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POVZETEK 

Namen diplomskega dela je prikazati stališča slovenskih učiteljev do vzgojnega načrta v 

osnovnih šolah ter opisati, kako poteka oblikovanje vzgojnega načrta. V teoretičnem 

delu sem opredelila področje vzgoje in izobraževanja ter opisala vlogo in cilje vzgoje v 

javni šoli. Posebno pozornost sem posvetila vzgojnemu načrtu, kjer sem predstavila, kaj 

vzgojni načrt predstavlja, kako se le-ta oblikuje in katere vsebine vključuje. V 

empiričnem delu sem raziskovala pomen in stališča učiteljev do vzgojnega načrta. V 

namene raziskave sem oblikovala anketni vprašalnik, ki ga je rešilo 86 učiteljev iz 10 

slovenskih šol. Rezultati so pokazali, da so stališča učiteljev do vzgojnega načrta zelo 

pozitivna in da ga večina učiteljev ocenjuje kot pomembnega. Večina anketiranih je 

pomembnost vzgojnega načrta utemeljilo s tezo, da vzgojni načrt omogoča enotno 

vzgojno delovanje učiteljev, da se načrt oblikuje timsko, pri čemer sodelujejo vsi 

zaposleni pedagoški delavci, le nekateri pa so pri tem omenili tudi sodelovanje z učenci 

in njihovimi starši. Večina učiteljev zajetih v raziskavi je s svojim poklicem zadovoljna 

in pri načrtovanju pouka upošteva vzgojne učinke poučevanja, kar pomeni, da se 

zavedajo pomena vzgoje v šoli.  

 

 

Ključne besede: osnovna šola, vzgoja, vzgojni načrt, učitelji, stališča.  



ABSTRACT 

The purpose of the thesis is to show the standpoint of Slovenian teachers towards the 

educational plan in primary schools and also to describe how an educational plan is 

made. In the theoretical part I have defined the area of education and described the role 

and objectives of education in public schools. I have paid special attention to the 

educational plan, where I presented what the educational plan represents, how it is made 

and what content does it include. In the empirical part I have been researching the 

meaning and attitude of teachers towards the educational plan. For the purpose of the 

research I have made a questioner, which has been taken by 86 teachers from 10 

Slovenian schools. The results have shown that teachers have a very positive standpoint 

towards the educational plan and that the majority of them evaluate the educational plan 

as important. The majority of teachers have justified the importance of the educational 

plan with the argument, that the educational plan provides a unified educational 

functioning environment for teachers, they have also pointed out that the educational 

plan of the school is formed in a team, with the participation of all employees of 

teaching staff, but only a few have mentioned the collaboration with students or their 

parents. The majority of teachers surveyed are satisfied with their profession and when 

planning their lessons, they do follow the educational effects of teaching, which means 

that they are aware of the importance of education in schools. 

 

 

Keywords: primary school, education, educational plan, teachers, standpoints. 
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I. TEORETIČNI DEL 

1 UVOD 

Vzgoja in izobraževanje sta nerazdružljiva pojma, saj javna šola že dolgo ne predstavlja 

zgolj prostora izobraževanja, temveč je zanjo ključnega pomena tudi vzgoja. Pogoste 

razprave o tem, kako vzgajati v javni šoli so pripeljale do ključnega mejnika ‒ vpeljave 

vzgojnega načrta v vse slovenske osnovne šole. »Idejo o vzgojnem načrtu šole je 

Ministrstvo za šolstvo posredovalo javnosti s tezo, da je potrebno povečati pomen 

vzgoje v šoli, s tem pa tudi sporočilo, da je pomen vzgoje v šoli premajhen, zanemarjen, 

da potrebuje zakonsko spodbudo« (Kovač Šebart in Krek, str. 7). 

Vzgojni načrt je, po mnenju Gomboc (2009), povezan z lokalnimi družbenimi 

razmerami, zato je pomembno, da so pri oblikovanju vključeni različni akterji. Šole so 

se pisanja vzgojnega načrta lotile različno, a vsem je skupno, da je vzgojni načrt nastal 

kot plod razmišljanja tako učiteljev in ostalih pedagoških delavcev šole kot tudi učencev 

in ne nazadnje tudi njihovih staršev. Vzgojni načrt je tako dokument, s katerim šola 

opredeli pravila skupnega življenja v šoli. To je dokument, ki predstavlja oporo tako 

učencem kot tudi učiteljem. Predvsem pa je to dokument, ki usmerja delovanje vseh 

vključenih z namenom, da bi življenje v šoli potekalo nemoteno.  

Slovenski učitelji so idejo o vzgojnem načrtu sprejeli različno, izražali pa so predvsem 

strah, da bo to le »dodaten papir, ki prenese vse«. A podatki, ki jih podata Peček Čuk in 

Kroflič (2009, v Kroflič idr., 2009, str. 170), so dovolj zgovorni: 93,2% učiteljev in 

92,3% svetovalnih delavcev v slovenskih šolah meni, da je pomembno, da ima šola 

opredeljen vzgojni načrt.  

V svojem diplomskem delu želim raziskati, kako je potekalo oblikovanje vzgojnega 

načrta v osnovnih šolah in kdo je bil pri tem prisoten. Predvsem pa želim raziskati, 

kakšna stališča imajo do vzgojnega načrta učitelji v slovenskih osnovnih šolah.   
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2 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 

»Človek je edini stvor, ki ga je treba vzgajati.«  

(Immanuel Kant) 

2.1 VZGOJA 

Z namenom, da bi označil vpliv družbenih dejavnikov na oblikovanje človekove 

osebnosti, je Emil Durkheim v začetku 20. stoletja uvedel pojem vzgoje (Gudjons, 

1994, str. 124, v Peček in Lesar, 2004). 

V literaturi se pojem vzgoja najpogosteje definira kot »proces oblikovanja človeka, kot 

zavestno in namerno delovanje oziroma samodelovanje na razvoj tistih lastnosti 

posameznika, ki mu bodo omogočile relativno samostojno, predvsem pa odgovorno 

(so)delovanje v obstoječi družbi« (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 70). Temeljni cilj 

vzgoje, po mnenju Jereba (1998), je oblikovanje vesti. Arendt (2006) trdi, da sodi 

vzgoja med najbolj temeljne in nujne dejavnosti človeške družbe in nikoli ne ostaja tako 

kot je, temveč se neprestano spreminja s prihodom novih človeških bitij. Ravno iz tega 

razloga se tudi definicije, primerno času, spreminjajo in kopičijo.  

Medveš (2007, str. 9) je različne definicije vzgoje sistematično predstavil s štirimi 

dvojicami. Meni, da razlike med definicijami nastajajo v tem, kateri dimenziji v odnosu 

med vzgojiteljevim ravnanjem in učinkom, se pripisuje večji pomen. Nekateri avtorji 

definirajo vzgojo kot proces, drugi kot rezultat. Spet drugi avtorji definirajo vzgojo z 

uporabo določenih vzgojnih metod in aktivnosti, s katerimi dosežemo vzgojni cilj, drugi 

z vidika, katere cilje in vrednote posameznika želimo razviti z vzgojo. Tretja dvojica je 

definicija vzgoje kot intence vzgojitelja ali na drugi strani kot učinek na vzgajanca. 

Nekateri pa definirajo vzgojo kot ravnanje vzgojitelja, drugi pa kot spremembe v 

vedenju oz. ravnanju vzgajanca (Medveš, 2007, str. 19‒20; Peček Čuk in Lesar, 2009, 

str. 23). 

Peček Čuk in Lesar (2009, str. 37) pišeta tudi o vzgoji v ožjem in širšem pomenu 

besede, pri čemer vzgoja v ožjem smislu pomeni »proces, v katerem si človek oblikuje 

moralne vrednote, prepričanja in stališča, odnos do sveta, različne kulturne, higienske, 

delovne navade ter interese, motivacijo, voljo in čustva.« Nadaljujeta z vzgojo v širšem 
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smislu, ki pomeni »proces oblikovanja in samooblikovanja človekove osebnosti kot 

celote« (prav tam). 

2.2 IZOBRAŽEVANJE 

Izobraževanje je proces, v katerem človek pridobiva znanje in razvija sposobnosti, torej 

izobraževanje zajema kognitivno in psihomotorično področje osebnosti (Poljak, 1982, 

str. 13, v Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 36). Peček Čuk in Lesar (2009) nadaljujeta, da 

je izobraževanje običajno teoretično, zavestno ter namerno, rezultati pa so poglobljeno 

znanje in sposobnosti, zlasti razvijanje višjih oblik mišljenja. Po mnenju Delors (1996) 

je izobraževanje postavljeno pred dve nalogi, in sicer da učinkovito posreduje vedno 

več znanja, ki ga civilizacija potrebuje za razvoj ter da učinkovito pomaga pri razvoju 

posameznika in skupnosti.  

Delors (1996, str. 86) navaja štiri stebre izobraževanja: 

 Prvi steber: učiti se, da bi vedeli, ki poudarja razvoj vedenja, ustvarjalnega, 

kritičnega, samostojnega, izvirnega mišljenja. 

 Drugi steber: učiti se, da bi znali delati, je povezan z znanji potrebnimi za 

ustvarjanje materialnih dobrin, izvajanje storitev, gospodarsko rast in razvoj, 

blagostanje, zaslužek. 

 Tretji steber: učiti se, da bi znali živeti v skupnosti in eden z drugim, 

izpostavlja usmerjenost v trajnostni in humani razvoj, prav tako izraža skrb za 

okolje in prihodnost. 

 Četrti steber: učiti se, da bi znali biti in živeti s seboj, opozarja na pomen 

spoznavanja samega sebe, svojih zmožnosti, svoje ustvarjalnosti in identitete.  

Deutsch (2009) meni, da so ravno ti stebri močno povezani z vzgojnim delovanjem šole, 

pri tem pa se opira predvsem na zadnja dva stebra. Nadaljuje, da mora vzgoja v šoli 

temeljiti na demokratičnih načelih, pri čemer je učenec enakovreden partner učitelju kot 

tudi staršu. In vsi trije akterji bodo ustrezno funkcionirali le z ustrezno komunikacijo in 

medsebojnim spoštovanjem ter zaupanjem, kar na nek način predstavljata zadnja dva 

Delorsova stebra izobraževanja (Deutsch, 2009). Tako lahko s pomočjo Delorsovih 

stebrov uvidimo, da sta vzgoja in izobraževanje neločljivo povezana.  
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3 JAVNA ŠOLA IN VZGOJA 

»Učitelji učijo to, kar so.« 

(mag. Marija Kramer) 

3.1 ŠOLA KOT INSTITUCIJA 

Vladimir Schmidt (1988, v Peček Čuk in Lesar, 2009) pravi, da je vprašanje ali naj bo 

šola vzgojna ali izobraževalna institucija, staro toliko kot šola sama. Skozi celotno 

zgodovino šolstva se kaže boj, kako najti pravo mejo med vzgojo in izobraževanjem. To 

pomeni dati toliko znanja, da bodo učenci izpolnjevali svoje dolžnosti in prav tako dati 

toliko vzgoje, da bodo učenci ostali poslušni (Peček Čuk in Lesar, 2009). 

Šola je po mnenju Pivac (1995) družbeno-pedagoški prostor, kjer cilji vzgoje in 

izobraževanja vplivajo na organizacijo, vsebino in značaj pedagoškega procesa pri 

pouku. Glede na to so se cilji vzgoje in izobraževanja spreminjali, s tem pa se je 

spreminjala tudi šola.  

V 70. letih 18. stoletja sta se izoblikovala dva koncepta osnovne šole, in sicer koncept 

Blaža Kumerdeja, ki je trdil, da je šola v prvi vrsti izobraževalna institucija, zato so se v 

šolah učili brati z namenom, da bi ekonomsko in kulturno izboljšali način življenja. Na 

drugi strani pa je koncept F.K. Tauffererja, ki je v ospredje postavil vzgojno funkcijo 

šole, ker naj bi šola »vzgojila delovne ljudi v duhu pokorščine do Boga in cesarja« 

(Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 160). Kasneje, okoli leta 1805, je šola prešla pod okrilje 

katoliške cerkve in tako postala popolnoma vzgojna institucija, kjer so morali biti vsi 

učni predmeti v skladu s katoliško vero. V drugi polovici 19. stoletja, se je z namenom 

povečanja in izboljšanja gospodarstva, pojavila težnja po izobraževalni funkciji šole. 

Kmalu po drugi svetovni vojni, se je pojavila kritika, da šola daje preveč poudarka na 

znanje in premalo na vzgojo. Pojavil se je strah pred izobraževalnimi učinki šole (Peček 

Čuk in Lesar, 2009). 

  



5 
 

Iz tega zgodovinskega opisa šolstva v Sloveniji lahko hitro ugotovimo, da so se funkcije 

šole menjavale kot po tekočem traku. Šola je namreč v veliki meri povezana s številnimi 

pričakovanji, med drugim tudi s tem, da se bo preko nje zagotavljalo uspešno socialno 

kontrolo (Peček, 1998, v Peček Čuk in Lesar, 2009). Z drugimi besedami je nastanek in 

razvoj šolstva povezan z vzpostavljanjem učinkovitega nadzora družbe (Peček in Lesar, 

2004). Podobno je zapisano tudi v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011, str. 28), 

in sicer da »je v javnih vrtcih in šolah potrebno spoštovati in slediti vrednotam, ki so 

državi skupne in ki nikogar ne privilegirajo ali izključujejo.« O tem govorita tudi Kovač 

Šebart in Krek (2009), ko pravita, da je šola, med drugim predvsem institucija družbe in 

države in kot taka ne deluje v praznem prostoru, temveč njeno delovanje v veliki meri 

določajo zunanja pravila in norme.  

Če zaključimo to polemiko, ali vzgoja sodi v šolo kot institucijo, naj omenim 

Medveševo tezo (1991, v Gjura, 2009, str. 84), ki pravi, da je izhodiščna in primarna 

funkcija šole izobraževalna, vendar to ne pomeni, da v šoli ni moč opaziti vzgojne 

funkcije. Pomeni le, da »je šola vsebinsko usmerjena k določenemu konceptu izobrazbe, 

ne pa k določenemu konceptu vzgoje« (prav tam). 

3.2 VLOGA VZGOJE V ŠOLI 

Kljub nekaterim kritikam, da je treba vzgojo iz šole umakniti, se je vendarle izkazalo, 

da ni šole brez vzgojnega delovanja, saj takoj ko se zavemo odnosnosti, vsebin in 

vrednot v šoli, se zavemo tudi vzgoje (Štraser, 2012a). Istega mnenja sta tudi Peček Čuk 

in Kroflič (2009, v Kroflič idr., 2009), saj trdita, da vzgoje kot take v šoli ni mogoče 

ukiniti, zato je tem bolj pomembno, da se jo zavedamo in jo zavestno načrtujemo.  

Zavedati se je treba, da je šola socialni prostor, kjer ne poteka samo pridobivanje 

znanja, temveč tudi pridobivanje vedenjskih vzorcev, družbenih norm in vrednot. In to 

je vzgoja, zato po besedah Margan (2012), ne gre prezreti etične dileme, kako vzgajati 

in do kod. Avtorica nadaljuje s tezo, da vzgoja v šoli podpira kognitivni in socialno-

emocionalni razvoj zato je pomembno, kako poteka. Cilj vzgoje v šoli, po njenem 

mnenju, ni nadziran učenec, ki se podreja zaradi kazni, ki ga lahko doleti, temveč 

učenec, ki vidi vrednost v šolskih dejavnostih in se o svojem vedenju odloča samostojno 

(prav tam).  
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Vzgoja je bila vedno vezana tudi na vrednote, ki naj bi bile trajne in splošnoveljavne, 

tako je v svetu veljalo prepričanje, »da je vzgoja legitimna samo, če poteka v duhu 

univerzalnih vrednot« (Peček in Lesar, 2004, str. 122). Slovenski psiholog Musek 

(2000, str. 9) definira vrednote kot »posplošena in relativno trajna pojmovanja o ciljih 

in pojavih, ki jih visoko cenimo in se nanašajo na široke kategorije podrejenih objektov 

in odnosov, ki usmerjajo naše interese in naše vedenje kot življenjska vodila.« Z 

drugimi besedami pa Kramer (2012) opisuje vrednote kot osrednje regulatorje našega 

notranjega sveta in predstavljajo naš fizični, duševni in duhovni razvoj. 

Ne moremo mimo dejstva, da so vrednote prisotne tudi v šoli, saj je bila le-ta od nekdaj 

prostor socializacije. Kramer (2012, str. 25) meni, da je družbeno poslanstvo šole 

»ohranjanje, oz. prenos vrednostnega sistema obstoječe kulture na mlade generacije.« 

A avtorica nadaljuje s tem, da deklarirane vrednote v šolskih dokumentih izražajo zgolj 

želje in cilje, dejanske vrednote in subjektivna prepričanja pa se prenašajo neposredno 

prek načina medsebojne komunikacije. Podobno govori tudi Križnik Golavšek (2009, 

str. 55), ki trdi, da »ima učitelj v svoji poziciji moč, možnost, priložnost in dolžnost, da 

na pristen način otroku posreduje in zrcali vrednote.« 

Tudi zakonsko ne moremo mimo prisotnosti vzgoje v šoli, saj je v samem Zakonu o 

osnovni šoli (2006, str. 8662) zapisano, da sta cilja osnovne šole med drugimi tudi: 

»vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije 

ter vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje za sprejemanje drugačnosti in medsebojno 

strpnost za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.« In ravno 2. člen 

Zakona o osnovni šoli (2006) predstavlja izhodišče vzgojnega delovanja, v katerem so 

podrobno predstavljeni cilji osnovne šole, vzgojna načela in vrednote.  

»Ne glede na čas in ideološki ali ekonomski sistem, pa je vzgoji lastno, da ta ne more 

potekati kot predmet, npr. matematika, temveč kot način življenja oziroma odnosov v 

šoli« (Škrinjar, 2009, str. 10). Podobno pove tudi Gjura (2009), ki apelira na učitelje, 

naj se zavedajo, da se vsa kvaliteta vzgoje kaže neposredno v odnosih, ki jih razvijajo z 

učenci. Nadaljuje pa s tem, da je cilj vzgajanja dosežen že s samim učnim procesom, ki 

poteka v spoštovanju različnosti, strpnosti ter toleranci.  
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Da je vzgoja na šolah na nek način prisotna, se zaveda večina slovenskih učiteljev. 

Deutsch (2009) meni, da so šole tudi pred oblikovanjem vzgojnega načrta, delovale 

vzgojno. Prepričana je, da so šole vzgajale, da so učence učili življenjskih veščin 

reševanja problemov, bontona, strpnosti, sobivanja z drugimi, čeprav tega niso imeli 

zapisanega v posebnem dokumentu (Deutsch, 2009). Žagar (2009) pa priznava, da 

vzgajanje v šoli ni lahka pot, a vendarle poteka preko različnih dejavnosti, kot so igre 

vlog, branje, gledanje odlomkov in ne nazadnje tudi s pogovorom. Nadaljuje s tem, da 

je potrebno v šoli veliko pozornosti posvetiti vzgoji za ponotranjenje vrednot, saj le-ta 

prinese veliko prednosti, med drugim boljše odnose v razredu.  

3.3 CILJI VZGOJE V JAVNI ŠOLI 

Kroflič (2006, v Kroflič idr., 2009, str. 17) govori o dveh ciljih vzgoje v šoli, in sicer: 

 Minimalni cilj vzgoje »je zagotavljanje odnosov, discipline in splošne klime, ki 

omogočajo nemoten potek vzgojno-izobraževalne dejavnosti, s čimer se 

pravzaprav po navadi strinjajo vsi akterji življenja v instituciji, a se ta dimenzija 

doseganja vzgojnih ciljev navadno omeji na oblikovanje hišnega reda in sistema 

disciplinskih praks, kot sistema preventivnih in kurativnih ukrepov za njegovo 

zaščito.« 

 Maksimalni cilj vzgoje pa predstavlja vzgojo, kjer si prizadevamo za dosego 

višjih vzgojnih ciljev, kot so oblikovanje odgovorne, strpne, okoljsko 

ozaveščene osebnosti. In ravno pri tem cilju sta vzgoja in izobraževanje 

neločljivo povezana.  

Podobno govorita tudi Kovač Šebart in Krek (2009, str. 124), ki pišeta, da je cilj vzgoje 

v javni šoli, da pripomore k vzpostavljanju otrokove avtonomnosti, pri čemer mislita na 

njegovo samostojnost, vladanje nad samim seboj in prevzemanjem odgovornosti za 

dejanja.  
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3.4 VZGOJNA MOČ ŠOLE 

Štraser (2012e, str. 132) meni, da lahko šola svojo vzgojno moč črpa iz različnih 

dejavnikov. Na prvem mestu omenja vsebino predmetov, pri katerih je mogoče 

preudariti vrednote, za katere si šola prizadeva krepiti. S tem učenci, pri različnih 

predmetih razvijajo zmožnost pogovarjanja, poslušanja, diskutiranja, razvijajo 

odgovornost za spoštovanje pravic do enakopravnosti, razvijajo odgovoren odnos do 

snovi, državljanov ... Hkrati šola črpa svojo vzgojno moč v dejavnostih, ki jih organizira 

in tako učencem omogoča doživljanje teh vrednot. Tu gre predvsem omeniti dneve 

dejavnosti, šole v naravi, interesne dejavnosti, športne in kulturne dneve, odmore. 

Štraser (2012e) piše o tem, da je dejansko vsako minuto druženja med učitelji in učenci 

mogoče izkoristiti tudi v vzgojne namene. Ne nazadnje pa šola, po mnenju Štraser 

(2012e), črpa svojo vzgojno moč s strokovnostjo, ki zagotavlja kakovost pouka in 

drugih dejavnostih. Pomembno vlogo ima vodstvo šole, ki mora za strokovni razvoj 

svojih delavcev skrbeti z medsebojnim učenjem, dodatnimi izobraževanji, kolegialnimi 

hospitacijami, predvsem pa mora imeti posluh za vse sodelavce. 

Peček Čuk in Lesar (2009) menita, da vzgojno moč šole predstavljajo vzgojni dejavniki, 

med katere štejeta učitelja, učence oz. oddelčno skupnost in vsebino. Vsi trije lahko 

delujejo posredno in neposredno. Nadaljujeta, da učitelj neposredno vzgaja učence z 

narativnimi metodami, kjer gre za pojasnjevanje, argumentiranje, prepričevanje, 

posredno pa učitelj vzgaja z oblikami in metodami poučevanja in ne nazadnje tudi z 

odnosom, ki ga vzpostavlja z učenci ter z njegovo osebnostjo (prav tam). Učna vsebina 

je, po njunem mnenju, sredstvo vzgoje, saj učitelj vzgaja posredno s konceptom znanja, 

ki ga posreduje. Ne moremo pa tudi mimo dejstva, da k vzgojni moči šole vplivajo tudi 

učenci sami, kar avtorici (prav tam), uvrščata med posredne vzgojne dejavnike.   
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4 VZGOJNI NAČRT 

»Šolski sistem brez pomembnega temelja –  

staršev, je kot vaza z luknjo.« 

(Jesse Jackson) 

4.1 KONCEPT ALI NAČRT? 

Po intenzivnem prebiranju literature sem ugotovila, da se med avtorji pojavljata dva 

termina: vzgojni načrt in vzgojni koncept. Kaj je torej prav?  

Medveš (2007) je mnenja, da je bolj primerno uporabljati termin načrt, saj je s tem 

okrepljena njegova pragmatična funkcija. Nadaljuje s tem, da se pojem koncept uspešno 

opira na zdravorazumska pravila in vrednote, v resnici pa ne sme biti vse podrejeno 

merilom čiste teorije, ampak mora odgovoriti na praktična vprašanja. Enakega mnenja 

je tudi Gjura (2009), ki pravi, da vzgojni načrt predstavlja operativno izvedbo 

vzgojnega koncepta. Podobno pišeta tudi Kroflič in Peček Čuk (2009, v Kroflič idr., 

2009), ki menita, da termin vzgojni načrt uporabljamo takrat, kadar imamo v mislih 

načrtovanje izvedbe vzgojne dimenzije v šolah, medtem ko termin vzgojni koncept 

pomeni konceptualna izhodišča, vizijo šole ter analizo dejavnikov, kako se vzgoja 

udejanja v različnih segmentih delovanja šole kot institucije in razreda. 

Kljub temu pa gresta vzgojni načrt in vzgojni koncept z roko v roki, saj je, po mnenju 

Gomboc (2009, str. 19), »proces oblikovanja vzgojnega načrta hkrati tudi proces 

dozorevanja vzgojnega koncepta šole.« 
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4.2 KAJ JE VZGOJNI NAČRT? 

Konec leta 2006 je na slovenske šole prispela pobuda s strani Ministrstva za šolstvo in 

šport, da bodo morale osnovne šole pripraviti vzgojne načrte. Večina šol je uspela v 

zakonsko določenem roku, do 1. junija 2009, sprejeti vzgojni načrt (Kovač Šebart in 

Krek, 2009). 

Vzgojni načrt je opredeljen kot dolgoročnejši dokument, katerega izvedbeni del se 

odslikava v letnem delovnem načrtu šole (Bevc, 2012). V Zakonu o osnovni šoli (2006) 

je v 60.d členu zapisano, da »z vzgojnim načrtom šola določi načine doseganja in 

uresničevanja ciljev in vrednot iz 2. člena tega zakona, ob upoštevanju potreb in 

interesov učencev ter posebnosti širšega okolja.« Iz tega člena je razvidno, da vzgojni 

načrt ni le plod strokovnih delavcev šole. Za namene vzgojnega načrta je bilo potrebno 

sodelovati z učenci kot tudi s starši. Preskar (2012) meni, da je pomembno sodelovanje 

tako učencev kot tudi staršev, saj šola deluje v okolju, ki ima svoje značilnosti in le-te je 

potrebno upoštevati. Podobno govori tudi Marsh (2000), ki pravi, da je vsaka šola 

edinstvena in služi določeni skupnosti, zato mora učitelj v želji, da postane uspešen, 

temu prilagoditi svoje pristope delovanja. Gomboc (2009) pa opozarja, da vzgoja ni le 

šolski projekt, temveč šola vzgaja v sodelovanju s starši in v povezavi z drugimi 

vzgojnimi dejavniki v lokalnem in širšem okolju. 

Medveš (2007, str. 8) razloži, da »je vzgojni načrt obvezen dokument, s katerim naj bi 

šole na podlagi okvirne zakonske ureditve same opredelile podrobna pravila skupnega 

življenja v šoli, pravice in dolžnosti učencev, pravila vedenja in ravnanja, vzgojno 

ravnanje in ukrepanje.« 

Podlago vzgojnega načrta predstavljajo različni zakonodajni viri. Gomboc (2007) med 

te vire prišteje Konvencijo o otrokovih pravicah, Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju, 

Izhodišča kurikularne prenove, ZOFVI 2. člen, ki govori o ciljih vzgoje in 

izobraževanja ter ZOŠ 2. člen, ki govori o ciljih izobraževanja.  

Zakon o osnovni šoli, po besedah Škrinjar (2009), določa tudi dolžnost ravnateljev, da o 

uresničevanju vzgojnega načrta najmanj enkrat letno poroča svetu staršev in svetu šole. 

Dalje avtorica (prav tam) meni, da to določilo služi temu, da ovrednotimo učinkovitost 

naših dejanj. Zato je, tudi po mnenju Gomboc (2009), vzgojni načrt dolgoročnejši 

dokument, ki se na podlagi letne samoevalvacije šole dopolnjuje in spreminja.   
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4.3 ZAKAJ VZGOJNI NAČRT? 

Peček Čuk in Kroflič (2009, v Kroflič idr., 2009, str. 22) navajata dva razloga, zakaj 

potrebujemo vzgojni načrt, in sicer: 

 Pravni razlog, saj šolo k doseganju vzgojnih učinkov zavezujejo mednarodni 

dokumenti in šolska zakonodaja. Iz tega razloga je šola dolžna načrtovati, kako bo 

dosegala vzgojne učinke in jih osnovati na podlagi varovanja in upoštevanja 

človekovih pravic. Poleg tega Gjura (2009) meni, da zakonitost vzgoje v šoli 

dodeljujejo starši otrok, ki morajo biti vnaprej seznanjeni z vzgojnim načrtom. 

 

 Pedagoški razlog, ker ni šole brez vzgoje, saj v šoli delujejo mnogi vzgojni 

dejavniki, ki jih lahko realiziramo le z vnaprej določenimi cilji. Prav tako skriti 

vzgojni dejavniki predstavljajo nevarnost manipulacije in indoktrinacije določene 

vrste vzgoje v šolo, zato je potrebno vzgojo vnaprej načrtovati, ne nazadnje tudi 

zaradi omogočanja samega procesa poučevanja in učenja. Gjura (2009, str. 84) 

navede kar nekaj vzgojnih dejavnikov, ki so prisotni v šolskem okolju: vpliv 

učiteljevega karakterja, šolske klime, metod in vsebin poučevanja, odnosi med 

vrstniki, šolska pravila, ne nazadnje sem šteje tudi splošno kulturo šole. 

Vzgojni načrt je, po mnenju Gomboc (2009), razvojni dokument, ki je kot tak namenjen 

delavcem šole in učencem. S pomočjo vzgojnega načrta šola ovrednoti svoje vzgojno 

delo in načrtuje razvoj, zato je vzgojni načrt orodje za lastno evalvacijo, za refleksijo 

pedagoške in še posebej vzgojne prakse, hkrati pa omogoča strokovni razvoj zaposlenih 

in predstavlja način iskanja novih načinov dela z učenci. 

4.4 VSEBINA VZGOJNEGA NAČRTA 

Šola je sicer homogena celota, ampak v njej, po mnenju Škrinjar (2009), prepoznamo 

kopico individuumov, ki so jim lastne nekatere lastnosti. Kljub temu se šole med seboj 

razlikujejo po različnih lastnosti, na primer po tem, kje se nahajajo, kakšne rezultate 

dosegajo, po velikosti, po strukturi učencev … Zato za vse te različnosti preprosto ne 

more obstajati enoten vzgojni načrt, ki bi služil kot recept (prav tam). V pomoč šolam 

pa obstajajo Priporočila o načrtovanju in uresničevanju vzgojnega načrta v OŠ, na 
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podlagi katerih so šole lažje in na sebi lasten način, napisale svoj vzgojni načrt 

(Škrinjar, 2009). 

Štraser (2012d, str. 112) je, glede na zahteve zakonodaje in Priporočil o načrtovanju in 

uresničevanju vzgojnega načrta, strnila predlog vsebine vzgojnega načrta: 

1. uvod (v katerem je zapisana vizija in poslanstvo šole in kaj želi šola z vzgojnim 

načrtom doseči); 

2. podatki za oblikovanje vzgojnega načrta (tu je zapisan povzetek procesa nastajanja 

vzgojnega načrta, kar z drugimi besedami pomeni, kako so pridobili podatke, kako so 

vključili starše ter, kako so interpretirali dobljene podatke); 

3. opis vrednot, na katerih temelji vzgojno delovanje šole (katere so tiste vrednote, 

katerim bodo namenili posebno pozornost, vrednote pa naj bi bile povezane z izbranimi 

vrednotami, ki so zapisane v 2. členu Zakona o osnovni šoli); 

4. opis načel, po katerih bo šola vzgojno delovala (kar pomeni, da so šole opisale, na 

katere vrednote se bodo osredotočile in jih kot take skušale umestiti v pravila šolskega 

reda); 

5. vzgojne dejavnosti (na tem mestu so šole zapisale izbor dejavnosti, ki podpirajo 

vzgojno delovanje šole ter nabor predvidenih vzgojnih ukrepov); 

6. spremljanje izvajanja vzgojnega načrta (kdo in kdaj ga bo spremljal ter predlogi in 

načini umeščanja sprememb); 

7. sprejem vzgojnega načrta (kdo je sodeloval pri oblikovanju in na kakšen način ter 

kdaj je bil vzgojni načrt sprejet); 

8. žig šole in podpis ravnatelja ter podpisi vodje tima, predsednikov sveta staršev in 

sveta šole. 

Zavedati se moramo, da je bilo pisanje in oblikovanje vzgojnega načrta proces. Zanj ni 

recepta, čeprav Priporočila dajejo tak vtis. Država je sicer ponudila Priporočila o 

načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta, a po mnenju Škrinjar (2009), se 

od tu začne avtonomija šole in učiteljev. Ne nazadnje se moramo zavedati, da »nič, kar 

je vsiljeno od zunaj, nima tako trajne vrednosti kot tisto, kar zraste iz notranjosti« 
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(Škrinjar, 2009, str. 15). Vsaka šola si je torej izbrala svojo pot pisanja in oblikovanja 

tega dokumenta. 

4.4.1 Vzgojna načela in vrednote 

Vzgoja v šoli temelji na načelih proaktivnega delovanja. Gomboc (2007, str. 232) jih 

našteje tri. Prvo je načelo oblikovanja okolja, ki v fizičnem, psihosocialnem in 

duhovnem smislu omogoča optimalno delo in življenje v šoli. Načelo se opira na 

vključevanje, strpnost, sodelovanje, medsebojnega reševanja težav in konfliktov ter k 

spodbujanju primernih odnosov med vsemi akterji šole. Zadnje načelo pa predstavlja 

medsebojno zaupanje in zagotavljanje varnosti (prav tam). Izbrane vrednote se od šole 

do šole seveda razlikujejo. Kolenko (2007) je mnenja, da mora država pri vzgojnem 

načrtu tako šolam kot tudi staršem pustiti dovolj avtonomije, hkrati pa jim mora 

pomagati pri vzgoji in privzgoji vrednot. Škrinjar (2009) poziva šole, da morajo same 

prepoznati vrednote, a to lahko naredijo le s pogovori z učenci in starši, z učitelji, s 

pogovori z ostalimi zaposlenimi, pa tudi sistemsko s pomočjo vprašalnikov.  

4.4.2 Vzgojne dejavnosti 

V 60. d členu Zakona o osnovni šoli (2006) so vzgojne dejavnosti razdelili na tri 

področja, in sicer na: proaktivne in preventivne dejavnosti, svetovanje in usmerjanje ter 

druge dejavnosti, kot so pohvale, priznanja in nagrade.   

Štraser (2012c) opredeli proaktivne in preventivne dejavnosti kot tiste, ki izhajajo iz 

poslanstva, vizije, vrednot ter ciljev osnovne šole, hkrati pa izhajajo tudi iz potreb 

učencev in okolja. V Priporočilih o načrtovanju in uresničevanju vzgojnih načrtov v OŠ 

(2008, str. 12) je zapisano, da se »proaktivne in preventivne dejavnosti nanašajo na 

vzpostavljanje prijetne, sproščene in spodbudne razredne klime, ki temelji na pozitivnih 

medosebnih odnosih zaupanja med vsemi osebami vzgojno-izobraževalnega procesa, 

hkrati pa so te dejavnosti povezane s kakovostjo učnega procesa, z uporabo učnih 

metod, ki upoštevajo razvojne sposobnosti učencev in jim omogočajo aktivno 

sodelovanje, ne nazadnje pa so povezane tudi z organizacijo in vodenjem razreda.« 

Svetovanje in usmerjanje, po mnenju Gomboc (2007), pomaga učencem pri reševanju 

problemov na različnih področjih, hkrati pa svetovanje in usmerjanje spodbuja 
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razvijanje vrednotenja in kontroliranje samega sebe ter razvijanja odgovornosti za lastne 

odločitve. 

Štraser (2012c, str. 76) navaja tudi druge vzgojne dejavnosti, ki so določene z 60. d 

členom Zakona o osnovni šoli, kot so pohvale, nagrade, priznanja ter druge vzgojne 

ukrepe in so mišljeni za negativne ali pozitivne zunanje motivacije, s pomočjo katerih 

šola nagradi trud ali kaznuje neprimerno vedenje ali ravnanje.  

Peček Čuk in Lesar (2009, str. 204) pa definirata vzgojne dejavnosti, kot »dejavnosti, ki 

zahtevajo učenčevo aktivnost, socialno vključenost in osebno angažiranost.« Govorita 

tudi o treh vrstah vzgojnih dejavnosti. Nekatere vzgojne dejavnosti so lahko stvar 

šolskega vsakdana (npr. pomoč učencu s slabšim učnim uspehom), druge lahko 

načrtujemo z namenom razvijanja določenih spretnosti ali pa z namenom ustvarjanja 

boljše klime v razredu (npr. igre vlog). Tretje vzgojne dejavnosti se, po njunem mnenju, 

združujejo s kaznovanjem otrok, kjer gre za tako imenovane alternativne vzgojne 

ukrepe (prav tam). 

4.4.3 Vzgojni postopki 

Gomboc (2007, str. 204) definira vzgojne postopke kot »postopke, ki pomagajo učencu 

pri dejavnem reševanju problemov, ki so posledica neustreznih odnosov in vedenja, 

odpravi neškodljivih posledic nespoštovanja dogovorjenih vrednot in pravil, pri 

uravnavanju in reševanju sporov ter pri odpravljanju vzrokov različnih težav.« 

4.4.4 Pomembna je kvaliteta in ne kvantiteta 

Šole so bile pri pisanju in oblikovanju vzgojnega načrta popolnoma avtonomne, koliko 

časa in truda so vložile vanj, je bilo odvisno od šole. Po mnenju Škrinjar (2009) ni 

pomembno, koliko strani ima dokument, temveč ali je uporaben za šolo samo. Pri tem je 

potrebno tudi dodati, da šole, ne glede na avtonomnost pri pisanju, potrebujejo dodatno 

podporo s strani različnih institucij. Tudi Peček Čuk in Kroflič (2009, v Kroflič idr., 

2009) menita, da učitelji potrebujejo ustrezno podporo v obliki izobraževanja, da bi 

lahko oblikovali, kot tudi realizirali vzgojni načrt.  
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4.5 VZGOJNI NAČRT ‒ DA ALI NE? 

Kot vsaka stvar ima tudi vzgojni načrt svoje prednosti in slabosti. Šolam je dejansko 

pripravljanje in oblikovanje vzgojnega načrta vzelo kar precej časa, a kljub temu se je 

ob boku pisanja vzgojnega načrta zgodilo marsikaj pozitivnega in spodbudnega. Štraser 

(2012b, str. 12) piše o pozitivnih dogajanjih, ki so spremljale oblikovanje vzgojnega 

načrta, kot so na primer: »intenzivno sodelovanje s starši v obliki delavnic, pogovorov, 

timsko delo med strokovnimi delavci, vključevanje učencev preko delavnic, pogovorov, 

sestankov, ugotavljanje močnih in šibkih področij, oblikovanje vizije in poslanstva 

tekom procesa ter samo usmeritev na vzgojno področje.« Poleg pozitivnih pa Štraser 

(2012b, str. 12) navede tudi nekaj negativnih dogajanj, ki so se zgodila ob oblikovanju 

vzgojnega načrta, kot so »nemotiviranost, odpori in negodovanja nekaterih zaposlenih 

pa tudi staršev, obremenjenost članov tima, stres zaradi časovne stiske ter ne nazadnje 

pomisleki, da bo to dodaten papir, ki vse prenese.« Peček Čuk in Kroflič (2009, v 

Kroflič idr., 2009) dodajata tudi to, da nekateri učitelji v vzgojnem načrtu vidijo 

nevarnost nove oblike birokratizacije učiteljevega dela in s tem onemogočanje 

individualne obravnave učencev.  

Peček Čuk in Kroflič (2009, v Kroflič idr., 2009) poudarjata, da se moramo zavedati, da 

vzgojni načrt ne sme in ne more biti oblikovan enkrat in za vselej, temveč mora biti del 

vsakoletnega načrtovanja dela v šoli.  
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II. EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDLITEV PROBLEMA RAZISKOVANJA 

Že od nekdaj se teoretiki in praktiki sprašujejo o vlogi javne šole. Ali ima le-ta vzgojno 

ali/in izobraževalno funkcijo? Mnenja se od strokovnjaka do strokovnjaka razlikujejo, a 

nihče od njih ne trdi, da vzgoje v šoli ni. Na tem mestu bi rada izpostavila tudi 

empirično raziskavo, ki je pod vodstvom dr. Vinka Potočnika v projektu Kakovostna 

šola prihodnosti, pripeljala do zaključka, kjer so anketiranci na prvo mesto meril za 

dobro šolo uvrstili uravnoteženost med izobrazbo in vzgojo (Štuhec, 2007). 

Peček Čuk (2009, v Kroflič idr., 2009) je mnenja, da je vzgoja ne nazadnje stranski 

produkt izobraževanja, saj že s tem, ko izobražujemo, hkrati tudi vzgajamo. Nadaljuje 

tudi s tem, da vzgoje kot take ni mogoče ukiniti, zato je tem bolj pomembno, da se je 

zavedamo in jo zavestno načrtujemo. In to je tudi eden izmed razlogov, da je leta 2006 

na osnovne šole prispela pobuda iz Ministrstva za šolstvo in šport, da bodo morale 

osnovne šole pripraviti vzgojne načrte. Šola tako z vzgojnim načrtom oblikuje vizijo, 

poslanstvo svojega vzgojnega delovanja, natančno določi, katere so tiste vrednote, za 

katere se bo zavzemala in tudi kako jih bo udejanjala (prav tam).  

A hkrati je pobuda s strani Ministrstva za šolstvo in šport sprožila precej polemik o 

potrebnosti takšnega dokumenta. »V ozadju teh razprav je bilo zaznati tudi strah pred 

indoktrinacijo določene vrste vzgoje v javno šolo, pomisleke glede ponovnega 

zapisovanja že znanega o ciljih vzgoje v javni šoli, pričakovanja o tem, da bodo vzgojni 

načrti rešili vse disciplinske zagate in še marsikaj drugega« (Štraser, 2012a, str. 5). 

Kakšna je torej vloga vzgoje v šoli, bom skušala ugotoviti tudi s svojo raziskavo, saj me 

zanima, kakšna so stališča učiteljev do vzgojnega načrta v šoli. Zanima me, kako je 

vzgojni načrt nastajal in se oblikoval, kdo vse je pri tem sodeloval in kako vzgojna 

načela, zapisana v vzgojenem načrtu, upoštevajo učitelji pri svojem poučevanju.   
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2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

2.1 Raziskovalna vprašanja 

RV1: Kako poteka in se oblikuje vzgojni načrt šole ter kdo je bil vključen pri 

oblikovanju? 

RV2: Kakšna so stališča učiteljev do vzgojnega načrta? 

RV3: Kako učitelji pri poučevanju upoštevajo vzgojne cilje na nivoju razreda? 

RV4: Kakšne so razlike med delovanjem učiteljev, glede na njihovo zadovoljstvo s 

poklicem?  

2.2 Hipoteze 

H1: Učitelji ocenjujejo, da je pomembno, da ima šola opredeljen vzgojni načrt. 

H2: Med učitelji razredne in predmetne stopnje obstajajo pomembne razlike glede 

upoštevanja vzgojnih dimenzij pouka.  

H3: Obstajajo razlike v delovanju učiteljev, glede na njihovo zadovoljstvo s poklicem.  
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3 OPIS RAZISKOVALNE METODOLOGIJE 

3.1 VZOREC 

Vzorec raziskave predstavljajo razredni in predmetni učitelji različnih slovenskih 

osnovnih šol. V celoti je vprašalnik rešilo 86 učiteljev. 

V nadaljevanju predstavljam strukturo vzorca glede na spol: 

Slika 1: Struktura vzorca glede na spol (N = 86) 

 

Slika 1 prikazuje stolpčni grafikon za vzorec (N = 86) za spremenljivko spola. Iz slike 

vidimo, da predstavlja delež ženskega spola 87,21%, kar pomeni 75 žensk. Delež 

moškega spola je 12,79 %, kar predstavlja 11 moških. 

3.2 MERSKI PRIPOMOČKI IN POSTOPEK ZBIRANJA 

PODATKOV 

Podatke sem zbrala s pomočjo anketnega vprašalnika, ki sem ga oblikovala in priredila 

na osnovi vprašalnika iz raziskave Vzgojni koncept v poklicnih in strokovnih šolah 

(Kroflič idr., 2009). Oblikovan anketni vprašalnik ima 11 vprašanj, ki so tako odprtega 

kot tudi zaprtega tipa. Vprašalnike sem v mesecu aprilu razdelila na različne osnovne 

šole po celi Sloveniji. V raziskavo so bile vključene različne osnovne šole iz osrednje 

Slovenije, Štajerske, Primorske ter Gorenjske. Zbiranje podatkov je potekalo v mesecu 

aprilu in maju 2014.  



19 
 

Vprašanja v anketi se nanašajo na to, ali so bili učitelji vključeni v oblikovanje 

vzgojnega načrta, kakšna so njihova stališča do samega vzgojnega načrta v osnovni šoli, 

kakšno je njihovo zadovoljstvo s poklicem in kako upoštevajo in vključujejo različne 

vzgojne cilje pouka v njihovo delo z razredom. 

3.3 POTEK OBDELAVE PODATKOV 

Za namene raziskovanja sem uporabila kvantitativno – kvalitativni pristop raziskovanja. 

Zbrane podatke sem v mesecu juniju obdelala s statističnim programom SPSS (IBM 

SPSS Statistics 22). Pri prvem raziskovalnem vprašanju sem uporabila kvalitativno 

metodo kodiranja in kategoriziranja ter jo dopolnila s kvantitativnim pristopom 

frekvenčne analize. Pri drugi in tretji hipotezi sem s pomočjo t-testa izračunala 

aritmetični sredini in standardna odklona dveh skupin.  
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V nadaljevanju bom skušala odgovoriti na raziskovalna vprašanja ter preveriti 

postavljene hipoteze, zato predstavljam rezultate svoje raziskave v štirih tematskih 

sklopih.  

4.1 POMEMBNOST VZGOJNEGA NAČRTA IN STALIŠČA 

UČITELJEV DO VZGOJNEGA NAČRTA 

V tem delu predstavljam rezultate, ki se nanašajo na prvo hipotezo, kjer predpostavljam, 

da učitelji ocenjujejo, da je pomembno, da ima šola opredeljen vzgojni načrt.  

Slika2: Stolpčni grafikon s prikazom odstotkov za spremenljivko pomembnosti opredeljenega 

vzgojnega načrta šole (N = 86) 

 

Iz slike 2 je razvidno, da predstavlja delež učiteljev, ki ocenjujejo, da je pomembno, da 

ima šola opredeljen vzgojni načrt, 98,84%, medtem ko 1,16% učiteljev (kar v številkah 

predstavlja en učitelj) meni, da ne ve ali je vzgojni načrt pomemben del šole. Nihče od 

učiteljev ni na to vprašanje odgovoril z ne.  

Poleg vprašanja, ali je učiteljem pomembno, da ima šola opredeljen vzgojni načrt, sem 

jih pozvala, da svoje stališče tudi utemeljijo.  
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Izmed 85 učiteljev (N = 85), katerim se zdi, da je pomembno, da ima šola opredeljen 

vzgojni načrt, je podalo svoje stališče 66 učiteljev. 19 učiteljev svojega stališča ni 

utemeljilo. Iz utemeljitev učiteljev, ki so odgovorili z DA, sem oblikovala naslednje 

kategorije. 

Slika 3:  Tabela stališč učiteljev o pomembnosti vzgojnega načrta (N = 66) 

KATEGORIJE f % 

Omogoča enotnost vzgojnega delovanja 22 33,3 

Določa jasna pravila in sankcije 11 16,8 

Določa smernice za delovanje in ravnanje vseh 8 12,2 

Vzgojni načrt omogoči vzgojo 6 9,1 

Določa smernice za delovanje in ravnanje učencev 3 4,5 

Predstavlja osnovo za dobre odnose 3 4,5 

Omogoča razvijanje vrednot 3 4,5 

Omogoča pomoč učiteljem pri poučevanju 2 3,0 

Omogoča zaupanje v šolo 2 3,0 

Nekategorizirani odgovori 6 9,1 

SKUPAJ 66 100 

 Omogoča enotnost vzgojnega delovanja 

Največ učiteljev, kar 33 je pisalo o tem, da je vzgojni načrt pomemben zato, da lahko 

potem vsi učitelji delujejo usklajeno in enotno. Eden izmed učiteljev je zapisal: »Vse 

kar se dela transparentno je bolje, kot pa po trenutni volji posameznika.« Pisali so tudi, 

da je pomembno, da so merila kaznovanja in nagrajevanja enaka za vse, da lahko tako 

učitelji v določenih situacijah ustrezno in enotno reagirajo. Nekateri so omenjali tudi, da 

ima potem učitelj določeno podporo v timu, ko potrebuje pomoč od sodelavcev. 

Predvsem pa se jim zdi pomembno, da so tako lahko dosledni in pravični pri svojih 

odločitvah o prekrških.  

 Določa jasna pravila in sankcije 

Nekateri učitelji (11) so mnenja, da so z vzgojnim načrtom jasne prioritete in sankcije 

za kršenje pravil, da vsi vedo, kaj je prav in kaj narobe ter da so pravila jasna in 

oblikovana v sodelovanju z učenci. 
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 Določa smernice za delovanje in ravnanje vseh 

V teh odgovorih je bilo moč zaslediti mnenja, da vzgojni načrt usmerja delovanje tako 

učencev kot tudi učiteljev. Pa tudi, da jim vzgojni načrt predstavlja okvir, po katerem se 

ravnajo in da jim omogoča lažje sodelovanje. Predvsem so pri tej kategoriji učitelji 

poudarjali, da je pomembno, da so vsi akterji seznanjeni z določitvami zapisanimi v 

vzgojnemu načrtu z namenom, da lahko delo na šoli poteka nemoteno.  

 Vzgojni načrt omogoči vzgojo 

Učitelji so odgovarjali predvsem v smislu, da se vzgoja in izobraževanje povezujeta ter 

da je vzgoja pomemben del šole. Eden izmed učiteljev je napisal: »Zavedati se moramo, 

da smo vzgojna ustanova.« Podoben odgovor je tudi sledeči: »Zato, ker učence ne samo 

poučujemo, ampak tudi vzgajamo. Kljub vsemu je najboljši zgled vzgoja.« Zapisali so 

tudi, da s pomočjo vzgoje pomagajo zgraditi pozitivno osebnost.  

 Določa smernice za delovanje in ravnanje učencev 

Trije učitelji so izpostavili, da je vzgojni načrt pomemben za učence. Nekdo je zapisal: 

»To je okvir, v katerem učenec ve, kako delovati.« Eden izmed odgovorov pa se je 

glasil: »Učenci potrebujejo jasno opredeljene meje.« 

 Predstavlja osnovo za dobre odnose 

Trije učitelji so pisali o tem, da s pomočjo opredeljenega vzgojnega načrta lažje bivajo 

drug z drugim, vzgojni načrt, po njihovem mnenju, omogoča tudi medsebojno 

spoštovanje. 

 Omogoča razvijanje vrednot 

Pri tem odgovoru so učitelji (3) izpostavili, da opredeljene vrednote omogočajo učno-

vzgojni proces ter da se morajo te vrednote spoštovati. Eden izmed učiteljev je zapisal: 

»Prav je, da ima šola jasno opredeljene vrednote, da jih lahko spoznajo tudi tisti, ki teh 

vrednot nimajo razvitih (tudi nekateri učitelji).«  
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 Omogoča pomoč učiteljem pri poučevanju 

Tu so učitelji pisali o tem, da lahko načela iz vzgojnega načrta vključijo tudi v 

načrtovanje pouka ter da učitelji potrebujejo konkretna dejstva, s pomočjo katerih 

izvajajo pouk. 

 Omogoča zaupanje v šolo 

Dva učitelja sta v odgovorih izpostavila, da vzgojni načrt omogoča vključitev staršev in 

širšega lokalnega okolja ter da vzgojni načrt umešča šolo v okolje in da je šola na 

podlagi vzgojnega načrta v lokalnem in globalnem okolju tudi prepoznavna.  

 Nekategorizirani odgovori 

Šest utemeljitev sem uvrstila med nekategorizirane odgovore, ker so odstopali od 

ostalih kategorij. Naj naštejem njihove poudarke: da so učenci ustvarjalno uspešni; ker 

je to dobro za družbo in ustvarja družbeni red; ker se iz nastalih dokumentov odraža 

temeljna usmeritev šole; ker kaznovanje v praksi ne deluje vzgojno. 

En učitelj pa je na vprašanje, ali se mu zdi pomembno, da ima šola opredeljen vzgojni 

načrt odgovoril z NE VEM. Pri čemer je svoje stališče utemeljil tako: »Tudi brez 

vzgojnega načrta smo imeli opredeljene vrednote, strategije.« 

Kot je že iz rezultatov razvidno, so bili vsi učitelji (z izjemo enega) mnenja, da je 

vzgojni načrt pomemben del vsake šole. Razlogi za to so različni, kar so utemeljili tudi 

učitelji zajeti v raziskavi. Najbolj izstopa utemeljitev, da je vzgojni načrt pomemben 

zato, da lahko vsi učitelji delujejo enotno in usklajeno. Peček Čuk in Kroflič (2009 v 

Kroflič idr., 2009) sta v raziskavi ugotovila podobno, namreč učitelji vzgojni načrt 

vežejo na oblikovanje enotnega obravnavanja prekrškov. A nadaljujeta (prav tam, str. 

169), »da so cilji discipliniranja sestavni del vzgojnega načrta, a kljub temu le-ta 

zahteva veliko več.« O tem piše tudi Gomboc (2009, str. 19), ki meni, »da vzgojni načrt 

ne bi smel biti način discipliniranja in podrejanja učencev, saj discipliniranje nima 

dosti skupnega z vzgojo v njenem žlahtnem pomenu.« Nekaterim učiteljem se zdi 

vzgojni načrt pomemben, saj je vzgoja, po njihovem mnenju, pomemben del šole kot 

take. O tem govori tudi Zgaga (1991, v Štraser, 2009, str. 22), ki pravi, da je »ločevanje 

vzgoje in izobraževanja v teoriji nesmisel, v praksi pa velika napaka.« Da sta vzgoja in 
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izobraževanje nerazdružljiva pojma, je odvisno od posameznega učitelja, je pa res, da se 

v slovenski prostor vrača veliko zanimanje za vzgojne probleme šole (Medveš, 2007). 

Medtem ko avtor (prav tam, str. 15) meni, da je v naših šolah opaziti težnjo po 

ohranjanju »tradicionalno razumljene pedagoške (vzgojne) avtoritete«, ki izhaja iz 

statusa učitelja, menim, da moja raziskava kaže drugače. Učitelji funkcijo vzgojnega 

načrta ne vidijo samo kot možnost ustvarjanja dodatnih pravil za učence in s tem 

poglabljanje učiteljeve avtoritete, temveč vidijo vzgojni načrt kot dokument, ki 

omogoča razvijanje vrednot (ne samo med učence, temveč tudi med učitelje), kar 

predstavlja osnovo za dobre odnose in je navsezadnje v pomoč učitelju pri poučevanju. 

Prvo hipotezo, ki se glasi učitelji ocenjujejo, da je pomembno, da ima šola opredeljen 

vzgojni načrt lahko obdržim. Kljub temu, da je po mnenju Gomboc (2009) vzgojni 

načrt šole izjemno ambiciozen projekt, ga učitelji ocenjujejo kot pomembnega. Do 

podobnih ugotovitev je prišla tudi delovna skupina za vzgojni načrt, kjer so zaznali 

dejstvo, »da so v večini šol ugotovili, da je vzgojni načrt smiseln in potreben, čeprav v 

ozadju še vedno tiči dvom, da gre samo za zapis in da bo realizacija zaradi 

nedoslednosti težavna« (Štraser, 2012b, str. 12). Ne glede na vse dvome, v moji 

ugotovitvi odseva dejstvo, da je vzgojni načrt pomemben dokument za večino učiteljev. 
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4.2 OBLIKOVANJE VZGOJNEGA NAČRTA 

V tem delu predstavljam rezultate, ki se nanašajo na prvo raziskovalno vprašanje, kjer 

me zanima, koliko učiteljev je bilo vključenih v oblikovanje vzgojnega načrta ter, kako 

je potekalo oblikovanje vzgojnega načrta. 

Slika 4: Stolpčni grafikon s prikazom odstotkov za spremenljivko vključenosti pri oblikovanju 

vzgojnega načrta (N = 86) 

 

Slika 4 prikazuje stolpčni grafikon za spremenljivko vključenosti pri oblikovanju 

vzgojnega načrta. Iz slike vidimo, da predstavlja delež učiteljev, ki so bili vključeni pri 

oblikovanju vzgojnega načrta 67,44%, kar predstavlja 58 učiteljev. Delež učiteljev, ki 

niso bili vključeni pri oblikovanju vzgojnega načrta je 32,56%, kar predstavlja 28 

učiteljev. Vzorec zajema 86 učiteljev (N = 86). 

Pri tem ne moremo mimo dejstva, da se je vzgojni načrt oblikoval leta 2009, od same 

šole pa je odvisno, ali ga vsako leto dopolnjujejo ali ne. Zato moramo pri tem vprašanju 

upoštevati tudi dejstvo, da so se nekateri učitelji zaposlili po letu 2009. Učiteljev, ki so 

se na izbrano šolo zaposlili po letu 2009 je 12, kar pomeni, da takrat niso mogli biti 

vključeni v oblikovanje vzgojnega načrta. Bi pa seveda morali biti vključeni v letno 

evalvacijo vzgojnega načrta. 

Gomboc (2009) meni, da je vzgojni načrt razvojni dokument, ki je namenjen delavcem 

šole in ne učencem. Nadaljuje, da s pomočjo tega dokumenta šola ovrednoti svoje delo 

in načrtuje nadaljnji razvoj in hkrati omogoča razvoj zaposlenih. Zato je pomembno, da 
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pri oblikovanju vzgojnega načrta sodelujejo vsi delavci šole, saj je v končni fazi le-ta 

namenjen njim in njihovemu delu. Gomboc (2009, str. 17) vzgojni načrt enači z 

»orodjem za lastno evalvacijo, za refleksijo pedagoške in še posebej vzgojne prakse.« 

O poteku oblikovanja vzgojnega načrta, so učitelji, zajeti v raziskavo, pisali različno. 

Največkrat so izpostavljali, da so vzgojni načrt oblikovali timsko, pri čemer so 

sodelovali vsi učitelji, ki so bili v tistem času zaposleni na šoli. Večina anketirancev je 

razložila, da se je na šoli oblikoval poseben tim, ki je skrbel za koordinacijo in vzgojni 

načrt na podlagi predlogov učiteljev tudi zapisal. Le redko so učitelji pri oblikovanju 

omenjali sodelovanje s starši in učenci, večinoma so pisali o timskem delu učiteljev.  

Ena izmed učiteljic je zelo natančno opisala potek oblikovanja vzgojnega načrta: 

»Podatke za pripravo vzgojnega načrta smo pridobivali na osnovi vprašalnikov ter tako 

ugotavljali, katere so vrednote, ki naj bi usmerjale naše skupno delo. Pri oblikovanju 

smo dejavno sodelovali starši, učenci in učitelji. Odpirali smo pogovor, izražali mnenja 

in postavljali skupne cilje. Pridobljeno gradivo smo vračali med soustvarjalce. 

Oblikovanje je vodila skupina za pripravo vzgojnega načrta. V šolskem letu 2012/2013 

je učiteljski zbor z izbranimi dopolnitvami osvežil vzgojni načrt.« Ta učiteljica je zelo 

nazorno opisala, kako naj bi vzgojni načrt nastajal in se oblikoval. To je primer dobre 

prakse, saj je iz odgovora razvidno, da vzgojni načrt ni zapisan samo enkrat in za vedno, 

ker so vzgojni načrt letošnje šolsko leto tudi dopolnili, kar potrjuje Gomobočevo tezo 

(2009, str. 18), »da je vzgojni načrt dolgoročnejši dokument, ki se glede na letne 

samoevalvacije šole dopolnjuje in spreminja.«   

Nekateri učitelji so pisali, da so time za oblikovanje vzgojnega načrta sestavljali 

zaposleni iz šolske svetovalne službe. Šolsko svetovalno službo predstavljajo različni 

profili, med njimi smo lahko tudi socialni pedagogi. Vloga šolske svetovalne službe na 

šoli je zelo raznolika, večinoma pa njena primarna funkcija ni izobraževanje, temveč 

celostna obravnava vseh uporabnikov, le-ta pa je v veliki meri povezana z vzgojo. 

Privošnik in Urbanc (2009, str. 412) menita, »da ima šolska svetovalna služba v šoli 

vlogo servisne in podporne dejavnosti, kar pomeni, da pomaga različnim udeležencem 

učno-vzgojnega procesa, da lažje opravljajo svoje naloge (učenci, starši, učitelji, 

vodstvo).«  
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Vlogo svetovalnih delavcev na šoli potrjuje dejstvo, da šola ni zgolj izobraževalna 

institucija, saj njihova vloga posega že na vzgojno področje šole. Zato se ni moč čuditi, 

da so nalogo koordinatorja pri oblikovanju vzgojnega načrta šole, prevzeli ravno 

zaposleni iz šolske svetovalne službe.  

Ugotovila sem, da so bili v oblikovanje vzgojnega načrta vključeni skoraj vsi učitelji, 

prav tako je večini učiteljev uspelo razložiti, kako je potekalo oblikovanje vzgojnega 

načrta na šoli. Vzgojni načrt je bil oblikovan timsko, pri čemer so sodelovali vsi učitelji, 

le nekateri anketiranci so omenili tudi sodelovanje z učenci in njihovimi starši.  

4.3 UPOŠTEVANJE VZGOJNIH CILJEV POUČEVANJA NA 

NIVOJU POUKA 

Zanimalo me je, ali obstajajo med učitelji razredne in predmetne stopnje pomembne 

razlike glede upoštevanja vzgojnih dimenzij pouka. Postavila sem hipotezo (H2), da 

med učitelji razredne in predmetne stopnje obstajajo pomembne razlike glede 

upoštevanja vzgojnih dimenzij pouka. 

Slika 5: Opisna statistika po skupinah (N = 86) 

Opisna statistika po skupinah 

 Stopnja poučevanja N M Std. odklon SE 

Vzgojne dimenzije Razredna stopnja 

Predmetna stopnja 

51 3,3950 ,35293 ,04942 

35 3,3061 ,35528 ,06005 
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Slika 6: T-test za preverjanje razlik med stopnjo poučevanja in upoštevanja vzgojnih dimenzij 

pouka in Levenov test enakosti varianc 

  

Levenov test 

enakosti 

varianc 

 

T-test enakosti povprečij 

F p t df p 

(dvostranski) 

 

Vzgojne 

dimenzije 

Predpostavljene 

enake variance 

,003 ,954 1,144 84 ,256 

Predpostavljene 

različne variance 

  1,142 72,908 ,257 

Iz slike 5 je razvidno, da izmed 86 anketiranih učiteljev (N = 86), jih 51 poučuje na 

razredni stopnji in 35 na predmetni stopnji. Aritmetična sredina prve skupine znaša 

3,3950, druge skupine pa 3,3061. Razlika je opazna vendar je minimalna, skorajda 

zanemarljiva. 

Iz slike 6 pa lahko razberemo, da razlika med stopnjo poučevanja in upoštevanjem 

vzgojnih dimenzij pouka ni statistično pomembna, saj je p (p = 0,256) > 0,05. 

Trditve, ki so se nanašale na vzgojne dimenzije v razredu so bile različne. Predvsem so 

merile podatke o tem, ali se učitelj zaveda vzgojnih učinkov v razredu in jih temu 

primerno tudi vnaprej načrtuje. Trditve so se nanašale tudi na to, ali učitelji pri 

načrtovanju upoštevajo specifiko razreda in interese učencev ter če pri načrtovanju 

pouka upoštevajo cilje, ki so zapisani v vzgojnem načrtu šole. Rezultati vseh učiteljev 

so bili zelo visoki, večinoma so se posluževali odgovora »v glavnem drži« in »povsem 

drži«. V tej ugotovitvi odseva dejstvo, da se učitelji zavedajo vzgojnega pomena, ki ga 

nosi šola kot institucija in s tem namenom tudi sami načrtujejo vzgojne učinke, ki jih 

bodo dosegali med poučevanjem. Kar zopet potrjuje dejstvo, »da je šola hkrati tudi 

vzgojna institucija, ki je na nek način zadolžena za (so)oblikovanje ne le kognitivnih, 

temveč tudi ostalih osebnostnih dimenzij učencev« (Lesar, 2004, str. 221). 
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Kljub temu, da se je pokazalo, da učitelji pri svojem načrtovanju pouka upoštevajo 

vzgojne učinke in da se zavedajo pomena vzgoje v šoli, pa nisem uspela dokazati razlik 

med učitelji predmetne in razredne stopnje. Zato moram drugo hipotezo, ki se glasi med 

učitelji razredne in predmetne stopnje obstajajo pomembne razlike glede upoštevanja 

vzgojnih dimenzij pouka, ovreči. 

4.4. RAZLIKE V DELOVANJU UČITELJEV V RAZREDU GLEDE 

NA NJIHOVO ZADOVOLJSTVO S POKLICEM 

Zanimalo me je, ali obstajajo razlike v delovanju učiteljev glede na njihovo 

zadovoljstvo s poklicem. V tem delu predstavljam rezultate raziskave, ki se nanašajo na 

zadnjo hipotezo, kjer sem predpostavila, da obstajajo razlike v delovanju učiteljev, 

glede na njihovo zadovoljstvo s poklicem.  

Slika 7: Opisna statistika po skupinah (N = 86) 

Opisne mere po skupinah 

 Zadovoljstvo s 

poklicem 

N M Std. 

odklon 

SE 

Delovanje v 

razredu 

Da 

Ne 

78 3,5119 ,32745 ,03732 

8 3,3750 ,46718 ,16517 

 

Slika 8: T-test za preverjanje razlik med delovanjem učiteljev v razredu in njihovim 

zadovoljstvom s poklicem in Levenov test enakosti varianc 

  

Levenov test 

enakosti varianc 

 

T-test enakosti povprečij 

F p t df p 

(dvostranski) 

 

Delovanje v 

razredu 

Predpostavljene 

enake variance 

2,024 ,159 1,079 83 ,284 

Predpostavljene 

različne variance 

  ,808 7,731 ,443 
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Iz slike 7 je razvidno, da je izmed 86 anketiranih učiteljev (N = 86), 78 učiteljev 

zadovoljnih s svojim poklicem, medtem ko 8 učiteljev s svojim poklicem ni 

zadovoljnih. Aritmetična sredina prva skupine znaša 3,5119, druge skupine pa 3,3750. 

Razlika je opazna, vendar ni statistično pomembna, kar je razvidno iz slike 8, saj je p (p 

= 0,284) > 0,05. 

Učitelji so označevali, koliko pomembno se jim zdi določeno delovanje v razredu, pri 

čemer so bile trditve med seboj različne. Trditve so se nanašale na to, ali se jim zdi 

pomembno, da v konfliktni situaciji reagirajo; da spodbujajo učence, da si med seboj 

pomagajo; da je dostopen tako za učence kot tudi za starše; da se z učenci o prekrških 

pogovori idr..  

Kramar (2004, str. 120) govori o tem, da je »učiteljeva vloga v izobraževalnem procesu  

večdimenzionalni dinamični pojav, ki zajema različne vidike oziroma vrste delovanja.« 

Učitelj mora tako svoje delovanje venomer prilagajati različnim dejavnikom. Lesar 

(2004) govori tudi o tem, da je vloga učitelja pomembna v oblikovanju razredne 

skupnosti, kjer učenci čutijo pripadnost in razvijajo različne spretnosti in sposobnosti. 

To je moč videti tudi iz moje raziskave, saj se anketirani učitelji zavedajo pomembnosti 

spodbujanja prosocialne klime v razredu, kar je razvidno iz visokih rezultatov obeh 

skupin. To zopet potrjuje dejstvo, da učitelji ne samo poučujejo, temveč tudi vzgajajo.  

Zadovoljstvo s poklicem je definitivno povezano z različnimi dejavniki, med drugim 

tudi z osebnostnimi značilnostmi, značilnostmi šole, kjer poučujejo, značilnostmi 

učencev, ki jih poučujejo itd. Mladenović (2004) govori o tem, da učitelj, ki ima rad 

svoj poklic zna izpeljati učni proces po katerikoli teoriji. Ne moremo pa mimo dejstva, 

da mu to težje uspe ob preobsežnih učnih načrtih, preobsežnemu številu učencev v 

razredu, pomanjkanju šolskih prostorov in tehnologij ter učil (prav tam).  

Zaključim lahko s tem, da je zadovoljstvo s poklicem zelo relativna dimenzija, ki po 

mojem mnenju vpliva na delovanje učiteljev v razredu. Majhno odstopanje je razvidno 

tudi iz moje raziskave, a ni statistično pomembno zato moram zadnjo hipotezo, ki se 

glasi obstajajo razlike v delovanju učiteljev glede na njihovo zadovoljstvo s poklicem, 

ovreči.  
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III. SKLEP 

»Vzgojni načrt je lahko težava in lahko je izziv. Predvsem je pa lahko priložnost. Za 

razmislek, za iskanje novih poti, za večjo povezanost med učenci, delavci šol ter večjo 

povezanost šol s starši.« (Miroslav Gomboc) 

V diplomski nalogi sem raziskovala, kakšna stališča imajo slovenski učitelji do 

vzgojnega načrta v osnovni šoli ter, kako je potekalo oblikovanje vzgojnega načrta na 

različnih osnovnih šolah. Rezultati so pokazali, da imajo učitelji zelo pozitivna stališča 

do vzgojnega načrta, saj ga je večina ocenila kot pomembnega. V tej ugotovitvi odseva 

dejstvo, da se učitelji zavedajo pomena načrtovane vzgoje v šoli.  

Šola že dolgo namreč ne predstavlja samo prostora učenja različnih predmetov, temveč 

predstavlja pomemben prostor kjer se tako učenci, kot tudi učitelji učijo drug od 

drugega. Vedno več pozornosti se daje medsebojnemu spoštovanju, učenju bontona, 

ustvarjanju občutka skupnosti, spoštovanju vrednot. Ugotovila sem, da je vzgoja 

vendarle našla svoje mesto v šoli in kar je najpomembneje, sprejeli so jo tudi učitelji. To 

so namreč dokazali z vzgojnimi načrti, ki so nastali kot splet misli vseh zaposlenih, 

učencev in tudi staršev. 

Prav tako sem ugotovila, da učitelji pri načrtovanju pouka upoštevajo vzgojne cilje, ki 

jih na nivoju razreda lahko dosežejo. Izkazalo se je, da večina učiteljev pri svojem 

poučevanju upošteva specifiko razreda, prav tako upoštevajo, da bodo učenci razvijali 

tudi komunikacijske in socialne spretnosti in ne nazadnje tudi to, da se bodo učili 

konstruktivno reševati probleme. Vse to kaže na dejstvo, da v ospredju učiteljevega 

zanimanja ni samo podajanje znanja, temveč mnogo več. V ozadju je spoznati učenca z 

njegovimi močnimi in šibkimi točkami, spoznati razred kot skupnost in jih naučiti, da je 

v življenju še mnogo več kot samo znanje.  

Za nadaljnje raziskovanje bi bilo smiselno preveriti še, kako je oblikovanje vzgojnega 

načrta potekalo med učenci in njihovimi starši ter kakšna so njihova stališča o tem 

dokumentu. Prav tako bi bilo smiselno preveriti še stališča učencev o učiteljevem delu, 

ali le-ta res upošteva vzgojne cilje na nivoju razreda.  

Raziskava, ki me je pripeljala do takih ugotovitev me navdaja z optimizmom, da naš 

vzgojno-izobraževalni sistem le še ni izgubljen. Zavedanje slovenskih učiteljev, da je 
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vzgoja stranski produkt izobraževanja in da jo je s tem namenom potrebno vnaprej 

načrtovati, pomeni, da še obstajajo učitelji, ki jim je mar za učence in za njihovo 

nadaljnje kvalitetno življenje.  
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V. PRILOGA: Anketni vprašalnik 

VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 

Sem študentka 4. letnika socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti. V okviru diplomske 

naloge raziskujem, kakšna stališča imajo učitelji do vzgojnega načrta v slovenskih osnovnih 

šolah.  

Vprašalnik je anonimen, zbrani podatki pa bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene, 

zato Vas prosim za iskrene odgovore. Hvala za sodelovanje! 

Alja Trdin 

 

1. Spol 

 a) ženski  

 b) moški 

 

2. Starost:  _____ let  

 

3. Delovna doba v učiteljskem poklicu: _______ let 

 

4. Stopnja na kateri poučujete:  

a) razredna stopnja 

b) predmetna stopnja ‒ predmet(i):  

c) drugo 

 

5. Ali ste bili, v svojem času poučevanja na tej šoli, vključeni pri pisanju vzgojnega načrta 

šole? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

6. Lahko naštejete nekaj vzgojnih načel, ki so zapisana v Vašem vzgojnem načrtu? 

 

 



 
 

7. Kako je potekalo pisanje Vašega vzgojnega načrta? 

 

 

 

8. Ali je po vašem mnenju pomembno, da ima šola opredeljen vzgojni načrt? (s tem 

mislim, da ima šola opredeljene vrednote, strategije vzgojnega delovanja, discipliniranja, 

kaznovanja, nagrajevanja …) 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Ne vem. 

Prosim Vas, da svoje stališče utemeljite: 

 

 

9. Ali pri načrtovanju pouka upoštevate naslednje trditve, pri čemer 1 pomeni sploh ne 

drži, 2 v glavnem ne drži, 3 v glavnem drži in 4 povsem drži? 

TRDITVE 1 ‒ Sploh 

ne drži 
2 ‒ V 

glavnem 

ne drži 

3 ‒ V 

glavnem 

drži 

4 ‒ 
Povsem 

drži 

Ko načrtujem način dela v razredu, upoštevam tudi 

specifiko razreda. 
    

Ko načrtujem vsebino učne ure, načrtujem tudi vzgojni 

učinek, ki ga bom z vsebino dosegel. 
    

Pri načrtovanju metod in tehnik poučevanja, upoštevam 

tudi njihov vzgojni učinek. 
    

Ko načrtujem učno uro, načrtujem tudi njene vzgojne 

učinke. 
    

Ko načrtujem učno uro, upoštevam, da bi učenci med uro 

izrazili svoja zanimanja, interese in radovednost, bili 

ustvarjalni. 

    

Pri načrtovanju upoštevam, da bodo učenci razvijali 

komunikacijske spretnosti, socialne spretnosti in se učili 

konstruktivno reševati konflikte. 

    

Pri načrtovanju skušam uskladiti cilje in vsebine 

predmeta s cilji vzgojnega načrta šole.  
    

 

 

 



 
 

10. Prosim, označite trditve, ki se nanašajo na Vaše delovanje v razredu, pri čemer 1 

pomeni sploh ni pomembno, 2 dokaj pomembno, 3 pomembno in 4 zelo pomembno. 

TRDITVE 

 

1 ‒ Sploh ni 

pomembno 

2 ‒ Dokaj 

pomembno 

3 ‒ 

Pomembno 

4 ‒ Zelo 

pomembno 

Če vidim konfliktno situacijo med 

učenci, takoj reagiram. 

 

    

Učence vključujem v načrtovanje 

vsebine pouka. 

 

    

Učence spodbujam, da si pomagajo. 

 

    

Učencu, ki ima težave z 

razumevanjem snovi, pomagam. 

 

    

Kot učitelj sem za učence vedno 

dostopen za pogovor. 

 

    

Kot učitelj sem za razgovore s starši 

učencev na voljo tudi, ko ni 

govorilnih ur. 

 

    

Odločitve o reševanju disciplinskih 

prekrškov sprejemam skupaj z 

učenci. 

 

    

Z učenci se o prekrških pogovorim in 

skupaj z njimi iščem metode 

obvladovanja vedenjskih težav. 

 

    

Poleg poučevanja je moja dolžnost 

tudi vzgoja učencev. 

 

    

Poučujem predmet oz. vsebine, ki me 

zanimajo. 

 

    

Razreševanje vzgojno-disciplinskih 

konfliktov je moja naloga in 

odgovornost. 

 

    

Z učencem, za katerega domnevam, 

da ima težave na osebnem področju, 

se pogovorim. 

 

    

 

11. S svojim poklicem sem zadovoljen in ga ne bi zamenjal tudi, če bi bilo to mogoče. 

a) Da. 

b) Ne. 

 


