosti pravega 

vodenja šole počutili zelo nemočne:  

 Ljudje tudi niso pripravljeni, se ne znamo poglobljeno pogovarjat (A1/U1). 

  V skupini A2 na vodenje šole niso imeli pripomb. Ker pa delajo v šoli s prilagojenim 

programom, imajo tudi nekaj težko vodljivih učencev in  staršev, s katerimi se je treba veliko 

ukvarjati. Seveda pa porast administrativnih zahtev učiteljem otežuje delo in jih odvrača od 

njihovih temeljnih nalog, kar so izpostavili predvsem učitelji v skupini A2.  
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III. SKLOP: UČINKI SUPERVIZIJE 

 

1. podsklop: Neposredni vpliv na pedagoško prakso  

Učinki supervizijskega procesa in učenja naj bi se pokazali tudi v vsakdanji pedagoški praksi, 

pri delu v razredu, s sodelavci in starši. Odgovore udeležencev v tem sklopu sem razvrstila v 

dva dela: razmejevanje odgovornosti in strategije reševanja problemov.  

Tabela 24 : Odgovori udeležencev v sklopu Učinki supervizije, podsklop Neposredni vpliv na pedagoško 

prakso 

Skupina Izjava 

 

Kode 1. reda Kode 2. reda 

A1 Jaz zdej svojo vlogo določim. Kaj je zdej moja vloga 

pri vsem tem? Da si določimo neke vloge v skupnosti 

(U5).  

Določanje vlog, 

Razmejevanje 

vlog 

Razmejevanje 

odgovornosti 

A1  Zdej pa rečem, jaz imam malico, vi se zmente, če se 

ne boste, bomo kasneje. Ni nujno vse takoj, da kar 

koj skočiš. Mi zdej otrokom naložimo, predlagajte 

rešitve (U4).  

Isto tudi ko pridejo starši na GU. Ena mama je zelo 

kritizerska, sem ji tudi rekla, kako pa vi predlagate, 

da bi ta problem rešila?(U2) 

Soodgovornost 

otrok, staršev 

Razmejevanje 

odgovornosti 

A1 Zdej se znam pri kakšnih stvareh tudi ustaviti in se 

vprašat zakaj je prišlo do teh stvari, a je zdej to 

zaradi tebe, a je to zaradi otroka, malo razmejim 

določene stvari (U2). 

Razmejiti, 

ustaviti se 

Razmejevanje 

odgovornosti 

A1 Jaz sem vedno preveč hotela zajeti, zdej bolj malo, 

pa počasi, pa po korakih (U3).  

Reševanje po 

korakih 

Strategije 

reševanja 

problemov 

A1 Se mi zdi, da je kar fajn, da predebatiraš. Da je v tem 

sodelovanju res ena pot. Potem pa vidiš ne samo več 

rešitev ampak se tud sam boljš počutiš. Pa tudi če ti 

ne uspe takrat, pa spet iščeš, pa spet vprašaš (U2).  

Prideš v zbornico in rečeš,  dej mi to razloži.  Ker 

svetovalne službe nimamo, si med sabo pomagamo 

(U3). 

Pogovor s 

sodelavci 

Strategije 

reševanja 

problemov 

A2 Veliko smo se naučili o strategijah reševanja 

problemov. Jaz se pa spomnim to, med konflikti z 

otroki, ko se med sabo sprejo, mi jih skoz hočemo 

nekaj šlihtat, se mi je obneslo, zdaj se pa zmenita 

sama, kako in kaj. Da sta sama otroka našla rešitev 

(U1). 

Samostojno 

iskanje rešitev  

 

 

 

 

Strategije 

reševanja 

problemov 
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Že med poukom včasih vprašaš otroke: dejte mi vi 

povedat. Dostikrat njih vprašam (U3). 

Mi smo reševali nek problem,  večkrat smo reševali 

nek problem, ki ga je nekdo izpostavil. Na sploh tudi 

komunikacijo, med nami in vodstvom, otroki, starši 

(U2). 

Pomoč 

 

Reševanje 

problemov 

A2 Kako z otroki delat, kako s problematičnimi otroki na 

splošno. Recimo to, če se z otrokom v debato 

spuščaš, ponavljaš, dokler se otrok ne naveliča (U4). 

ravnanje z 

izstopajočimi 

učenci  

Strategije 

reševanja 

problemov 

A1 Kadar je nek učenec res moteč, da nimaš nobenega, 

da bi ti ga takrat prevzel, si pomagamo na tak način, 

da ga pošlješ v drug razred. To je takrat hudo zanj 

ga, on je degradiran (U4).  

 Odziv na 

izstopajoče 

vedenje  

Strategije 

reševanja 

problemov 

A2 Smo več odnesel, take strokovne stvari. Jaz se 

spomnim, da sem veliko uporabljala te njegove 

metode, v razredu. Potem pa počasi malo pozabiš 

(U2). 

Uporaba novih 

metod v razredu 

Strategije 

reševanja 

problemov  

A2 Tu si aktiven v sodelovanju. Tle delaš na svojih 

primerih, čist konkretnih. (U2). 

Delo na 

Konkretnih 

izkušnjah 

Strategije 

reševanja 

problemov 

 

 Razmejevanje odgovornosti – 4 izjave 

 Strategije reševanja problemov – 10 izjav. 

Iz zgornje tabele je razvidno, da so učitelji v procesu supervizije ugotovili, da niso izključno 

odgovorni za določen problem in se s tem naučili  razmejevanja  odgovornosti. To znanje so 

uporabili tako pri učencih in tudi pri drugih udeležencih pedagoškega procesa, kar 

ponazarjajo tale izjave:   

 Jaz zdej svojo vlogo določim. Kaj je zdej moja vloga pri vsem tem? (A1/U5) 

 Zdej se znam pri kakšnih stvareh tudi ustaviti in se vprašat, zakaj je prišlo do teh 

stvari, a je zdej to zaradi tebe, a je to zaradi otroka, malo razmejim določene stvari 

(A1/U2). 

To je izjemno pomembno spoznanje, saj je za učitelje, še posebno učiteljice, značilno, da 

prevzemajo nase preveliko odgovornost za razvoj in napredek učencev in ob tem dostikrat 

izgorevajo. Tu so udeleženci pokazali res velik napredek, lahko bi rekla, da so naredili preskok 

v dojemanju svoje vloge in odgovornosti. To znanje so koristno uporabili tudi pri razgovorih s 

starši:  
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 Ena mama je zelo kritizerska, sem ji tudi rekla, kako pa vi predlagate, da bi ta 

problem rešila? (A1/U2). 

Drugo spoznanje se nanaša na nove strategije reševanja problemov, ki so se jih naučili v 

teku supervizijskih srečanj. Navajali so spremenjen način dela z disciplinsko težavnimi učenci, 

dobili so zaupanje, da bodo znali otroci sami rešiti situacijo, v katero so se zapletli. Odkrili so, 

da jim kolegi lahko veliko pomagajo, če priznajo svojo nemoč in poiščejo pomoč, kar jim prej 

ni bilo v navadi.  

 Se mi zdi, da je kar fajn, da predebatiraš. Da je v tem sodelovanju res ena pot. Potem 

pa vidiš ne samo več rešitev, ampak se tud sam boljš počutiš (A1/U2). 

Učinkovitost učenja v superviziji na tem področju so posebej veliko omenjali v skupini A2 in 

pri tem poudarjali zasluge supervizorja. Še po šestih letih so se spomnili konkretnih rešitev, 

napotkov, kot npr: 

 Recimo to, če se z otrokom v debato spuščaš, ponavljaš, dokler se otrok ne naveliča 

(A2/U4). 

2. podsklop: Razvoj refleksivnosti in samoregulacije  

Refleksija je za učitelje zelo pomembna. Luttenberg in Bergen (2008)  navajata, da refleksija 

lahko širi in poglablja poklicni razvoj in kompetence učiteljev. Lahko jim pomaga pri 

obvladovanju vsakdanjih težav in izzivov ter istočasno pri iskanju odgovorov na kompleksna 

praktična vprašanja, na katera ne morejo odgovoriti s pomočjo teorije. V izobraževanju 

učiteljev ima refleksija ključen pomen, saj spodbuja razvoj  samoregulativnega učenja (Paris 

in Winograd 2003).  Refleksija je v tem kontekstu opredeljena kot odprtost za izkušnje, 

radovednost o spoznavanju svojega notranjega sveta, razmišljanja in čustvovanja. V 

razgovorih z udeleženci supervizije me je zanimalo, kako ubesedujejo refleksivnost, kako se 

kaže v pedagoški praksi, njihovem razmišljanju, čustvovanju in notranjem govoru. Zanimalo 

me je, če in katera področja samoregulacijskega učenja bo razkrila njihova verbalizacija 

učinkov supervizijskega procesa (Zimmerman 2000).   
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Tabela 25: Odgovori udeležencev v sklopu Učinki supervizije, podsklop Razvoj refleksivnosti in 

samoregulacije 

Skupina Izjava 

 

Kode 1. reda Kode 2. reda 

A1 Potem sem pa začela v sebi premlevat, pa v čem je 

zdej problem. Ko nisem vedla, kaj me čaka. Pa sem 

potem sama sebe nekak umirjala (U3).  

Samoumirjanje Zavedanje 

mišljenja in 

čustev 

A1 Jaz pa tud pri pouku, pa v odnosu s kolegi, pa doma v 

družini rečem, punca, ustavi se, razmisli, kako bi se pa 

še tukaj dal, kako je pa do tega problema prišlo (U2).  

samogovor Vedenjske 

strategije 

A1 Meni je pa najbolj to ostalo, da nobena stvar ni tako 

grozna, kot se ti zdi v tistem trenutku, ko se zgodi. Da 

je pameten počakat malo, predihat, preden odreagiraš 

tudi povprašat koga (U5). 

Odložitev 

reakcije 

Vedenjske 

strategije 

A1 Najti več možnih rešitev preden odreagiraš. Da 

pogledaš iz različnih zornih kotov (U5). 

Zdej sem naučila rajši vprašat in mi je veliko lažje tko 

in tudi mal počakat pa pol še z drugih zornih kotov 

videti pa potem še po korakih reševat stvari (U2).  

Več zornih kotov Vedenjske 

strategije 

A1 Da se kakšen problem tudi ne more razrešit, kaj se 

čem jaz že vnaprej sekirat (U5). Nekak se znam zdej 

bolj odmakniti,se znam potegnit malo ven iz tega (U1). 

Sprejemanje 

stanja, odmik 

Zavedanje 

mišljenja 

A1 Tudi, ko so drugi imeli probleme, si čustveno zraven, 

bolj trezno razmišljaš saj nikol ne veš kdaj boš sam v 

taki situaciji (U3).  

Čustveno 

doživljanje 

Zavedanje 

čustev 

A1 Dokler v sebi premlevam kakšne stvari nimajo ne repa 

ne glave. Govorit o stvareh, jez moram stvari ven iz 

sebe dat, da sama sebe slišm. Tko, da men 

pogovarjanje je super, je ideal. Meni je lažje, če lahko 

o stvareh govorim, ker jih vidim drugače (U4).  

Dati iz sebe Zavedanje 

mišljenja in 

čustev 

A2 Da je treba znat  kontrolirat svoja čustva. Jeza, se sam 

zjeziš, take stvari (U4).  

Kontrola čustev Zavedanje 

čustev 

A2 Te razbremeni. Dobiš širši pogled. Je priporočljiva 

(U3).  

Razbremenitev Zavedanje 

mišljenja 

A2 Nekaj časa se je res govorilo, zdaj pa imate ful dela, 

enkrat na 14 dni morate sedet 2 uri potem pa še 

napisat. V bistvu pa smo mi užival v tem, za refleksijo 

si se res moral usest in čas vzet, res, da si se mogel mal 

pripravit (U1). 

Uživanje v 

superviziji 

Zavedanje 

mišljenja in 

čustev 

A2 Je zelo na osebni ravni. To je zelo globoko, to je tisto, 

kar je drugače (U3).  

Osebna raven Zavedanje 

čustev 

A2 Aktivno, osebno, pa še kontinuirano. To je meni všeč, 

da je redno. Potem  lahko nekaj od tega odneseš. Več 

Več razmišljanja, 

sodelovanje v 

Zavedanje 

mišljenja 
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odneseš, razmišljaš (U4).  

Ta supervizija je bila zelo močna na tem področju, 

neka obveza, nekaj kar te prisili, v skupini nisi mogel 

priti in odspati. Ker te je zadeva potegnila in si bil kar 

nekako zraven (U4). 

skupini 

A2 V tem je tud razlika, v teh refleksijah. Na seminar 

prideš, poslušaš in tisti trenutek se ti zdi, da si si vse 

zapomnil, potem pa mine 14 dni in se vsake tolk časa 

res še kaj spomniš. Tukaj pa smo res predelali, pa 

napisali in ti je več ostal v primerjavi z ostalimi (U2).  

Sam začneš čutit odgovornost. Da napišeš refleksijo in 

jo potem prebereš (U1).  

Koristi refleksije Zavedanje 

mišljenja 

 

Iz zgornje tabele lahko razberemo, da so udeleženci poročali o dveh komponentah  samo- 

regulacijskega učenja, in sicer: 

 zavedanje svojega mišljenja in čustev – 13 izjav 

  vedenjske strategije – 4 izjave. 

Strategije vedenja so posledica  prej omenjene komponente. Ilustrativne so naslednje izjave:  

 Jaz pri pouku in tudi doma v družini rečem, punca ustavi se, razmisli, kako bi se še 

tukaj dalo narediti, kako je do problema prišlo (A1/U2). 

 Nekak se znam zdej bolj odmakniti, se znam potegnit malo ven iz tega (A1/U1). 

 Potem sem pa začela v sebi premlevat, pa v čem je zdej problem. Ko nisem vedla, kaj 

me čaka. Pa sem potem sama sebe nekak umirjala (A1/U3). 

 

Sodeč po njihovih besedah, so se v  superviziji naučili preusmeriti svoje razmišljanje v 

poklicni situaciji in tudi odreagirati v skladu s tem razmišljanjem. Poudarili so notranji govor 

in samoumirjanje. Ozavestili so svoja čustva, se jih naučili kontrolirati in postali bolj 

empatični do drugih. Učinki tega učenja so se pokazali v razširjenemu razumevanju 

problemov, odkrili so, da lahko na vsako situacijo pogledajo z več zornih kotov, in to jim je 

omogočilo bolj premišljeno in postopno reagiranje. Učinki so se pokazali tudi v njihovem 

privatnem življenju.   
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Poročali so o koristnosti pisanja refleksij, saj jim je omogočala večjo zapomnitev in boljši 

spominski priklic po preteku določenega časa. S pomočjo pisne refleksije so se tudi bolje 

pripravili na srečanje.  

 

6.4.6  Analiza fokusnih skupin B1 in B2 – neudeleženci supervizije 

Skupina B1   

Za razgovor sem izbrala mestno osnovno šolo, ki ima pestro socialno sestavo učencev. 

Približno polovica učencev prihaja iz naselij z individualnimi gradnjami, druga polovica pa iz 

blokovskega naselja. Za intervju sem zaprosila ravnateljico šole, ki je po lastni presoji za 

sodelovanje nagovorila šest učiteljev. Odzvale so se 4 učiteljice: 

- vzgojiteljica v 1. razredu, ki dela v šoli 9 let, prej je bila vzgojiteljica v vrtcu 13 let,  

- učiteljica geografije in zgodovine s 13 leti prakse,  

- učiteljica razrednega pouka z 1,5 leti prakse,  

- učiteljica matematike s 7 leti prakse, prej je 10 let delala v drugem poklicu. 

Razgovor je potekal v popoldanskem času. V začetku sem se predstavila, razložila namen 

razgovora in prosila za dovoljenje za zvočno snemanje. Udeleženke je zanimalo, če bodo 

seznanjene z rezultati raziskave. Obljubila sem jim, da jim bom po zaključenem študiju 

predstavila rezultate celotne raziskave.  

V začetku intervjuja je bilo ob zavedanju, da se razgovor snema, čutiti nekoliko zadrege. 

Kasneje pa so se sprostile, bile so živahne in zanimive sogovornice in so brez zadržkov 

sodelovale. Nobena izmed njih še ni sodelovala v superviziji niti je niso poznale. Povedale pa 

so, da je ravnateljica zelo naklonjena izobraževanju učiteljev na področju osebnostne rasti, in 

da so imeli že kar nekaj seminarjev s tega področja. Omenile so predavanje dr. Ščuke, ki je na 

njih naredilo velik vtis in še nekatere druge predavatelje. Intervju je potekal marca 2013 in je 

trajal dobro uro. 

 Skupina B2  

Intervju je potekal v knjižnici v popoldanskem času, ko so učitelji čakali na pedagoško 

konferenco. Šola je bila do izpred šestih let podružnična, imela je 4 razrede. Leta 2007 je bila 
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zgrajena nova šola, ki je združila učence in učitelje nekdanje podružnične šole in učence in 

učitelje predmetne stopnje iz šole v bližnjem kraju. Za intervju sem se dogovorila s 

pomočnico šole, s katero se poznava že dolgo časa in imava pogoste službene stike. Učitelje 

je zaprosila za sodelovanje in vsi so na razgovor pristali. Kot mi je rekla ob prihodu, jim bo ta 

čas štela v doprinos ur.  

 Šola je dvooddelčna primestna šolo, kjer je veliko novih gradenj in priseljenih družin, nekaj 

pa je avtohtonih prebivalcev, ki so se v preteklosti ukvarjali s kmetijstvom. Nahaja se v okolici 

dveh večjih mest.  

V intervjuju so sodelovali:  

- pomočnica ravnateljice, ki je tudi učiteljica glasbene vzgoje in poučuje že 20 let (U1)  ,  

- učiteljica zgodovine in geografije, ki ima slabi 2 leti prakse (U2),  

- učiteljica biologije s 35 leti prakse (U3),  

- učiteljica likovne vzgoje s 37 leti prakse (U4),  

- učitelj zgodovine z manj kot 2 leti prakse (U5) in  

- učiteljica etike, ki je hkrati tudi knjižničarka in ima 16 let prakse (U6).  

Pogovarjali smo se uro in 15 minut. Učitelji so bili sprva nekoliko zadržani in sem morala 

postaviti več vprašanj, da je razgovor stekel. Kasneje so se razgovorili in sprostili, mojega 

poseganja v pogovor je bilo manj. Opaziti je bilo, da se ne poznajo zelo dobro med seboj, kar 

sem pripisala dejstvu, da šola deluje šele kratek čas (6 let), da sta dva učitelja na šoli šele 

slabi dve leti in da ostali učitelji prihajajo iz dveh kolektivov.  

Razgovore z učitelji sem dobesedno prepisala, oblikovala kode,  ter jih razvrstila v posamezna 

tematska področja.  Združila sem odgovore obeh skupin učiteljev. Za razvrščanje odgovorov 

učiteljev sem uporabila  enake pomenske sklope in podsklope kot v analizi skupin A1 in A2. 

Deloma je bilo to možno, v celoti pa ne, ker so se odgovori obeh skupin razlikovali.  

Spodaj so razvrščeni odgovori učiteljev obeh skupin, razvrščeni v pomenske sklope. 

Odgovore učiteljev sem najprej kodirala, jim pripisala kode 2. reda in jih uvrstila v 

posamezne podsklope. Podrobneje sem razlike med skupino udeležencev supervizije (A1, 

A2) in neudeležencev  (B1, B2) analizirala v poglavju z naslovom Analiza razlik med izjavami 

fokusnih skupin udeležencev in neudeležencev supervizije. 
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I. SKLOP: ELEMENTI DOBREGA POUČEVANJA 

 

1. podsklop: Ustvarjanje spodbudnega učnega okolja 

Tabela 26: Odgovori neudeležencev v sklopu Elementi dobrega poučevanja, podsklop Ustvarjanje 

spodbudnega učnega okolja 

Skupina  Izjava 

 

Kode 1. reda Kode 2. reda 

B1 Da znamo tudi starše vplesti v mrežo našega 

delovanja, se mi zdi, da so starši izjemno 

pomemben člen. Se mi zdi tudi, da se lahko 

učitelji učimo ob njih, oni so nam lahko zelo 

močna opora v našem delu, učenec-učitelj- starši 

(U2).V nižjih razredih si učinkovit tako, da si v 

stiku s starši, da se lahko nate obrnejo (U3). 

Učinkovito delo s 

starši, 

Starši, 

pomemben člen  

 

 

 

 

Razmejitev vlog v 

odnosu 

učitelj:starši 

Vključitev 

staršev 

B2 Še vedno se mi pa zdi, da nekje neke meje morajo 

biti, včasih starši kar hočejo pogoje postavljati, pa 

zadeve okrog obračati, to se mi ne zdi v redu. Še 

vseeno moraš to povedati, jaz sem tu učitelj. Se 

mi zdi fino, če eden drugega upoštevaš (U3) . 

B1 Učinkovit učitelj da otroku neke osnovne 

podatke. Razlage, nekaj česar se sam težko 

dokoplje. Potem pa mu nakaže poti s katerimi 

pride do neke širine, neko odpiranje (U3). 

Meni se že lani zgodilo, ko je prišel moj bivši 

učenec nazaj in se pohvalil, da mu geografija v 

srednji šoli najbolje gre (U2). 

Omogočiti  

učencem poti  do 

znanja, 

omogočanje 

uspeha 

Skrb za znanje 

učencev 

B1 Lahko daš zelo natančno to na papir, pa je potem 

katastrofa v razredu, lahko je priprava vzorna, 

lahko pa je priprava shematska, samo delo v 

razredu pa zelo ustvarjalno, pozitivno. (U2). 

Priprava na pouk,  

 

Načrtovanje in 

izvedba pouka 

B1 Da jih začutiš vsako jutro potem se pa tudi 

pripraviš. Vsak razred je specifičen, vsak dan je 

drugačen, en dan zahteva pripravo na nekem 

področju, drug dan pa na drugem več (U1). 

Jaz se strinjam s kolegicami, da je delo zunaj 

razreda zelo pomembno. Takrat nam največ časa 

res vzamejo priprave (U4). 

Dobra priprava na 

pouk, 

 

 

 

Čas za priprave 

Načrtovanje in 

izvedba pouka  

B1 Ampak za tisto delo, ki ga mi opravljamo v 

razredu, smo odgovorni na vseh področjih. (U1).  

Velikokrat sem spontana v svojem delu, želim  biti 

ustvarjalna, kreativna in dovolim učencem, ker se 

Odgovornost za 

delo v razredu,  

 

ustvarjalnost 

Načrtovanje in 

izvedba pouka  
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mi zdi, da na ta način jih lahko izpolnim. (U2). učitelja in 

učencev 

B1 Mi imamo čas načrtovati samo za učno snov, za 

učne načrte, ki so zelo natrpani. Jaz nimam toliko 

časa za utrjevanje pri matematiki kolikor bi res 

rabili učenci (U4). 

Premalo časa za 

utrjevanje znanja 

Načrtovanje in 

izvedba pouka  

B2 Pri meni je zadnje čase bolj pomembno, da znajo 

učenci povezovat vse to svoje znanje (U4). 

Znanje, povezovanje znanja, ne preveč 

predalčkanja znanja, da se povezujejo znanja 

vseh predmetov (U3).  

Delo z mladimi, da so vedoželjni, poskušam 

učencem dokazat, da ni pomembno, da znajo 

letnice, za to obstajajo leksikoni, internet, da 

prebrskamo. Da povezujejo, aktualizirajo s 

sodobnimi trenutki. (U5) 

Povezovanje 

znanja 

 

 

 

Vedoželjnost, 

Iskanje znanja 

Skrb za znanje 

učencev 

B2 Najprej postavit meje sebi, do tu grem naprej. Za 

to pa potrebuješ prvič leta in da ti nekdo pomaga 

se postavit na noge (U1).  

Zato je fino, če si dosleden, ni nujna neka ostrina. 

Otroci točno vedo, če si dosleden, boš dosegel 

prej ali slej te reči. (U3). 

Doslednost, 

postavljanje meja 

sebi in učencem 

 

 

 

Načrtovanje in 

izvedba pouka 

B2 Odziv učencev veliko pove. Če se res vklopijo 

noter, če res sodelujejo, če kam drugam speljejo, 

mislim, da je to uspešna ura. Če je otroke nekaj 

zanimalo, je to uspešna ura. Meni se zdi 

pomembno, da so otroci zadovoljni, da imajo 

občutek, da so nekaj imeli od ure (U3). 

Da učence navadimo, da vložijo svoj trud, da se 

lotijo te naloge, da si postavijo cilje in jih 

poskušajo doseči pa tudi če ne bo petica. To 

moramo ceniti, to je največji uspeh, če to 

dosežemo (U5).  

Odziv učencev,  

sodelovanje 

 

 

zadovoljstvo, 

dobri občutki 

 

 

prizadevanje za 

uspeh, 

postavljanje ciljev 

Skrb za znanje 

učencev 

 

V podsklop Ustvarjanje spodbudnega učnega okolja sem uvrstila 17 izjav, ki sem jih razdelila 

v 3 skupine kod 2. reda:  

 Vključitev staršev – 3 izjave  

 Načrtovanje in izvedba pouka  - 8 izjav 

 Skrb za znanje učencev – 7 izjav. 
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Obe skupini sta prispevali približno enako število izjav. Učitelji so pri skrbi za znanje učencev  

poudarjali pomen povezovanja znanja in njihovega odziva oziroma sodelovanja v procesu. V 

tej zvezi so omenjali tudi ustrezno načrtovanje in izvedbo pouka, pri čemer morajo biti zelo 

fleksibilni in prilagodljivi, ker se lahko zgodi, da se delo v razredu zasuka popolnoma drugače, 

kot so načrtovali: 

 Lahko daš zelo natančno to na papir, pa je potem katastrofa v razredu, lahko je 

priprava vzorna, lahko pa je priprava shematska, samo delo v razredu pa zelo 

ustvarjalno, pozitivno. (B1/U2). 

Pomembna se jim je zdela tudi soudeležba staršev pri pedagoškem procesu  oziroma jasno 

razmejene odgovornosti enih in drugih. Vlogo staršev so poudarile predvsem učiteljice 

razrednega pouka.  

 

2. podsklop: Način izvedbe pouka 

V to kategorijo odgovorov sem uvrstila izjave, ki so se dotikale predvsem neposrednega dela 

z učenci v razredu in načina didaktične izpeljave pouka.  

Tabela 27: Odgovori neudeležencev v sklopu Elementi dobrega poučevanja, podsklop Način izvedbe pouka. 

Skupina Izjava 

 

Kode 1. reda Kode 2. reda 

B1 Meni se zdi zelo pomembno, da pri tem 

podajanju vsebin, s katerimi se učenci srečujejo, 

da vedno skušam vpeljevati kakšne metode, da ta 

motivacija ni samo uvodna, ampak, da je 

motivacija prežeta skozi vse faze pouka (U2). 

Motivacija v vseh 

fazah pouka,  

različne metode 

pouka 

Aktivne metode 

poučevanja in 

učenja 

B1 V tem vidim to, kar sama uživam tudi, kakšno 

projektno delo, problemski pouk, raziskovalno 

delo, v naboru nekega povprečja vedno najdem 

kakšnega, ki je učno pozitiven ali slabšega, to je 

še večji izziv, kako ga z neko metodo privabiti, da 

bo še kaj naredil. Privabiti jih na kakšno drugo, 

drugačno delo, to se mi zdi zelo pomembno (U2). 

Aktivni pristopi 

dela 

 

Motiviranje s 

pomočjo metod 

Aktivne metode 

poučevanja 

B1 Jaz recimo veliko preko ustvarjalnega giba delam, 

sem tudi diplomirala iz tega. Se mi zdi, otroci si 

več zapomnijo, preko gibanja se sprostijo, lažje 

gre vse skupaj. Se mi zdi to kar pozitiven učinek. 

Učenje z 

gibanjem, 

 

Pozitivni vpliv, 

Aktivne metode 

poučevanja 
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Tudi stiki se bolj krepijo (U3). Večja povezanost 

B1 Imam oddelke, kjer se lahko poglobim v učno 

snov, s katerimi lahko debatiram na način, na 

katerega bi želela (U4). 

Debatirati z 

učenci 

Aktivne metode 

poučevanja 

B1 Timsko delo se mi zdi zelo pomembno. Ko smo 

vzgojiteljice prihajale v prvi razred, se je 

pokazalo,da učiteljice niso bile vajene delati v 

tandemih. (U1). 

Timsko delo, delo 

v tandemih 

Metode 

poučevanja 

B2 Ko smo se pogovarjali o nastanku mesta Rim, 

kako ga je rešila volkulja, potem je zanimivo, kako 

ločijo podatke, kateri so resnični in kateri so 

zgodba in zakaj je ta zgodba nastala. Prek teh 

zgodb razmišljajo, jih potegne(U5). 

Učenje iz zgodb,  Metode 

poučevanja 

 

Vseh 6 odgovorov sem uvrstila v skupino Aktivne metode poučevanja in učenja.  Učitelji so 

poudarjali pomembnost raznolikih  didaktičnih pristopov pri pouku in navajali različne 

metode,  s katerimi izvajajo pouk: 

 Jaz recimo veliko preko ustvarjalnega giba delam, sem tudi diplomirala iz tega. Se mi 

zdi, otroci si več zapomnijo, preko gibanja se sprostijo, lažje gre vse skupaj (B1/U3). 

 Prek teh zgodb razmišljajo, jih potegne (B2/U5). 

V to skupino kod 2. reda sem uvrstila še debato in timsko delo, s katerim je ena izmed 

udeleženk želela poudariti dobre učinke tovrstnega načina dela v aktivu učiteljic in 

vzgojiteljic 1. razreda.  Timsko delo v pravem pomenu besede se je v šolo vpeljalo šele s 

prihodom vzgojiteljic v 1. razred. Omenjena učiteljica je dobre izkušnje s takšno obliko 

poučevanja prenesla tudi na učence.  

 Nekaj izjav se je nanašalo tudi na motivacijo, ki pa so jo učitelji povezovali z uporabo 

zanimivih metod poučevanja in je v drugi besedni zvezi nisem našla. 
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3. podsklop: Vzgojna vloga učitelja 

Tabela 28: Odgovori neudeležencev v sklopu Elementi dobrega poučevanja, podsklop Vzgojna vloga učitelja 

Skupina Izjava 

 

Kode 1. reda Kode 2. reda 

B1 Da si zgled učencem, ocenjevanje je zelo 

pomembno(U4). 

Biti zgled pri 

ocenjevanju 

Odgovorno 

vedenje  

B1 Naše poslanstvo je vzgajati in učiti. Pravijo 

velikokrat, da na mladih stoji družba, jaz mislim, 

da brez učiteljev ne bi šlo, ker navsezadnje smo 

učitelji tisti, ki pomagamo oblikovati osebnosti 

mladih in ti mladi so kazalec uspešnosti našega 

dela. (U2) . 

Vzgajanje in 

oblikovanje 

osebnosti 

Oblikovanje 

osebnosti 

učencev 

B1 Stik z učenci, da učence čutimo, jih poslušamo, 

jim znamo svetovati, druge stvari ne samo tisto, 

kar imamo v programu, da  jim znamo prisluhniti 

(U2). 

Učence čutiti, jim 

prisluhniti in 

svetovati 

Oblikovanje 

osebnosti 

B1 Jaz sem v 1. razredu vse, od razrednika do 

vzgojitelja, učitelja do vsega, in tako moram biti 

kot mama za vse. (U1). 

Biti mama Oblikovanje 

osebnosti 

B1 Meni se zdi vloga razrednika zelo pomembna in 

hkrati vpeta v vse sfere delovanja šole. Najprej si 

učitelj nekega predmeta, potem moraš biti 

razrednik, znati povezati vse s svojim razredom. 

(U4). 

 

Pomen razrednika Odgovorno 

vedenje 

B1 Neka lastnost, poštenost, pravičnost. To se mi zdi, 

da mora biti vpeto čisto v vsakem segmentu, ko ti 

nastopiš ali v razredu, ali na hodniku ali pri 

starših. To so neke osebnostne vrednote in če 

živiš v skladu s temi vrednotami, ima to vpliv na 

delo z učenci (U1). 

Osebnostne 

vrednote učitelja, 

Lastni zgled 

Odgovorno 

vedenje 

B2 Ker učim v osnovni šoli je najpomembnejša 

vzgoja. Se mi zdi, da če bomo v osnovni šoli imeli 

čim več vzgoje je potem to fundament in osnova 

za to, da bodo šolanja nadaljevali tudi kasneje 

(U1). 

Dobra vzgoja kot 

zagotovilo za 

nadaljnje šolanje 

Odgovorno 

vedenje 

B2 Ker če znamo otroku postavit eno pozitivno 

samopodobo, tukaj mi gre dobro, tukaj so sošolci 

malo boljši, da ohranijo svojo naravno 

radovednost, vedoželjnost, se mi zdi, da smo 

naredili največ (U1). 

Ohranitev 

radovednosti in 

vedoželjnosti 

Oblikovanje 

osebnosti 

učencev 

B2 Da včasih grejo ure tud samo za pogovore, iz tega 

potem črpamo vsebine za naslednje ure (U4).  

Vzeti si čas za 

pogovor z učenci,  

Oblikovanje 

osebnosti 
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Največ časa pa vzamejo razlaga in pogovor (U6). 

Če sem imela kakšen problem, da so otroci tako 

znervirani, smo se celo uro pogovarjali o tem. Jaz 

mislim, da je vse stresne zadeve za otroka treba 

sproti urejat (U1).  

učiti jih reševanja 

problemov 

pomoč pri 

problemih 

B2 Jaz bi tud en vzgojni moment poudarila pri 

poučevanju predvsem pa, da bi otroke naredil 

samostojne, da začnejo sami s svojo glavo 

razmišljat, da pogledajo naokrog, da so zdravo 

kritični, ne kritikantski ampak kritični, da znajo 

pravi odnos imeti do vsega (U3). 

Kritični odnos, 

razmišljanje z 

lastno glavo  

Oblikovanje 

osebnosti 

B2 Da zna sam se tud prebit do podatkov, da 

vedoželjnost, radovednost, da se pri otroku 

spodbuja (U2). 

Spodbujanje 

radovednosti 

Oblikovanje 

osebnosti 

B2 Jaz dam zelo veliko ne samostojnost, da se otroci 

začnejo nase zanašati, se mi zdi, da tak človek je 

potem lahko uspešen enkrat kasneje (U3).  

Spodbujanje 

samostojnosti 

Odgovorno 

vedenje 

 

Podsklop Vzgojna vloga učitelja je sestavljen iz 2 skupin kod 2. reda:   

 oblikovanje osebnosti učencev – 9 izjav 

 odgovorno življenje – 5 izjav. 

9 izjav sem uvrstila v skupino Oblikovanje osebnosti učencev, kjer so učitelji s pomočjo 

metaforičnega izražanja ponazorili, kaj ta del njihovega poslanstva obsega. To je vpliv na 

pozitivno samopodobo, vzgoja kritično mislečega, radovednega  mladega človeka, ki 

samostojno in odgovorno sprejema odločitve o svojem življenju . 

V drugi skupini so zajete izjave, ki se nanašajo na razvoj odgovornega vedenja učencev, 

delovnih navad, samostojnosti in drugih vrednot. Učitelji v veliki meri z lastnim zgledom in 

delovanjem prispevajo k razvoju teh vrednot, kot je povedala ena izmed učiteljic:  

 Da si zgled učencem, ocenjevanje je zelo pomembno(A1/U4). 
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4. podsklop: Spremljanje in analiza pedagoškega procesa 

Tabela 29: Odgovori neudeležencev v sklopu Elementi dobrega poučevanja, podsklop Spremljanje in analiza 

pedagoškega procesa. 

Skupina  Izjava 

 

Kode 1. reda Kode 2. reda 

B1 Kaj je v tistem dnevu pustilo najmočnejši vtis? 

Včasih so to odnosi med sodelavci, včasih je to 

kakšen učenec, včasih je to odvisno od dneva 

(U4). 

Najmočnejši vtis,  Lastni raz misleki 

B1 O tem premišljujemo, o tem debatiramo, pri tem 

si pomagamo s tistimi, ki podobno mislijo, od 

katerih si želiš slišati kritiko (U2). 

Vedno dobimo povratne informacije, od enih 

učiteljev  zato, ker so prijatelji, od drugih pa zato, 

ker nam niso všeč. (U4). 

Kritični prijatelji, 

podobno misleči 

sodelavci,  

Drugače misleči 

 

Povratna 

informacija od 

sodelavcev  

B1 Meni je prvi korak, prvi pokazatelj nek odziv ali 

recimo učenca, ali sodelavca ali vodstva ali starša, 

tisti prvi odziv meni nekoga s katerim sem bila v 

komunikaciji. Lahko če gledam samo uro, mi 

učenci rečejo, to je pa tako hitro minilo. To je 

recimo zame že neka povratna informacija, da 

sem nekaj dobro naredila (U2). 

Odziv učencev in 

sodelavcev,  

Povratna 

informacija, 

pohvala 

Povratna 

informacija od 

sodelavcev in 

učencev 

B1 Ko gremo domov, razmišljamo, kaj bomo še bolje 

storili. No, vsaj jaz pri sebi. Ja, to je zato, ker so 

otroci res živi. Če si kolikor toliko človek, 

razmišljaš o tem (U1). 

Včasih zelo veliko naredimo, pa imamo neko 

službeno deformacijo, ne vem a to mora biti, da 

ko pridemo domov, mi ne zapremo vrat (U1). 

Potem razmišljanje doma, pod tušem, ko se 

vozim, evalvacija je vsakodnevno prisotna (U2). 

Razmišljanje 

doma, 

 

 

Ne-zapiranje vrat 

 

 

Razmišljanje med 

vožnjo, 

Stalna evalvacija, 

Razmišljanje v 

podzavesti 

Lastni razmisleki 

B2 Ali zabeležim ali pa kar nekaj v podzavesti mi tli v 

ozadju. V podzavesti razmišljam, kar naenkrat se 

pa spomnim, npr. ponoči, takole bi lahko naredila 

(U1). 

B1  Mene velikokrat te evalvacije na papirju 

obremenjujejo, veliko več lahko naredim z 

določenimi ljudmi (U1). 

Razgovori s kolegi Povratna 

informacija od 

sodelavcev 

B1 Imam nek blokec, čičke čačke, meni se ni problem 

usest in na podlagi hieroglifov zapisati. Kadarkoli 

pripravljamo priprave za naslednje leto vedno 

pogledamo kaj je še treba narediti. Jaz si zapišem, 

zapisi v blok, 

povzetki, 

pregled priprav 

zapisi dogodkov 

Zapisi 

pomembnih 

dogodkov   
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mene otroci zelo zanimajo (U2). 

To, kar je bolj pomembno, definitivno zapišem, 

ker vsega ne morem memorirati. Pridejo kakšni 

dogodki na šoli, takrat si izčrpno zapišem vse 

(U2). 

Včasih povzetke po alinejah, ne pri vseh 

dejavnostih, če se pogovarjamo o otrocih, to si 

zapisujemo (U3). To moramo imeti, imena, 

dogodki. Skozi take zapise sebe evalviramo (U4). 

 

 

zapisi 

pomembnih 

dogodkov, 

 

povzetki po 

alinejah 

 

 

 

Občasni zapisi,  

 

 

vsakodnevna 

evalvacija 

B2 Ene stvari imaš zapisane, kakšna tema ti je 

uspela. Da pa bi sproti pisala, pa ne. Nekako jih 

začutim (U1).  

 Evalvacija je vedno pri nas prisotna, meni se ne 

zdi pomembno, da jo napišem. Jaz sem neredna 

glede pisanja, ko dosežem cilj je zadeva zame 

zaključena (U2). 

 

V obeh skupinah neudeležencev supervizije sem nekoliko več vprašanj postavila o tem, kako 

učitelji spremljajo in analizirajo svoj pedagoški proces, in kaj jim je še posebej pomembno. 

Analiza je pokazala tri  skupine kod 2. reda:  

 lastni razmisleki – 4 izjave 

 povratna informacija sodelavcev – 4 izjave 

 zapisi pomembnih dogodkov – 6 izjav. 

V prvo skupino sodijo razmišljanja učiteljev glede na občutke, ki so jih imeli v tistem dnevu. 

Poudarili so, da se njihov delovni dan ne konča, ko pridejo domov, ampak razmišljajo o njem 

med vožnjo domov, med tuširanjem … Zelo pomembna se jim zdi povratna informacija 

kolegov ali tudi učencev, saj imajo le redko priložnost, da jih kolegi opazujejo pri pouku.  

Večinoma pa svoje izkušnje delijo s sodelavci, ki so jim blizu in jim zaupajo:  

 O tem premišljujemo, o tem debatiramo, pri tem si pomagamo s tistimi, ki podobno 

mislijo, od katerih si želiš slišati kritiko (B1/U2). 

Tretji način je zapisovanje dogodkov, vendar selektivno. Zapišejo si po navadi tiste dogodke, 

ki so pomembni za njih, vendar so tu razlike med njimi. Nekateri imajo večjo potrebo po 

beleženju, drugi manjšo. Ni pa bilo nobene izjave, ki bi dala slutiti o kakšnem bolj 

sistematičnem spremljanju lastne prakse, kot je na primer portfolio. 
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II. SKLOP: OBREMENITVE, STRES IN NAČIN RAZBREMENJEVANJA  

 

1. podsklop: Stresne situacije v poklicu 

Tabela 30: Odgovori neudeležencev v sklopu Obremenitve, stres in način razbremenjevanja, podsklop 

Stresne situacije v poklicu 

Skupina Izjava 

 

Kode 1. reda Kode 2. reda 

B1 Rada delam z otroki, globoke brazde mi puščajo 

sodelavci. Mene ta rana boli, želim priti 

nasmejana v službo in tako oditi domov (U2). 

Odnos s sodelavci je precej drugačen.  Potrebno 

je razumeti od tebe to dobim, nate lahko 

računam. Da vem, koga bom drugič vprašala. 

(U4). 

Odnosi s 

sodelavci, 

Priti v službo 

nasmejan, 

Računati na 

druge,  

Iskanje pomoči 

Slabi odnosi s 

sodelavci 

B1 Sem imela pri starših občutek, da mi ne zaupajo 

(U1). 

 Jaz delam s srcem, mene spravi v konflikt s starši. 

Moj trud, ko ne dobim takoj povratno informacijo 

od starša, jaz se trudim za njegovega otroka, on 

pa ne kaže truda, da bi sprejel mojo namero. To 

je tak stres (U3). 

Nezaupanje 

staršev 

Konflikti s starši, 

Odsotnost stikov 

s starši, 

 

 

 

Vzgoja doma 

 

 

Odsotnost stikov 

s starši, 

 

 

Delo s starši, 

Sodelovanje 

staršev in šole 

Sodelovanje s 

starši 

B2 Veliko tega prihaja od doma. Ko starše naročim 

na govorilne ure, je potem kristalno jasno zakaj je 

tako (U1).  

Če oslombe ni, je težko. npr. tiste, ki so malo 

starejši je v ozadju mama, oče ali pa očeta ni, 

mora biti vedno tak trikotnik, starši-učenci-učitelj, 

če se pojavi kak problem (U5).  

Včasih je težko starše prepričat na nek način, da 

moramo starši in šola skupaj delat, če mi nismo 

potem otrok gre po tisti špuri in to ni dobro (U3).  

B1 Stresna izkušnja je konec šolskega leta. V množici 

odgovornih oseb pride tudi do kratkih stikov, smo 

pa različni in to nas bogati (U2). 

Konec šolskega 

leta,  

Kratki stiki  

Slabi odnosi s 

sodelavci 

B1 Meni je bilo res stresno, ker sem začetnica. Več 

izkušenj imamo, bolj sem se utrdila (U3). 

Začetniški stres Premalo izkušenj 

B1 Človek, ki je sposoben empatije je velikokrat v 

stresnih situacijah, ker se ti ponujajo na vsakem 

koraku. Čas je tisti, ki celi rane (U2).  

Prevelika 

občutljivost 

Premalo izkušenj 
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B1 Obstajajo oddelki, kjer je zelo težko delati zaradi 

discipline, ko pridemo iz razreda nezadovoljni 

učitelji, ker nismo izpolnili željo, da jim 

prenesemo znanja, da jim predstavimo določene 

stvari na najboljši možni način (U2).  

Otroci me ne morejo užaliti, opomin ne bodo 

dobili zaradi tega, ker so užalili učitelja ampak 

zaradi svojega vedenja (U4). 

S kakšnimi drugačnimi učenci, ki so tako ali 

drugače moteči. Ali pa imajo slab dan (U3). 

Težave z 

disciplino 

učencev, 

 

 

Opomin zaradi 

vedenja 

 

Drugačni učenci 

 

Razvajeni učenci  

Disciplinske 

težave z učenci 

B2 Jaz tudi opažam, da postajajo otroci vedno bolj 

razvajeni. Doma jim je dovoljeno vse, v šoli, 

skupini mora biti nek red (U3).  

 

Stresne situacije, ki so jih izpostavili, sem razvrstila v 4 skupine kod 2. reda: 

 Slabi odnosi s sodelavci – 3 izjave 

 Sodelovanje s starši – 5 izjav 

 Premalo izkušenj – 2 izjavi 

 Disciplinske težave z učenci – 4 izjave.  

Slabi odnosi s sodelavci so pogost izvor stresa učiteljev, zelo zgovorna je tale izjava: 

 Rada delam z otroki, globoke brazde mi puščajo sodelavci (B1/U2). 

Precej nemočni se počutijo, kadar starši ne sodelujejo ali pa kadar njihovo sodelovanje ni v 

prid otroku. Odsotnost tega sodelovanja se pogosto kaže v disciplinskih težavah pri pouku 

oziroma v  čedalje večjem številu razvajenih otrok, ki ne upoštevajo pravil, se ne držijo reda  

in imajo praviloma velike zahteve do drugih. Kot izvor stresa sta dva učitelja omenila 

pomanjkanje izkušenj in preveliko občutljivost, kar na nek način kaže na prešibko zavedanje 

lastne vloge in odgovornosti.  
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2. podsklop: Način razbremenjevanja in učenja novih pristopov 

Tabela 31: Odgovori neudeležencev v sklopu Obremenitve, stres in način razbremenjevanja, podsklop Način 

razbremenjevanja in učenja novih pristopov 

Skupina Izjava 

 

Kode 1. reda Kode 2. reda 

B1 Veliko energije si nabiram, s prijatelji, ni da ni 

(U1) . 

prijatelji Prosti čas, 

sprostitev 

B1 Sprehod s psom, razna druženja, glasba (U3) Sprehodi, 

druženja 

Prosti čas, 

sprostitev B2 Družina, otroci, pa tud športne aktivnosti (U5). 

B1 Meni moj mož zelo veliko da. Midva imava dolge 

odprte debate vsak dan, njegovo mišljenje meni 

zelo veliko pomeni. Sva si pa različna v tem 

razmišljanju (U2). 

Pomoč partnerja Prosti čas, 

sprostitev 

B1 Pogosto mi veliko pomeni  mišljenje mojih 

prijateljic sodelavk in šele potem pridejo druge 

sodelavke (U2).  

Meni se zdi vloga naše svetovalne službe, naše 

psihologinje zelo pomembna. Imamo zelo dobro 

psihologinjo, ki mi prisluhne, da strokovne 

napotke (U4).  

Pomoč sodelavk, 

 

Pomoč 

psihologinje 

 

 

Aktiv kot prostor 

razbremenitve 

 

Pomoč 

psihologinje 

Pogovori s 

sodelavci 

B2 Včasih greš do kolegice v aktivu, poveš kako si 

besen, se spihaš, kot ekonom lonec in potem ko 

greš v razred in veš, da bo tam ostalo (U1). 

Jaz sem imela pri psihologinji zelo veliko oporo 

(U1). 

B1 

 

So različna izobraževanja na osebnostnem 

področju. Meni veliko pomaga, da nabiram 

kondicijo na tem področju. (U4). 

Se je potrebno izobraževati, da bi vzgajali boljše 

otroke,  potrebno nam je veliko znanja.  (U4). 

Želimo biti dobri strokovnjaki, rabimo dodatno 

pomoč, rabimo praktična izobraževanja. Mi 

rabimo izkušnje, skozi izkušnje se učimo. (U1). 

Stalno izobraževanje mora biti prisotno, kar pa ne 

pomeni samo udeležba na seminarjih, ampak 

preko medijev, vsebine, ki te osebnostno bolj 

pritegnejo. Vse je potrebno, formalno kot 

neformalno (U2). 

Cveta Razdevšek Pučko na podiplomskem študiju, 

mi je pedagoški zgled, mi je znala pokazat (U2). 

Izobraževanje na 

področju 

osebnosti, 

Znanje za vzgojo 

otrok 

 

Praktično 

izobraževanje, 

izkušnje kot vir 

učenja, 

Različne oblike 

izobraževanj 

 

Učitelj kot 

pedagoški zgled 

izobraževanje 

B1 Rabimo veliko potrpežljivosti, veliko nekih 

hobijev, svoj čas, ki ga namenimo za sebe, da se 

Čas zase, 

Potrebnost 

Prosti čas, 

sprostitev 
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izpopolnjujemo, da lahko dobro delamo tudi v 

službi (U1). 

hobijev 

B2 Pogovarjamo se med seboj. Imamo kar dosti 

pedagoške konference, se pogovarjamo o takih 

otrokih, iščemo rešitve, velik glav velik ve (U3). 

Pogovori na 

pedagoških 

konferencah 

Pogovori s 

sodelavci 

B2 Ogromno je spontanih pogovorov, ko se srečamo, 

jaz sem se danes sigurno eno uro pogovarjala 

(U3). 

 Lažje se pogovarjam v manjših skupinah in z 

ljudmi, ki jim zaupam (U1). 

Spontani 

pogovori, 

 

Manjše skupine 

Pogovori s 

sodelavci 

B2 Pokličemo zunanjo pomoč, če to presega naše 

znanje, naše zmožnosti, poiščemo strokovno 

pomoč (U1). 

Meni so najbolj koristile delavnice. Praktično, kjer 

smo konkretno delali (U4).  Praktične izkušnje, 

določen problem učenca s takim vedenjem, kako 

se da. Preizkusiš, nove metode, čim več 

informacij (U5). 

Pomoč zunanjih 

strokovnjakov, 

 

Delavnice, 

praktične 

izkušnje, novi 

pristopi 

izobraževanje 

B2 Berem, pa da imam nekaj od tega. Na ta način, 

nekje sem slišala, da bi to naj bilo kot neke vrste 

meditacija pri jogi, da sprazniš glavo (U4).  

Branje kot 

meditacija in 

sproščanje 

Prosti čas, 

sprostitev 

 

Načine razbremenjevanja, ki se jih poslužujejo učitelji sem razdelila v tri skupine kod 2. Reda:  

 Sprostitev v prostem času – 7 izjav 

 Pogovori s sodelavci – 7 izjav 

 Izobraževanje – 8 izjav. 

 V skupino o sprostitvi  v prostem času, sem uvrstila izjave o podpori v  družini, pogovorih s 

partnerjem, o sproščanjem z branjem knjig, ki so jih omenjale predvsem udeleženke skupine 

B1. Udeleženci skupine B2 so navajali predvsem pogovore s sodelavci in različna 

izobraževanja. Poudarili so koristi praktičnega izobraževanja preko delavnic in izkušenjskega 

učenja. Kadar naletijo na probleme, za katere sami nimajo dovolj znanja, pokličejo na pomoč 

zunanje strokovnjake. V skupini B1, kjer je ravnateljica še posebej naklonjena izobraževanju 

na področju osebnostne rasti, so imeli kar nekaj tovrstnih seminarjev, ki so jih učitelji zelo 

dobro sprejeli. Nasploh je bil med obema skupinama učiteljev velik konsenz glede tega, da je 

znanje zelo potrebno za kakovostnejše delo in za spoprijemanje s stresnimi situacijami.   
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6.4.7  Odgovori na raziskovalna vprašanja in primerjava med  fokusnimi skupinami 

udeležencev (A1 in  A2)  in neudeležencev  (B1 in B2) supervizije 

V tem poglavju odgovarjam na raziskovalna vprašanja in hkrati primerjam  izjave učiteljev, 

udeležencev supervizije, z izjavami učiteljev, neudeležencev, po sklopih in podsklopih.  

V spodnji tabeli so prikazani podatki o številu izjav učiteljev, ki sem jih zaradi lažje primerjave 

združila v  kode 2. reda.  Posebej so prikazani podatki za skupini udeležencev  (A1in A2)  in 

neudeležencev (B1 in B2). 

Tabela 32 : Primerjava števila izjav udeležencev in neudeležencev  po področjih in kodah 2. reda 

Sklop 

 

Podsklop Kode 2. reda Število izjav 

A1 + A2 

Število izjav 

B1 + B2 

Elementi dobrega 

poučevanja  

 

 

 

 

Ustvarjanje 

spodbudnega 

učnega okolja  

Dobri odnosi in strukturiran 

pouk 

 

12 

 

- 

Motiviranje učencev  6 - 

Vključitev staršev - 3 

Načrtovanje in izvedba 

pouka 

- 8 

Skrb za znanje učencev - 7 

   18 18 

 Način izvedbe 

pouka 

Diferenciacija pouka 9 - 

Aktivne metode 

poučevanja in učenja 

7 6 

   16 6 

 Vzgojna vloga 

učitelja 

Socialne veščine 5 - 

Odgovorno vedenje in 

delovne navade 

7 5 

Oblikovanje osebnosti 

učencev 

- 9 

   12 14 

 

 Spremljanje in 

analiza 

pedagoškega 

procesa 

Lastni razmisleki - 4 

Povratna informacija 

sodelavcev 

3 4 

Zapisi pomembnih 

dogodkov 

2 6 

   5 14 
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Obremenitve v 

poklicu,  stres in 

razbremenjevanje 

Stresne situacije v 

poklicu  

Neustrezno vodenje in slabi 

odnosi 

4 

 

3 

Težave pri obvladovanju 

skupin 

3 4 

Pretirana administracija 2 - 

Sodelovanje s starši 1 5 

  Premalo izkušenj - 2 

   

 

10 14 

 Način 

razbremenjevanja 

in učenja novih 

pristopov 

Sprostitev v prostem času - 7 

Pogovori s sodelavci - 7 

Izobraževanje - 8 

   - 22 

 

Učinki supervizije Neposredni vpliv 

na pedagoško 

prakso 

Razmejevanje odgovornosti 4 - 

Strategije reševanja 

problemov 

10 - 

 Razvoj 

refleksivnosti in 

samoregulacije 

Zavedanje svojega 

mišljenja in čustev 

13 - 

Vedenjske strategije 4 - 

   31 - 

 

 

RV 1: Katerim strokovnim nalogam učitelji pripisujejo največji pomen? Kateri so elementi 

dobrega poučevanja? Kako spremljajo in analizirajo svoj pouk?  

Odgovori na to vprašanje so uvrščeni v sklop Elementi dobrega poučevanja, ki ima 4  

podsklope. V prvem podsklopu Ustvarjanje spodbudnega okolja sem iz kod 1. reda oblikovala 

pet kod 2. reda. Med obema skupinama je najti nekaj razlik. V skupini z izkušnjo supervizije je 

najti v dveh tretjinah izjav (12 izjav od 18), da spodbudno okolje ustvarjajo z dobro 

strukturiranim poukom in dobrimi odnosi z učenci. V eni tretjini izjav pa so kot glavni 

dejavnik takega okolja omenili motivacijo učencev. Večino odgovornosti za spodbudno 

okolje so potemtakem pripisali sebi.  

Učitelji brez izkušnje s supervizijo so razmišljali nekoliko širše, menili so, da poleg strukture 

pouka tudi znanje učencev in sodelovanje s starši vplivata na ugodno učno okolje. Del  
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doprinosa k dobremu poučevanju so videli tudi v drugih dejavnikih. Učiteljem, udeležencem 

supervizije, se je zdelo zelo pomembno, da je pouk direferenciran, in da uporabljajo aktivne 

metode učenja in poučevanja, to kaže tudi veliko število njihovih izjav.  Učitelji neudeleženci 

so omenjali zgolj aktivne metode. V drugem podsklopu, ki ga imenujem Način izvedbe pouka, 

so  precej večje število izjav prispevali udeleženci, kar kaže na njihovo ozaveščenost o tem, 

da sta didaktično-metodična in vsebinska raznolikost pouka pomembna dejavnika 

kakovostnega dela učiteljev. Raziskava, ki so jo leta 2005 naredili na slovenskih učiteljih 

(Lesar, Čuk in Peček 2005) je pokazala, da učitelji pripisujejo nizek pomen svojemu načinu 

poučevanja za učni uspeh učencev. Pomeni, da ne prepoznajo dovolj dobro svoje 

odgovornosti za znanje učencev. Naši rezultati pa kažejo, da so udeleženci supervizije to 

svojo odgovornost precej višje ocenili kot neudeleženci. 

Vzgojna vloga učitelja je po mnenju vseh sodelujočih ena od najpomembnejših. Obe skupini 

sta prispevali izjave v ta podsklop, vendar se njihovi odgovori razlikujejo v tem, da udeleženci 

menijo, da so odgovorni predvsem za to, da mladi ljudje dobijo ustrezne socialne veščine in 

da pridobijo delovne navade. Neudeleženci pa so poudarjali odgovornost za oblikovanje 

njihovih osebnosti, kar je v prvi vrsti naloga staršev in šele v manjši meri naloga učiteljev. Gre 

za majhno, vendar pomembno razliko v mišljenju učiteljev.  

Četrto nalogo znotraj tega vprašanja sem umestila v podsklop Spremljanje in analiza 

pedagoškega procesa. Vsi učitelji na nek način spremljajo svoje delo, vsem se je to zdela 

važna dejavnost, vendar nobena skupina ni omenjala kakšne  sistematične oblike spremljanja 

in analiziranja svojega dela. Obe skupini sta odgovorili podobno. Na prvo mesto so postavili 

občasne zapiske, pri čemer so imeli v mislih zapise dogodkov, vezane na določene učence. 

Svoje delo večinoma spremljajo s pomočjo povratnih informacij sodelavcev in z lastnim 

razmišljanjem, ki pa je nesistematično in nereflektirano. 

Na temelju povedanega lahko rečemo, da je med udeleženci in neudeleženci supervizije 

nekaj drobnih, vendar pomembnih razlik v dojemanju nalog in odgovornosti učiteljev. 

Udeleženci supervizije se bolj kot neudeleženci zavedajo vpliva svojega načina poučevanja na 

učno klimo. V ospredje postavljajo svojo odgovornost za oblikovanje odgovornega vedenja in 

delovnih navad učencev za razliko od udeležencev, ki si pripisujejo vpliv na oblikovanje 

osebnosti učencev. 
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RV 2: Katere situacije so za učitelje najbolj stresne, kako se odzivajo na njih in jih 

razbremenjujejo? Kakšen je vpliv supervizije na izbiro spoprijemalnih strategij?  

Odgovore na to vprašanje sem uvrstila v drugi  sklop z imenom Obremenitve v poklicu, stres 

in razbremenjevanje, ki je razdeljen  v 2 podsklopa. V podsklopu Stresne situacije v poklicu  

so neudeleženci navedli več izjav kot udeleženci, ki so se tudi nekoliko drugače grupirale. 

Neudeleženci so največ izjav prispevali v rubriko  Sodelovanje s starši in tu je tudi največja 

razlika med obema skupinama. Udeleženci supervizije sodelovanja s starši v tem kontekstu 

niso poudarjali (zgolj 1 izjava), iz česar lahko sklepam, da ga ne zaznavajo kot najbolj 

stresnega.  Slabe odnose med sodelavci in zahtevno obvladovanje skupin učencev pa obe 

skupini učiteljev ocenjujeta enako stresno. 

V podsklop Način razbremenjevanja stresnih situacij in učenja novih pristopov sem uvrstila 

zgolj izjave nesupervizantov, ker v skupini supervizantov te tematike nismo podrobno 

analizirali. Omenili so tri načine, sproščanje v prostem času, pogovore s sodelavci in 

izobraževanje, kamor se je uvrstilo največ odgovorov.  

RV 3: Kakšni so učinki supervizije na prakso učiteljev? Kako je  supervizija vplivala na 

spremembo njihovega razmišljanja in vedenja? 

Odgovore sem uvrstila v tretji sklop z naslovom  Učinki supervizije, ki sta razdeljena v dva 

podsklopa. Sem sem uvrstila zgolj izjave udeležencev. V podsklopu Neposredni vpliv na 

pedagoško prakso je razvidno, da so učitelji pridobili vpogled v to, kaj so njihove 

odgovornosti in kaj ne, ter se naučili novih strategij vodenja pouka. V drugem podsklopu 

Vedenjske strategije pa število izjav kaže, da so se učitelji  začeli zavedati, kako njihovo 

razmišljanje vpliva na čustva. To zavedanje jim je tudi omogočilo, da so spremenili svoje 

načine odzivanja v poklicnih situacijah.  

Na temelju povedanega lahko sklepam, da so učitelji udeleženci supervizije napredovali v 

nekaterih vidikih svoje profesionalnosti, kot je razumevanje in dojemanje temeljnih nalog in 

odgovornosti. Udeleženci so pokazali več zavedanja, da s svojim načinom vodenja pouka, 

strukturiranjem učnega okolja,  diferenciacijo in aktivnimi metodami poučevanja vplivajo na 

učinkovitost pouka, odgovorno vedenje, socialne veščine in delovne navade učencev. Ti 

učitelji so se bolje znašli v dialogih z zahtevnimi starši. Najbolj opazen pa je napredek v 
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razvoju refleksivnosti in samoregulacijskih veščinah, to je v spoznanjih, da lahko sami s 

spremenjenim načinom razmišljanja in ravnanja vplivajo na svoje delo in na učence.  

 

7.0  Ugotovitve in zaključki 

 

 Učitelj in razvoj učinkovitega učnega okolja 

Izobraževanje učiteljev je že dolgo v fokusu številnih raziskav po vsem svetu. Za to obstaja 

več razlogov. Obseg znanja se z razvojem tehnologije neprestano širi in učitelji izgubljajo 

svojo nekdanjo vlogo prenašalca znanja. Postajajo vse bolj usmerjevalci, moderatorji, 

spodbujevalci razvoja mladih ljudi. Znanje postaja v konkurenčnih pogojih čedalje  

pomembnejše za preživetje posameznika. Poleg tega se spreminjajo otroci in mladostniki,  

veliko več kot nekdaj je »posebnih« otrok, otrok s takšnimi ali drugačnimi težavami, 

značilnostmi, talenti in zahtevami. Tudi čedalje večji vpliv staršev na šolo in odpiranje šole 

navzven je trend sodobnega časa. Učitelji so tako pod velikimi pritiski, saj naj bi zagotavljali 

kakovostne učne priložnosti za vse učence. To pa pomeni, da naj bi pri pouku uveljavljali 

konstruktivistična načela in spodbujali razvoj učinkovitega učnega okolja, ki ga OECD35 

(Marentič Požarnik 2011 : 47)  opredeljuje takole: 

- spodbuja aktivno sodelovanje vseh učencev in razvija njihovo razumevanje lastnega 

procesa učenja, 

- sloni na socialni naravi učenja in aktivno spodbuja dobro sodelovalno učenje, 

- ustvarja situacije, ki od vseh zahtevajo trdo delo, vendar naj bi se učenci čutili 

sposobne narediti to, kar se od njih zahteva, 

- postavlja jasna pričakovanja, da učenci vedo, kaj delajo in zakaj, 

- spodbuja povezave med področji znanja, predmeti in svetom zunaj šole. 

Za to, da so učitelji sposobni zagotavljati takšno učno okolje, morajo biti deležni 

primerljivega usposabljanja in izobraževanja. Šele pod tem pogojem so zmožni takšna znanja 

in izkušnje prenašati na svoje učence.  

                                                           
35

 Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, ustanovljena leta 1948, ki sprejema načela predstavniške 

demokracije in svobodnega trga. Vir: http://sl.wikipedia.org.  

http://sl/
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 Pomen refleksivnosti 

Korthagen  (2009) je eden od sodobnih raziskovalcev učinkovitega izobraževanja učiteljev, ki 

je uveljavil termin realistično izobraževanje učiteljev. Osrednji del tega pristopa je preplet 

teorije in prakse, oplemenitene s sprotno kritično refleksijo. To pomeni, da naj bi študenti 

bodoči učitelji že med študijem na lastni koži občutili metode, odnose in pristope, za katere 

pričakujemo, da jih bodo kasneje uporabljali pri svojem delu. V skladu s Korthagnovim 

konceptom je pomembno  zavedanje skritih motivov, čustev, potreb, prepričanj in stališč, saj 

le-te vplivajo na njihovo vedenje v poklicnih situacijah.  

Podobno pristopi kot za izobraževanje bodočih učiteljev naj bi veljali tudi pri usposabljanju 

učiteljev v praksi. Tradicionalni in najbolj uveljavljeni načini prenosa znanj s pomočjo 

predavanj niso dovolj učinkoviti za čedalje kompleksnejše zahteve. Vedno bolj se uveljavljajo 

pristopi, ki sledijo pravilom realističnega izobraževanja. Eden od takih  pristopov je 

supervizija, ki je osrednja tema pričujoče raziskovalne naloge. 

Temeljni namen tega doktorskega dela je odgovoriti na vprašanje, kako vključenost 

osnovnošolskih učiteljev v supervizijski proces vpliva na razvoj njihovih poklicnih kompetenc, 

merjenih na naslednjih dimenzijah: 

- vloge in odgovornosti pedagoških delavcev,  

- refleksivnost, 

- emocionalna kompetentnost, 

- spoprijemanje s stresom.  

 O raziskavi 

Raziskava ima dva dela. V prvem, kvantitativnem delu, sem s pomočjo merskega 

instrumentarija, ki je vseboval 4 vprašalnike, zbrala podatke o zgornjih dimenzijah  v dveh 

skupinah učiteljev. V prvi skupini (75 oseb) so bili zajeti učitelji, ki so se udeležili 

izobraževanja v superviziji. V drugi skupini (69 oseb), so bili zajeti učitelji, ki niso bili nikoli 

vključeni v supervizijo. Na obeh skupinah so bili aplicirani isti vprašalniki, ki so bili obdelani s 

pomočjo statistične analize z računalniškim programom SPSS 14.0. 
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V kvalitativnem delu raziskave sem izvedla skupinski intervju s 4 skupinami učiteljev. V prvi 

skupini so bile učitelji udeleženci supervizije, v drugi skupini pa neudeleženci.   

 Naloge in odgovornosti učiteljev 

V 1. delu raziskave sem postavila 7 hipotez. V prvi hipotezi sem ugotavljala, v kolikšni meri 

vključenost v supervizijo vpliva na bolj diferencirano subjektivno dojemanje pomembnosti 

nalog in odgovornosti pedagoških delavcev. Z drugimi besedami, ali udeleženci supervizije 

pripisujejo posameznim nalogam večji pomen kot neudeleženci, in kje so razlike. Rezultati so 

bili delno v prid udeležencem, in sicer so se na 3 poddimenzijah nalog in odgovornosti 

pokazali statistično pomembni rezultati. Udeleženci supervizije  višje  kot neudeleženci 

ocenjujejo pomen naslednjih poklicnih vlog: celostni razvoj učencev, varnost učencev in 

etiko sodelovanja in višji miselni procesi. Na tej lestvici so se pojavile pomembne razlike 

glede na spol v celotnem vzorcu. Aritmetične sredine učiteljic so bile pri vseh komponentah 

višje kot pri učiteljih, vendar statistično pomembne samo na štirih:  celostnem razvoju, 

učinkovitem poučevanju, učinkovitem učenju in pri varnosti učencev in etiki sodelovanja. 

Največja razlika v korist žensk se je pojavila pri učinkovitem poučevanju. Rezultat na 

skupnem skoru lestvice je statistično značilen v korist žensk. Učiteljicam se torej naštete 

naloge zdijo pomembnejše kot njihovim moškim kolegom, čustveni vložek je pri njih večji kot 

pri učiteljih in več so pripravljene narediti za učence kot učitelji. Morda bi lahko to razliko v 

odnosu do učencev  pripisali siceršnjim razlikam med moškim in ženskim vzgojnim vzorcem.  

V sklopu te lestvice sem na celotnem vzorcu iskala razlike glede na delovni staž. Učitelje sem 

razdelila tri skupine, in sicer do 10 let staža, od 11 do 20 let in več kot 20 let staža. Analiza 

variance je pokazala pomembne razlike med njimi samo na komponenti Učinkovito 

poučevanje, in sicer so  učitelji z najkrajšo delovno dobo to svojo nalogo ocenili kot precej  

pomembnejšo kot učitelji z daljšim stažem. En vidik razlage tega rezultata se skriva v teoriji 

Hubermana (1989 v Richeter 2011), ki je dokazal, da učitelji začetniki veliko pozornosti, 

energije in pomena dajejo prav načinu izvedbe pouka z vsemi elementi, kot je diferenciacija 

pouka, uporaba aktivnih metod, motivacija učencev, posredovanje povratnih informacij 

učencem itd. Učiteljem z daljšim stažem se ta komponenta njihovega dela ne zdi tako 

bistvena, bolj so avtonomni in samozavestni v svojih odločitvah, več pomena dajejo svojim 

izkušnjam in na ta način izbirajo svoje lastne poti poučevanja. 



 
 

201 
 

V kvalitativni raziskavi sem želela poglobljeno raziskati, kako učitelji iz obeh skupin dojemajo 

svoje naloge, katerim pripisujejo večji pomen, in zakaj. Ta sklop odgovorov sem poimenovala 

Elementi dobrega poučevanja. Odgovore učiteljev sem uvrstila v štiri podsklope: ustvarjanje 

spodbudnega učnega okolja, način izvedbe pouka, vzgojna vloga učitelja in spremljanje in 

analiza pedagoškega procesa.  Med obema skupinama so bile v razmišljanju in utemeljevanju  

manjše razlike, in sicer so udeleženci supervizije v nekoliko večji meri kot neudeleženci 

odgovornost za ustvarjanje dobrega učnega okolja pripisali sebi. To dobro ponazori naslednja 

izjava: »Če imaš pouk strukturiran, otroci vedo, kaj lahko pričakujejo, jasno jim poveš, kakšna 

so pričakovanja« (U5/A1).  Poudarjali so dobre odnose in strukturo pouka ter motiviranje 

učencev kot bistvena elementa, medtem ko so  neudeleženci del odgovornosti iskali zunaj 

sebe, v znanju učencev in v sodelovanju s starši. Tudi izsledki raziskave avtorjev Lesar, Čuk in 

Peček (2005) kažejo, da slovenski učitelji odgovornost za učno uspešnost učencev bolj 

povezujejo z učenjem kot poučevanjem. Ta razlika v mnenjih udeležencev in neudeležencev 

se morda zdi zanemarljiva, vendar je pomembna. Kaže na to, da so šli udeleženci skozi 

proces dela na sebi, da so veliko razmišljali o svoji odgovornosti in odgovornosti drugih v 

pedagoškem procesu in da so na kontinuumu osebnostne in profesionalne rasti naredili 

določen korak. Čeprav so te spremembe filigranske, lahko pomenijo kakovosten premik v 

vsakdanji praksi učiteljev.  

V drugih elementih dobrega poučevanja se odgovori udeležencev in neudeležencev ne 

razlikujejo veliko. Pri načinu izvajanja pouka udeleženci več poudarjajo dobro notranjo 

diferenciacijo, kot npr. »da sodelujejo vsi učenci in da poskušaš snov podati na različne 

načine« (U4/A1), pri vzgojni vlogi pa udeleženci več svoje odgovornosti vidijo v razvijanju 

delovnih navad in socialnih veščin učencev, neudeleženci pa opri oblikovanju osebnosti 

učencev.  

 Refleksivnost 

V drugi hipotezi 1. dela naloge sem predpostavila, da supervizija vpliva na višjo stopnjo 

refleksivnosti učiteljev. Statistični izračuni so pokazali, da je predpostavka pravilna na 

podlestvici refleksije, ki pomeni konstruktivno samozavedanje. Učitelji, ki so bili vključeni v 

supervizijski proces, so pokazali pomembno višjo stopnjo te kompetence kot neudeleženci. 

Refleksivnost je v tem kontekstu razumljena kot odprtost za izkušnje, pripravljenost za 
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učenje o sebi, radovednost v spoznavanju svojega razmišljanja in čustvovanja. Ta rezultat je 

bil pričakovan, saj je v superviziji refleksija temeljno orodje učenja, prek katere poteka 

ozaveščanje prepričanj in skritih predpostavk, ki usmerjajo vedenje učiteljev. Takšen način 

učenja je za veliko večino učiteljev, s katerimi sem delala kot supervizorka, novost. Posebej 

starejši učitelji praviloma niso vajeni razmišljati o sebi tako poglobljeno in temeljito. Večina 

učiteljev, to lahko zatrdim iz dolgoletnega dela z njimi, malokrat opazuje svoje kolege pri 

pouku oziroma preverja svoje delo s pomočjo kritičnih prijateljev. Na sploh je na šolah malo 

usmerjenih strokovnih diskusij. Vzrokov je več, domače in tuje raziskave pa kažejo, da so za 

dobro strokovno delo šole in učiteljev ključni ravnatelji, ki pa so zasuti s številnimi nalogami 

in se ne morejo posvečati samo pedagoškemu vodenju šole  (Hallinger idr. 1996; Koren idr. 

2007; Rupar 2009).   

Lestvica refleksivnosti ima tudi drugo stran, ruminacijo, ki je nekonstruktivno usmerjanje 

pozornosti nase, kjer so se statistične razlike v celotnem vzorcu pokazale na dimenziji spola. 

Učitelji so izkazali višje vrednosti te negativne komponente samozavedanja, kar pomeni, da 

so pomembno bolj kot učiteljice usmerjeni v razmišljanje o svojih preteklih dejanjih,  da 

doživljajo več osebnega neugodja v svojem poklicu in da so manj empatični. Ruminacija je 

glede na dognanja raziskovalcev bolj povezana z nižjim samospoštovanjem, pogostimi 

neracionalnimi prepričanji o ranljivosti in brezupu in z manj pozitivnimi prepričanji o svetu 

(Joireman, Parrott, Hammersen 2002 v Avsec 2007b : 37). Zgolj na podlagi tega rezultata ne 

morem delati sklepov o (ne)zadovoljstvu učiteljev z njihovim delom. Lahko pa se vprašam, 

kakšni so motivi moških, ki so se odločili za poklic učitelja, kako zadovoljni so s svojim 

poklicem, kako zadovoljujejo svoje potrebe. Ker nisem našla nobene raziskave, ki bi 

odgovorila na ta vprašanja, jih puščam odprta.  

Posebej sem v hipotezi 5 preverjala povezave med doživljanjem pomembnosti nalog in 

odgovornosti z refleksivnostjo na celotnem vzorcu učiteljev. Rezultati so pokazali, da 

pomembne povezave obstajajo med 2 komponentama doživljanja pomembnosti nalog in 

podlestvico ruminacije, na pozitivnem delu lestvice pa ni pomembnih povezav. Tisti učitelji iz  

celotnega vzorca, ki višje vrednotijo varnost učencev in etiko sodelovanja in, ki rigidno 

zasledujejo cilje iz učnega načrta, so bolj usmerjeni v nekonstruktivno samozavedanje kot 

ostali. Več razmišljajo o neugodnih preteklih dogodkih, imajo slabšo samopodobo, so bolj 

zaskrbljeni glede poteka stvari, bolj negativno interpretirajo dogodke in imajo več negativnih 
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napovedi za prihodnost. Posledično manj učinkovito rešujejo tudi medosebne probleme 

(Lyubomirsky in Nolen-Hoeksema 1993, 1995;  Nolen-Hoeksema, Morrow in Fredrickson 

1993   v Avsec 2007a).  

Za jasnejšo sliko o tem, kako učitelji razumejo refleksivnost, in kako se odraža v njihovem 

vsakdanjem delu, sem to vprašanje vključila tudi v fokusne intervjuje. Pri udeležencih 

supervizije sem odgovore kodirala v sklop učinkov supervizije, ker sem predpostavljala, da bo 

večja stopnja refleksivnosti predvsem posledica tega izobraževanja.  Njhovi odgovori kažejo, 

da so z učenjem v superviziji pridobili večjo kompetentnost na dveh dimenzijah: pri  

zavedanju lastnega razmišljanja in čustvovanja in pri pridobitvi novih vedenjskih strategij. 

Ilustrativni sta naslednji izjavi dveh učiteljic naravoslovja:  

»Jaz pri pouku in tudi doma v družini rečem, punca, ustavi se, razmisli, kako bi se še dalo 

tukaj narediti, kako je do problema prišlo« (U2/A1). 

»Meni je pa najbolj to ostalo, da nobena stvar ni tako grozna, kot se ti zdi v tistem trenutku, 

ko se zgodi. Da je pameten počakat malo, predihat, preden odreagiraš tudi povprašat koga 

»(U5/A1). 

Sklepam lahko, da so skozi supervizijski proces dobili boljši vpogled v svoje mišljenje in 

čustva. Spoznali so, da lahko s spremenjenim načinom gledanja na problem uberejo bolj 

premišljeno pot pri reševanju poklicnih in tudi zasebnih problemov. Kot so poročali, so se 

naučili novih strategij reševanja problemov od tega, da so se obračali k učencem: »Že med 

poukom včasih vprašaš učence, dejti mi vi povedat« (U3/A1), do tega, da problem podelijo s 

starši: »Ena mama je zelo kritizerska, sem ji tudi rekla, kako pa vi predlagate, da bi ta 

problem rešila?« (U2/A1). Značilna je tudi tale izjava: »Veliko smo se učili o strategijah 

reševanja problemov« (U1/A2). 

Kot posebno pomembno spoznanje, do katerega so prišli v procesu supervizije, je treba 

omeniti razmejevanje odgovornosti. »Jaz zdej svojo vlogo določim » (U5/A1) ali pa »…malo 

razmejim določene stvari« (U2/A1). Kaj je čigava odgovornost in kako podeliti naloge pri 

pedagoškem procesu, je tudi nasploh eno najpogostejših vprašanj,  s katerimi se srečujemo v 

superviziji. Učitelji, posebej začetniki, pri tem delu potrebujejo pomoč, saj večinoma pridejo 

v prakso z velikimi osebnimi (in družbenimi) pričakovanji in s premalo praktičnimi izkušnjami. 



 
 

204 
 

Pa tudi pri učiteljih z daljšim stažem je to ena od bistvenih dilem in vsakdanjih situacij, zato je 

pomembno, da o tem razmišljajo, govorijo in reflektirajo.  

 Emocionalna kompetentnost 

V tretji hipotezi 1. dela raziskave sem preverjala  vpliv supervizije  na stopnjo emocionalne 

kompetentnosti učiteljev. Izračuni so pokazali, da so udeleženci supervizije bolj kompetentni 

samo na podlestvici Sposobnost izražanja čustev, na ostalih dveh podlestvicah pa ne. 

Razumevanje, uporaba in reguliranje čustev je za učitelje pomembna sposobnost,saj 

pedagoški proces v mnogočem sloni na  socialnih interakcijah. Raziskave sicer niso pokazale 

povezanosti emocionalne inteligentnosti z učnim uspehom (Pečjak, Kobal, Avsec, Košir 2002 

v Pečjak in Košir 2008 : 127), je pa po mnenju  Bar-Ona (1997, 2000 v Avsec 2007d : 255) 

dober prediktor uspeha, ker odraža sposobnost uporabe znanja v neposredni situaciji. Avtor 

trdi, da kot taka določa posameznikove zmožnosti za uspeh v življenju in direktno vpliva na 

splošno zdravje in zadovoljstvo. Kot vidimo, so se učitelji udeleženci  v naši raziskavi bolje 

odrezali kot neudeleženci na eni komponenti emocionalne kompetentnosti. Zato lahko 

utemeljeno trdim, da so postali učinkovitejši v socialnih interakcijah, ki jih spremljajo čustva.  

Pri izračunu razlik v emocionalni kompetentnosti med učitelji z različnim delovnim stažem se 

je izkazalo, da so učitelji z manj staža bolj sposobni upravljati z emocijami kot učitelji z 

daljšim stažem. To je na prvi pogled nasprotujoča trditev. Če pa jo pogledamo iz zornega 

kota fleksibilnosti, sprejemanja novosti in prilagodljivosti učiteljev (Hargreaves 2000), pa 

vidimo, da ni tako nelogična. Starejši učitelji imajo več težav s sprejemanjem drugačnosti, so  

rigidnejši v mišljenju in čustvovanju, to pomeni, da se manj ukvarjajo z načinom reguliranja 

čustev kot mlajši kolegi.  

Izračunala sem tudi korelacije med komponentami doživljanja pomembnosti nalog in 

odgovornosti in emocionalno kompetentnostjo. Največ korelacij se je pokazalo na dimenziji 

višjih miselnih procesov, ki pomembno korelira z vsemi podlestvicami emocionalne 

kompetence. To pomeni, da učitelji z razvito emocionalno inteligenco, ki znajo dobro 

presojati, spremljati in regulirati svoja čustva in čustva drugih, pripisujejo največji pomen 

razvijanju višjih spoznavnih procesov pri učencih. Tudi druge poddimenzije doživljanja vlog in 

odgovornosti korelirajo z emocionalno kompetentnostjo, vendar zgolj na eni podlestvici. 

Tako je celostni razvoj povezan z upravljanjem emocij, učinkovito poučevanje z izražanjem, 
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cilji iz učnega načrta pa z upravljanjem emocij.  Kot celota je lestvica nalog in odgovornosti 

srednje močno povezana z emocionalno kompetenco.  

 Spoprijemanje s stresom 

V četrti hipotezi 1. dela sem predpostavila, da bodo na dimenziji spoprijemanje s stresom 

udeleženci supervizije pokazali, da v pomembno večji meri kot neudeleženci uporabljajo 

aktivne in direktne metode spoprijemanja s stresnimi situacijami. Rezultati so pokazali, da 

temu ni tako. Udeleženci nič pogosteje kot neudeleženci ne uporabljajo aktivnih 

spoprijemalnih strategij. Vendar pa so manj usmerjeni na uravnavanje čustev, kar kaže 

vrednost t-testa, ki sicer ni statistično pomemben. Raziskave so pokazale, da je odgovor na 

stres pogojen s številnimi dejavniki, predvsem  s kognitivno oceno dogodka, z osebno 

kompetentnostjo, s šolsko klimo, načinom vodenja šole (Slivar 2003). Razlog za dobljeni 

rezultat vidim tudi v relativno kratki dolžini vključenosti v supervizijo, saj je bila polovica 

udeležencev zgolj 1 leto v superviziji. Predvidevam, da bi ob daljši vključenosti razvili tudi več 

aktivnih spoprijemalnih strategij, ker bi dalj časa in bolj poglobljeno delali na notranjih 

plasteh svoje osebnosti (Korthagen 2004). Na ta način bi povečali možnosti za odpravo 

nefunkcionalnih prepričanj, negativnih misli, pretirane samokritičnosti in negativnega 

samogovora (Žarkovič Adlešič 2011).  

V raziskavi me je zanimalo, ali lahko odnos med doživljanjem pomembnosti nalog in 

odgovornosti, refleksivnostjo in emocionalno kompetentnostjo pojasni izbiro aktivne in v 

problem usmerjene metode za spoprijemanje s stresom. Multipla regresija je pokazala, da 

izbire aktivne strategije ne moremo pojasniti z odnosom med temi tremi spremenljivkami.   

V 2., kvalitativnem delu raziskave, me je zanimalo, katerim svojim nalogam učitelji pripisujejo 

največji pomen, oziroma, kateri so elementi dobrega poučevanja in kako spremljajo in 

analizirajo svoj pouk.  Poleg tega me je zanimalo, ali je med izjavami in stališči udeležencev in 

neudeležencev kakšna razlika v odgovorih na zgornja vprašanja. Med elemente dobrega 

poučevanja so uvrstili  ustvarjanje spodbudnega okolja, način izvedbe pouka, vzgojno vlogo 

in sprotno spremljanje in analizo pouka. Med odgovori obeh skupin sem našla nekaj 

filigranskih razlik pri načinu didaktične izpeljave pouka in pri dojemanju vzgojne vloge. 

Udeleženci supervizije se zavedajo, da način vodenja pouka pomembno vpliva na učno 
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okolje. Udeleženci so izpostavili svojo odgovornost za razvoj delovnih navad in socialnih 

veščin učencev, neudeleženci pa so menili, da so odgovorni za razvoj njihovih osebnosti.   

Pri definiranju stresnih situacij so tako eni kot drugi našteli slabe odnose, neustrezno 

vodenje šole in težave pri vodenju skupin. Sodelovanje s starši so kot stresno omenjali 

neudeleženci supervizije. Neudeleženci so poročali, da se sproščajo z aktivnim preživljanjem 

prostega časa, s pogovori s sodelavci, ki so jim blizu, in tudi z izobraževanjem v osebnostni 

rasti. Udeleženci na to vprašanje niso odgovarjali. 

O učinkih supervizije so poročali samo udeleženci. S pomočjo izobraževanja v superviziji so 

dobili boljši vpogled v to, kaj so njihove odgovornosti in kaj odgovornosti drugih udeležencev 

in se naučili novih strategijj reševanja problemov. Bistveno pa je, da so ozavestili, da ima 

način razmišljanja močan vpliv na čustva. To spoznanje jim je omogočilo spremembo 

ravnanja in odzivanja v poklicnih situacijah. 

Zaključim lahko, da izobraževanje v superviziji vpliva na profesionalno rast učiteljev. V 

pričujoči raziskavi sem raziskovala, kakšen je ta vpliv na doživljanje temeljnih nalog in 

odgovornosti učiteljev, na višjo stopnjo refleksivnosti in emocionalne kompetentnosti ter 

uporabo aktivnih spoprijemalnih strategij. Premiki v smer večje profesionalnosti so zaznani in 

na nekaterih  dimenzijah statistično pomembni.  Pri učiteljih udeležencih je opazen napredek 

v samoregulacijskih veščinah, v načinih razmišljanja in odzivanja. Zgornja ugotovitev je 

spodbudna za vse, ki izvajamo supervizijo, in za tiste, ki se ukvarjamo z izobraževanjem 

učiteljev. Kaže pot, kako lahko učinkovito pripomoremo h kompetentnejšemu učitelju, ki ima 

dobro razvite vse ključne veščine za vzgojo in izobraževanje avtonomnih, razmišljujočih in 

družbeno odgovornih mladih ljudi.   
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8.0 Metodološki razmislek o izvedeni raziskavi 

 

V raziskavo sem vstopila s prepričanjem, da učenje s pomočjo supervizije prinaša veliko 

koristi za osebnostni in profesionalni razvoj učiteljev. To prepričanje je izviralo iz  mojih 

dolgoletnih izkušenj z vodenjem supervizij, kjer sem lahko opazovala osebnostno rast 

učiteljev in spreminjanje njihovih, pogosto nefunkcionalnih stališč in ravnanj.  Posebno velik 

napredek je bil opazen pri tistih, ki so se supervizije udeleževali daljši čas. Na koncu vsakega 

procesa so udeleženci vedno napisali pisno zaključno evalvacijo, kjer so ovrednotili svoj 

napredek in spoznanja, doseganje ciljev, počutje in moje delo. Praviloma so bile vse refleksije 

pozitivne. Udeleženci so poročali o dobrih izkušnjah, novih spoznanjih, pozitivnih občutkih, 

novih prijateljstvih. Supervizija je kar precej let predstavljala jedro mojega poklicnega dela. 

Zato sem se čutila v nekem smislu dolžna, da učinke svojega supervizorskega dela tudi 

emipirično dokažem. Na temelju izkušenj in navdušenja nad povratnimi informacijami 

udeležencev sem bila prepričana, da bo kvantitativna empirična raziskava prava izbira za 

takšno študijo. S tem namenom sem od začetka svojega supervizorskega dela sistematično 

zbirala podatke o udeležencih svojih supervizij. V svoji bazi imam tako podatke o več kot 250 

učiteljih, vzgojiteljih, svetovalnih delavcih in ravnateljih, s katerimi sem delila svoje znanje in 

izkušnje. Večino od njih sem povabila v svojo raziskavo in kar precejšen del se jih je odzval. 

Na to sem ponosna, saj menim, da njihov dober odziv kaže, da imajo supervizijo pod mojim 

vodstvom v lepem spominu, in da temu usposabljanju pripisujejo določen pomen.  Odločila 

sem se, da s pomočjo vprašalnikov in empirične raziskave preverim njihova spoznanja in 

pridobljene veščine.  

Po zaključku raziskave ugotavljam, da bi bil v celoti najustreznejši pristop raziskovanja 

učinkov supervizije kvalitativni. To je tudi prvi metodološki pomislek pričujoče raziskave. S 

tem pristopom bi lahko zajela tudi globlje plasti osebnosti učiteljev, kot so prepričanja, 

poklicna identiteta in poslanstvo. Tu vidim največjo pomanjkljivost moje naloge in hkrati 

priložnost za nov izziv.   

Drugi pomislek se nanaša na odsotnost podatkov o predhodni vključenosti udeležencev 

raziskave v oblike izobraževanja, ki so usmerjene na profesionalno in osebnostno rast 
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učiteljev. Država je te oblike  strokovnega usposabljanja pedagoških delavcev še nedavno 

podpirala na različne načine in učitelji so se jih v precejšnjem številu udeleževali.  Sklepam 

lahko, da so bili med njimi tudi učitelji, ki so bili vključeni v mojo raziskavo, in da je bilo več 

tistih iz skupine udeležencev. To pomeni, da rezultatov, ki kažejo na pomembne razlike med 

udeleženci in neudeleženci supervizije, ne morem pripisati zgolj vplivu supervizije.  Argument 

za pomislek je, da se supervizije udeležujejo posamezniki, ki so zainteresirani za raziskovanje 

svojega doživljanja. Ti posamezniki imajo bolj kot drugi izražene težnje po osebnostni rasti. 

Takšni učitelji so pripravljeni vložiti dodaten napor v svoje učenje in jim ni žal časa za 

tovrstne treninge. Kolikšen je vpliv tovrstnega predhodnega usposabljanja na rezultate  te 

raziskave ni mogoče ugotoviti, ker teh podatkov nisem pridobila. V kolikor bi podatke imela, 

bi lahko z uporabo ustreznih statističnih metod ugotavljala, ali med obema izobraževanjema 

obstaja povezava in kolikšna je.   

Tretji pomislek je povezan s terminskim načrtom zbiranja podatkov. Podatke za kvantitativni 

del sem zbirala v dveh delih, spomladi 2011 in spomladi 2013. Razlog je bil v tem, da vzorec, 

izbran leta 2011, ni bil relevanten za nadaljnjo obdelavo. Zato sem se odločila za dodatno 

zbiranje podatkov, ki se je precej zavleklo. V tem času sem naredila  vse fokusne intervjuje. 

Ocenjujem, da bi bilo bolj smiselno in metodološko korektno, da bi najprej zbrala, uredila in 

statistično obdelala kvantitativne podatke in šele potem na podlagi izsledkov načrtovala 

fokusne intervjuje. To bi v resnici zagotovilo poglobitev rezultatov, saj bi lahko vprašanja 

postavljala tako, da bi osvetlila statistične rezultate. V tem primeru bi bilo tudi bolj smiselno, 

da v fokusne skupine zajamem samo udeležence supervizije. Pri sestavi vzorca pa bi morala 

upoštevati proporce glede spola in delovnega staža iz kvantitativnega dela.  

 

8.1 Odprte vsebine raziskovanja v prihodnosti  

Glede na to, da je naloga učiteljev usmerjati razvoj učencev, jih spodbujati pri pridobivanju 

znanja, jih opremljati z veščinami, ki jih bodo potrebovali v življenju, bi bilo smiselno, da se 

nadaljnje raziskovanje vpliva supervizije  usmeri v učinke učiteljevega neposrednega dela z 

učenci. Predlagam, da bi raziskovalne napore v prihodnje usmerili v to, kako vključenost  

učiteljev v supervizijske procese vpliva na učno klimo in dosežke njihovih učencev. Verjetno 

bi bila za tovrstne raziskave najprimernejša kvalitativna metodologija, z uporabo fokusnih 
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skupin in individualnih intervjujev izbranih subjektov. Raziskovalno radovednost bi usmerili v 

način reševanja vzgojnih in učnih problemov učencev, medosebnih odnosov, moderiranja 

učnega procesa, uporabe komunikacijskih in svetovalnih veščin, motiviranja učencev za 

učenje, pridobivanja staršev za sodelovanje ipd. Zanimivo bi bilo ugotoviti, katerim vsebinam 

in ciljem učitelji namenjajo največ pozornosti, in kako se to kaže v učnih dosežkih učencev. 

Če bi v raziskavo vključili tudi starše učencev, sodelavce ali ravnatelje teh učiteljev, bi 

zadostili zahtevi po triangulaciji podatkov, hkrati pa pridobili celosten vpogled v delo 

učiteljev.  

Poleg tega bi bilo smiselno razviti poseben mentorski program z elementi supervizije za 

spremljanje učiteljev začetnikov pri vstopanju v pedagoški poklic in preverjati njegovo 

učinkovitost v praksi. Nekateri takšni poskusi so že bili narejeni na zavodu za šolstvo (Bizjak 

2004), a  so bili kasneje zaradi pomanjkanja sredstev opuščeni.   
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10.0  Priloge 

Priloga 1 

VPRAŠALNIK 

za pedagoške delavce 

 

Spoštovani, 

Raziskujem, kako izobraževanje pedagoških delavcev v superviziji  spodbuja njihovo 

profesionalno in osebnostno rast ter razvoj posameznih poklicnih kompetenc.  Prosim vas, 

da odgovorite na vsa vprašanja. Vprašalnik je anonimen, v njem ni pravilnih ali napačnih 

odgovorov. Prosim vas, da vprašalnik v priloženi kuverti vrnete  na naslov:  

Brigita Rupar, Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana 

tel. 031 556 649, brigita.rupar@zrss.si; 

Hvala za sodelovanje.  

 

 

1) SPOL                                    moški                              ženski 

 

2) STAROST              do 25 let         od 26 – 35        od 36-45        od 46-55         več kot 55 let 

 

3) DELOVNA DOBA      do 5 let     od 6-10 let    od 11-15 let    od 16-20 let     več kot 20 let 

V ŠOLSTVU 

 

4) Ali ste  kdajkoli v svoji praksi sodelovali v supervizijski skupini? 

                      DA                                     NE 

 

5) Če ste, napišite kako dolgo ste bili vključeni v supervizijo?  

____________________________________________ 

mailto:brigita.rupar@zrss.si
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VPRAŠALNIK  NALOGE  IN ODGOVORNOSTI PEDAGOŠKIH DELAVCEV 

Spodaj je nanizanih  28  trditev, ki opisujejo naloge in odgovornosti pedagoških delavcev. Prosimo 

vas, da za vsako nalogo označite, v kolikšni meri je pomembna za doseganje vzgojno-izobraževalnih 

ciljev. 

             1                                2                               3                               4                               5 

Ni pomembna Malo pomembna Delno 
pomembna 

Precej 
pomembna 

Zelo pomembna 

 

NALOGE IN ODGOVORNOSTI 

1. posredovati znanje   1   2   3   4 5 

2. dosegati cilje iz učnega načrta   1   2   3   4 5 

3. spremljati napredek učencev   1   2   3   4 5 

4. dobro razlagati snov   1   2   3   4 5 

5. skrbeti za lastno psihofizično zdravje   1   2   3   4 5 

6. vzgajati z lastnim zgledom   1   2   3   4 5 

7. pri učencih razvijati pozitivni odnos do drugih   1   2   3   4 5 

8. pripraviti učence za življenje   1   2   3   4 5 

9. razvijati ključne socialne kompetence   1   2   3   4 5 

10. razvijati kritično mišljenje pri učencih    1   2   3   4 5 

11. zagotavljati kakovosten pouk   1   2   3   4 5 

12. učiti učence učiti se   1   2   3   4 5 

13. spodbujati razvoj kompleksnih znanj    1   2   3   4 5 

14. razvijati odgovornost do dela   1   2   3   4 5 

15. ustvarjati spodbudno učno okolje   1   2   3   4 5 

16. učencem pomagati pri učenju   1   2   3   4 5 

17. učencem svetovati  pri reševanju drugih težav   1   2   3   4 5 

18. skrbeti za celostni razvoj učencev   1   2   3   4 5 

19. razvijati delovne navade učencev   1   2   3   4 5 

20. skrbeti za lastni strokovni razvoj   1   2   3   4 5 

21. sodelovati s kolegi    1   2   3   4 5 

22. posredovati širša znanja/ izven učnega načrta   1   2   3   4 5 

23. skrbeti za zdravje učencev   1   2   3   4 5 

24. sodelovati s starši   1   2   3   4 5 

25. zagotavljati  varnost učencev   1   2   3   4 5 

26. delovati v skladu z etičnimi vrednotami   1   2   3   4 5 

27. preverjati in ocenjevati znanje učencev   1   2   3   4 5 

28. načrtovati in izvajati pouk    1   2   3   4 5 
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VPRAŠALNIK REFLEKSIJE IN RUMINACIJE 

Prosimo, da s pomočjo petstopenjske letvice ocenite v kolikšni meri se strinjate z vsako od 25 trditev. 

Bodite odkriti in točni, kolikor se da. Ne izpustite nobene trditve. 

             1                                         2                             3                        4                                5 

Sploh se ne strinjam         ne strinjam se      nekaj vmes      strinjam se       popolnoma se strinjam 

1. Pogosto sem pozoren na tiste vidike sebe, o katerih ne bi 

več želel razmišljati. 

1 2 3 4 5 

2. Zdi se mi, da ves čas premlevam stvari, ki sem jih pred 

kratkim naredil ali rekel. 

1 2 3 4 5 

3. Včasih težko preneham razmišljati o sebi. 1 2 3 4 5 

4. Še dolgo po tem, ko se prepir ali nesoglasje konča, mi misli 

uhajajo na to, kar se je zgodilo. 

1 2 3 4 5 

5. Nagnjen sem k tuhtanju o stvareh, ki so se mi zgodile že 

pred časom. 

1 2 3 4 5 

6. Ne izgubljam časa s ponovnim razmišljanjem o stvareh, ki so 

že končane. 

1 2 3 4 5 

7. Pogosto podoživljam, kako sem se vedel v določeni situaciji. 1 2 3 4 5 

8. Pogosto se zalotim, da  ponovno ocenjujem, kar sem 

naredil. 

1 2 3 4 5 

9. O sebi nikoli ne tuhtam prav dolgo. 1 2 3 4 5 

10. Zlahka odmislim nezaželene misli. 1 2 3 4 5 

11. Pogosto razmišljam o dogodkih iz svojega življenja o katerih 

mi ne bi bilo več treba skrbeti. 

1 2 3 4 5 

12. Ogromno časa porabim za premišljevanje o dogodkih zaradi 

katerih sem bil v zadregi ali razočaran. 

1 2 3 4 5 

13. Filozofsko ali abstraktno razmišljanje mi ni pri srcu. 1 2 3 4 5 

14. Nisem ravno razmišljujoč tip človeka. 1 2 3 4 5 

15. Rad raziskujem svoj »notranji jaz«. 1 2 3 4 5 

16. Razmišljanje o tem, na kakšen način razmišljam in kako 

čutim, me vedno prevzame. 

1 2 3 4 5 

17. V bistvu me poglabljanje vase ne zanima preveč. 1 2 3 4 5 

18. Rad analiziram vzroke svojega vedenja. 1 2 3 4 5 

19. Drugi večkrat rečejo, da sem vase usmerjena, razmišljujoča 

oseba. 

1 2 3 4 5 

20. Ni mi veliko do analiziranja samega sebe. 1 2 3 4 5 

21. Sem človek, ki rad raziskuje svoj jaz. 1 2 3 4 5 

22. Rad premišljujem o naravi in pomenu stvari in dogodkov. 1 2 3 4 5 

23. Rad pogledam na svoje življenje s filozofskega vidika. 1 2 3 4 5 

24. Premišljevanje o svojem notranjem jazu me ne zabava. 1 2 3 4 5 

 

 



 
 

235 
 

VPRAŠALNIK  EMOCIONALNE KOMPETENTNOSTI 

S pomočjo petstopenjske lestvice ocenite, v kolikšni meri velja posamezna trditev za vas. Vprašanja 

se nanašajo na vaše ravnanje v šolski situaciji. 

             1                                2                               3                                  4                                  5 

Sploh ne velja       večinoma ne velja         včasih velja            večinoma velja            vedno velja 

1. Dobro razpoloženje lahko ohranim ,tudi če se zgodi kaj 
slabega. 

1   2    3    4     5 

2. Skoraj vedno lahko z besedami opišem svoja občutja in 
čustva. 

1   2    3    4     5 

3. Tudi kadar so sodelavci okrog mene slabo razpoloženi, 
lahko ohranim dobro razpoloženje. 

1   2    3    4     5 

4. Iz neugodnih izkušenj se učim, naj se v bodoče 
obnašam drugače. 

1   2    3    4     5 

5. Ko me nekdo pohvali ali nagradi, delam še z več elana. 1   2    3    4     5 

6. Če mi nekaj ni všeč, to takoj tudi pokažem. 1   2    3    4     5 

7. Če sem dobro razpoložen, me je težko spraviti v slabo 
voljo. 

1   2    3    4     5 

8. Če sem dobro razpoložen, vsak problem z lahkoto 
rešim. 

1   2    3    4     5 

9. Najbolje se učim in si zapomnim stvari, če sem dobro 
razpoložen. 

1   2    3    4     5 

10. Kadar trmasto vztrajam, rešim tudi na prvi pogled 
nerešljiv problem.  

1   2    3    4     5 

11. Če vidim, kako se nekdo počuti, po navadi vem, kaj se 
mu je zgodilo. 

1   2    3    4     5 

12. Lahko opišem čustva, ki jih v določenem trenutku 
doživljam. 

1   2    3    4     5 

13. Svoja čustva lahko dobro izrazim. 1   2    3    4     5 

14. Lahko opišem, kako se počutim. 1   2    3    4     5 

15. Lahko rečem, da vem veliko o svojem čustvenem 
stanju. 

1   2    3    4     5 

16. Če določeno osebo opazujem v družbi, lahko točno 
ugotovim njena čustva. 

1   2    3    4     5 

17. Lahko opazim, če se nekdo počuti nemočno. 1   2    3    4     5 

18. Moje vedenje odraža moja notranja občutja. 1   2    3    4     5 

19. Pri meni se vedno vidi, kako sem razpoložen. 1   2    3    4     5 

20. Trudim se ublažiti neprijetna in ojačati pozitivna čustva. 1   2    3    4     5 

21. Nič ni slabega v tem, kako se običajno počutim. 1   2    3    4     5 

22. Obveznosti in naloge najraje naredim takoj, ne da o njih 
razmišljam. 

1   2    3    4     5 

23. Ponavadi razumem, zakaj se slabo počutim. 1   2    3    4     5 

24. Poskušam ohraniti dobro razpoloženje. 1   2    3    4     5 

25. Po izrazu na obrazu lahko prepoznam občutke drugih. 1   2    3    4     5 

26. Opazim, če poskuša nekdo prikriti slabo razpoloženje. 1   2    3    4     5 

27. Opazim, če se nekdo počuti krivega. 1   2    3    4     5 

28. Opazim, če poskuša nekdo prikriti svoja resnična 
občutja. 

1   2    3    4     5 
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29. Opazim, če se nekdo počuti zamorjeno.  1   2    3    4     5 

30. Kar se mene tiče, je popolnoma v redu, da se počutim 
tako, kot se. 

1   2    3    4     5 

31. Opazim, če se nekdo obnaša drugače, kot je 
razpoložen. 

1   2    3    4     5 

32. Večino svojih občutij lahko poimenujem. 1   2    3    4     5 

33. Večino svojih občutij lahko prepoznam. 1   2    3    4     5 

 

 

VPRAŠALNIK SPOPRIJEMANJE S STRESOM 

 Prosimo vas, da odgovorite na spodnja vprašanja. Pri tem imejte v mislih določeno stresno situacijo, 

ki se je lahko zgodila v zbornici, razredu, na roditeljskem sestanku, govorilnih urah ali kjerkoli drugje v 

šolski situaciji.  Vsako trditev skrbno preberite in označite v kolikšni meri ste v izbrani stresni situaciji 

tako ravnali.  

       1                                            2                                           3                                                 4 

Sploh ne                                  delno                            v precejšnji meri                             v celoti 

1. Osredotočil sem se na to, kaj moram storiti.  1   2    3   4 

2. Skušal sem doseči, da bi oseba, s katero sem imel problem, 
spremenila svoje mišljenje oziroma vedenje. 

 1   2    3   4 

3. Govoril sem z drugimi, da bi izvedel kaj več v zvezi s 
problemom. 

 1   2    3   4 

4. Skušal sem biti kritičen do sebe.  1   2    3   4 

5. Trudil sem se, da ne bi za seboj podiral mostov temveč 
pustil stvari odprte. 

 1   2    3   4 

6. Upal sem, da  se bo situacija rešila sama od sebe.  1   2    3   4 

7. Poskušal sem se sprijazniti s tem, da včasih pač nimam 
sreče. 

 1   2    3   4 

8. Naredil sem se kot da se ni nič zgodilo.  1   2    3   4 

9. Svoje mnenje o situaciji sem obdržal zase.  1   2    3   4 

10. Na problem sem poskušal gledati s svetle strani.  1   2    3   4 

11. Razjezil sem se na osebo, ki je povzročila problem.  1   2    3   4 

12. Poskušal sem pri drugih najti podporo in razumevanje.  1   2    3   4 

13. Ocenil sem, da bi lahko naredil nekaj konstruktivnega v zvezi 
s problemom. 

 1   2    3   4 

14. Poskušal sem na vse skupaj pozabiti.  1   2    3   4 

15. Spremenil sem se in postal zrelejši.  1   2    3   4 

16. Izdelal sem si načrt za akcijo in se po njem ravnal.  1   2    3   4 

17. Dopustil sem svojim čustvom, da se izrazijo.  1   2    3   4 

18. K problemu sem prispeval tudi sam.  1   2    3   4 

19. Na koncu sem ugotovil, da sem iz te izkušnje nekaj pridobil.  1   2    3   4 

20. Iskal sem nekoga, ki bi mi lahko nudil konkretno pomoč v 
zvezi s problemom. 

 1   2    3   4 

21. Poskušal sem izboljšati svoje počutje tako, da sem jedel, pil 
alkohol, jemal tablete ipd. 

 1   2    3   4 

22. Naredil sem tvegane korake, da bi rešil problem.  1   2    3   4 
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23. Trudil sem se, da se ne bi prenaglil in sledil takoj prvemu 
zgibu. 

 1   2    3   4 

24. Odkril sem nove možnosti za reševanje problema.  1   2    3   4 

25. Ponovno sem odkril, da je »juha« nikoli ne poje tako vroča 
kot se skuha. 

 1   2    3   4 

26. Nekatere stvari sem spremenil, da bi se problem lahko 
ugodno rešil. 

 1   2    3   4 

27. Izogibal sem se stiku z osebo, ki je povzročila problem.  1   2    3   4 

28. Nisem dovolil, da bi me problem prizadel, zato nisem hotel 
preveč razmišljati o njem. 

 1   2    3   4 

29. Vprašal sem za nasvet osebo, ki jo cenim.  1   2    3   4 

30. Skušal sem prikriti drugim, kako slabe so stvari v resnici.  1   2    3   4 

31. Poskušal sem problem jemati z lažje plati, ne preveč strogo 
resno. 

 1   2    3   4 

32. Pogovoril sem se s prijateljem o svojih čustvih.  1   2    3   4 

33. Odločno sem se zavzel in se boril za to, kar sem hotel doseči.  1   2    3   4 

34. Znašal sem se nad drugimi, ki niso bili povezani s situacijo.  1   2    3   4 

35. Pomagal sem si z izkušnjami iz podobnih situacij v 
preteklosti. 

 1   2    3   4 

36. Vedel sem, kaj je potrebno storiti, zato sem podvojil svoja 
prizadevanja, da bi se stvari uredile. 

 1   2    3   4 

37. Nisem mogel sprejeti dejstva, da se je to zgodilo.  1   2    3   4 

38. Obljubil sem si, da bom drugič drugače ravnal.  1   2    3   4 

39. Našel sem različne načine za rešitev problema.  1   2    3   4 

40. Trudil sem se, da me čustva v zvezi s problemom ne bi 
ovirala pri drugih stvareh. 

 1   2    3   4 

41. Spremenil sem nekaj pri sebi.  1   2    3   4 

42. Želel sem si, da bi problem izginil.  1   2    3   4 

43. Predajal sem se sanjarjenju o tem, kako bi se stvari lahko 
spremenile. 

 1   2    3   4 

44. Prepričeval sem se, da se moram obvladovati.  1   2    3   4 

45. Razmišljal sem o tem, kako bi oseba, ki jo cenim, ravnala v 
taki situaciji. 

 1   2    3   4 

46. Poskušal sem videti stvari iz zornega kota druge osebe.  1   2    3   4 

47. Opravičil sem se za svoje ravnanje in tako poskušal umiriti 
situacijo. 

 1   2    3   4 
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Priloga 2  

FOKUSNI  INTERVJU – VPRAŠANJA 

I. Sklop – naloge in odgovornosti pedagoških delavcev 

1) Kako doživljate svojo vlogo učitelja? 

2) Kaj je za vas kot učitelja pomembno?  

3) Kaj vam pri vašem delu vzame največ časa? 

4) Kateremu delu pedagoškega procesa posvečate največ časa? 

5) Kakšna je po vašem mnenju najpomembnejša vloga učitelja? 

6) Za kaj je učitelj najbolj odgovoren? 

7) Kaj po vašem pomeni učinkovito poučevanje? 

8) Kako vidite sebe kot učitelja? Kje ste močni, kje so še področja za izboljšat? 

9) Kako bi opisali svoj pouk? 

10) Se spomnite kakšne povratne informacije od vaših učencev in dijakov, ki vam je bila dragocena, 

vam je odstrla kakšen nov pogled na sebe? 

11) Kdo od vaših učiteljev vam je ostal v spominu? Zakaj?  

12) Kaj vam pomeni vaš poklic učitelja? 

 

II. Sklop – refleksija in emocionalna kompetentnost 

1) Ko razmišljate kako ste izpeljali pouk/učno uro/ kaj vam je najbolj pomembno pri tem, kaj najbolj 

temeljito raziskujete? 

2) Kako pogosto analizirate svoje pouk/svoje delo? 

3) Kako poglobljeno ga analizirate? Ali vam kdo pomaga pri analizi? 

4) Na kakšen način spremljate svoje delo/portfolio, anekdotski zapiski, razgovori s kolegi, dnevniki, 

drugo/? 

5) Kako pogosto spremljate strokovno literaturo?  

6) Kaj menite o sebi – kakšen tip človeka ste- razmišljujoč, impulziven,? 

7) Kje običajno poiščete odgovore na probleme , ki nastopijo med poukom? Kako se lotevate 

reševanja težav? 

8) Kakšno izobraževanje vam koristi, vam je najbolj ostalo v spominu? Kako je potekalo?  

9) Če pomislite na svoje učiteljevanje na začetku poklicne poti in zdaj – kaj bi rekli, kje so razlike?  

 

III. Sklop - supervizija 

1)  Kako bi opredelili učinke supervizije? Kaj ste se v superviziji naučili? 

2)  Na katerih področjih dela vam je supervizija najbolj pomagala? 

3)  Kako bi supervizijo opisali učiteljem, ki se niso še nikoli srečali z njo?  

4)  Če primerjate supervizijo z drugimi oblikami izobraževanja, kaj bi rekli? 

 

IV.  Sklop - spoprijemanje s stresom 

1) Katere situacije v poklicu so za vas najbolj stresne? 

2) Kaj vam najbolj pomaga, kadar ste pod stresom? 

3) Kako pogosto doživljate stres? 

4) Kako se odzivate v stresnih situacijah in kje iščete in dobite pomoč? 

Kako doživljate stres danes in ob začetku svoje poklicne poti? Kaj vam je včasih predstavljalo stres in kaj 

danes? 
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