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učenci/dijaki iz različnih etničnih skupin spodbudilo 
vzajemno sprejemanje in naklonjenost med vrstniki z 
različnim etničnim ozadjem. Hipotezo smo preverjali v 
študiji, izvedeni na slovenskih osnovnih (N = 8) in srednjih 
šolah (N = 27), ki so bile izbrane po metodi dvostopenj-
skega stratificiranega vzorčenja klastrov. V študiji so 
sodelovali učenci 6. in 9. razredov osnovnih šol in dijaki 
3. letnika srednjih šol (N = 868) ter njihovi učitelji (N = 
333). Učenci/dijaki in učitelji so izpolnjevali vprašalnike, 
sestav ljene iz lestvic participativne šolske klime, razredne 
kohezivnosti in stališč do multikulturalizma. Učenci/
dijaki so poročali še o medetničnih stikih z vrstniki (na 
lestvici socialne distance) in lastni etnični identiteti. 
Učitelji pa so poročali še o pogostosti aktivnih metod 
učenja in pouka o socialni različnosti ter stališčih do 
participacije učencev na šoli. Z multinomsko logistično 
regresijo smo preverili učinke participacije učencev/
dijakov v šoli na njihova etnična stališča. Z multiplo 
regresijsko analizo pa smo preverili učinke participativne 
šolske in razredne klime ter učiteljevih stališč na aktivni 
pouk. Rezultati so pokazali, da (1) učenci/dijaki iz bolj 
kohezivnih in etnično raznolikih razredov izražajo manj 
etničnih predsodkov in so naklonjeni multikulturalizmu; 
(2) aktivne metode učenja so pogostejše med učitelji, ki 
so naklonjeni multikulturalizmu in participaciji učencev/
dijakov v šoli in poučujejo v bolj kohezivnih razredih ter 
pogosteje poučujejo o socialni različnosti. Ti rezultati 
predstavljajo obetajoče izhodišče za pedagoške implikacije 
za medkulturno vzgojo.
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Klasifikacija vrlin predstavlja enega ključnih konceptov 
na področju pozitivne psihologije. Raziskovalci so v 
raziskavah na splošni populaciji ugotovili številne koristi 
posameznikovega poznavanja lastnih vrlin in uporabe teh 
v vsakdanjem življenju. Vrline učiteljev kot specifične 
popu lacije do sedaj skorajda niso bile raziskane. Ker 
imajo učitelji pomemben vpliv na učenje in osebni razvoj 
učencev, smo v naši raziskavi preučevali vrline učiteljev 
v razrednem kontekstu. V raziskavi je sodelovalo 408 
osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev (80,8 % 
žensk) iz 39 slovenskih šol in 1151 njihovih učencev 
(53,3 % deklet) iz 9. razreda osnovne šole oz. 3. letnika 
srednje šole. Učitelji so izpolnili Vprašalnik vrlin VIA-
IS, učenci pa vprašalnike Učiteljeve vrline, Spodbujanje 
vrlin, Vprašalnik o učiteljevem vodenju razreda – 
VUVR in Lestvico zadovoljstva z učiteljem. Rezultati 
so pokazali, da se z učinkovitim vodenjem razreda 
povezujejo predvsem vrline človečnosti (prijaznost, 
ljubezen, socialna inteligentnost) in trans cendentnosti 
(humor, upanje, hvaležnost, cenjenje odličnosti, 

duhovnost), te vrline učiteljev pa tudi učenci v največji 
meri prepoznavajo pri svojih učiteljih. Učenci so najbolj 
zadovoljni z učitelji, pri katerih prepoznavajo naslednje 
vrline: vodenje, ljubezen, ustvarjalnost, vztrajnost in 
perspektiva; ter s tistimi učitelji, ki v razredu spodbujajo 
humor, radovednost, ustvarjalnost, cenjenje odličnosti in 
prijaznost. Z večnivojskim linearnim modeliranjem smo 
preučevali odnos med učiteljevimi vrlinami, njegovim 
vodenjem razreda in zadovoljstvom učencev ter ugotovili, 
da je za zadovoljstvo učencev pomembnejša njihova lastna 
zaznava učiteljevih vrlin kot izraženost vrlin, o kateri 
poročajo učitelji sami. 
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Portfolio spodbuja učenje z razumevanjem in omogoča 
avtentično ocenjevanje. Študenti med pripravo portfolia 
poglabljajo pridobljeno znanje skozi refleksije, teoretsko 
znanje povezujejo s praktičnimi izkušnjami in spremljajo 
lastni (učni) razvoj in napredek na določenem področju. V 
raziskavi je sodelovalo 110 študentov 2. letnika razrednega 
pouka s Pedagoške fakultete UL (generaciji 2010/2011 in 
2013/2014). Ob zaključku semestra, v katerem so pripravljali 
portfolio pri predmetu pedagoška psihologija, so poročali 
o svojem pogledu na portfolio: o njegovi koristnosti, 
zahtevnosti, uporabnosti, o zadovoljstvu z izdelanim 
portfoliem ter o portfoliu kot ocenjevalnem instrumentu. 
Rezultati so pokazali, da so bili študenti na splošno zelo 
zadovoljni s svojimi portfoliji, s prejetimi povratnimi 
informacijami in z ocenami, ki so bile v povprečju visoke 
(ocena portfolia predstavlja pomemben del končne ocene 
pri predmetu). Študentom se zdi portfolio koristen z vidika 
usvajanja znanja pri pedagoški psihologiji. Njegov smisel 
vidijo predvsem v razvijanju spretnosti pisanja refleksij 
in utemeljevanja, v spodbujanju kritičnega mišljenja ter 
v tem, da se v portfoliu odraža tudi tisto, česar na izpitu 
ne morejo pokazati (npr. odnos do predmeta, študija 
in bodočega poklica). Kljub precejšnjemu časovnemu 
vložku, potrebnem za pripravo portfolia, bi vsi razen dveh 
študentov ohranili portfolio kot ocenjevalni instrument 
tudi v prihodnje, saj jih motivira k sprotnemu in aktivnemu 
učenju in nekoliko zmanjša pritisk na pisni in ustni del 
izpita. Z vidika akcijskega raziskovanja je zanimiva 
tudi primerjava med generacijama, ki je pokazala, da so 
študenti kasnejše generacije prepoznali večjo koristnost 
portfolia in mu pripisali večjo vlogo pri motiviranju za 
učenje pedagoške psihologije. 
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