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Dobrega poučevanja ni. 

 So samo dobri učitelji.  

Z drugimi besedami,  

poučevanje se udejanja samo v učiteljih;  

samo kot takšno ne obstaja.  

(J. Richards) 
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Povzetek 

 

Namen diplomskega dela je bilo raziskati, kakšni so pogledi specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov na izobraževanje kot dejavnik profesionalnega razvoja in na programe 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki so namenjeni vsem strokovnim delavcem v 

vzgoji in izobraževanju. V prvem delu smo opredelili profesionalni razvoj ter predstavili 

različne modele profesionalnega razvoja pedagoških delavcev. Raziskali smo različne 

dejavnike in njihov vpliv na profesionalni razvoj, pri čemer smo se osredotočili predvsem na 

izobraževanje kot eden izmed dejavnikov profesionalnega razvoja. Opredelili smo pojem 

kariere in temeljne pojme, povezane z izobraževanjem in usposabljanjem. 

V drugem delu smo prikazali rezultate empirične raziskave, v kateri je sodelovalo 102 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Podatke smo zbrali s pomočjo anketnega 

vprašalnika. Zanimalo nas je, kakšna pojmovanja imajo specialni in rehabilitacijski pedagogi o 

profesionalnem razvoju, kolikšno pomembnost pripisujejo različnim dejavnikom, ki vplivajo  

nanj, kakšno je njihovo mnenje o ponudbi programov nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja ter katera dodatna znanja na posameznih področjih še želijo pridobiti. 

Zanimalo nas je tudi, koliko izobraževanj obiščejo na leto ter v kolikšni meri jim nova znanja, 

spretnosti pomagajo pri neposrednem delu z učenci. Želeli smo tudi ugotoviti, kolikšno 

pomembnost pripisujejo kolegialnemu učenju – izmenjavi znanj in izkušenj med sodelavci. 

Raziskava je pokazala, da kar 70,3 % specialnih in rehabilitacijskih pedagogov profesionalni 

razvoj pojmuje kot nenehno učenje in izobraževanje, največji vpliv na profesionalni razvoj pa 

pripisujejo pozitivni klimi na šoli. 64,4 % specialnih in rehabilitacijskih pedagogov je srednje 

zadovoljnih s ponudbo programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Specialni in 

rehabilitacijski pedagogi opozarjajo, da so vsebine izobraževanj premalo naravnane na 

poučevanje otrok s posebnimi potrebami. Največ dodatnega znanja si želijo na področju 

vzgojne problematike. V enem letu se v povprečju udeležijo dveh izobraževanj. Večina 

anketiranih se udeleži izobraževanj zaradi želje po pridobitvi novih praktičnih usmeritev za 

delo z učenci s posebnimi potrebami. Raziskava je tudi pokazala, da 37,6 % specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov pogosto uporabi nova znanja in spretnosti, pri svojem 

neposrednem pedagoškem delu z učenci s posebnimi potrebami. Večina anketiranih sicer 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                        Lea Đaković; diplomsko delo 

II 
 

meni, da je nova znanja in spretnosti potrebno posredovati sodelavcem, hkrati pa 38,6 % 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ostalim kolegom  posreduje nova znanja le občasno. 

 

 

 

Ključne besede: specialni in rehabilitacijski pedagogi, profesionalni razvoj, dejavniki 

profesionalnega razvoja, modeli profesionalnega razvoja, programi nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja. 
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Abstract 

 

The goal of degree was to research the views of special education teachers on education as a 

contributing factor to the professional development and on the further education and 

training programmes. In the first part we defined the notion of professional development 

and presented different models of the professional development of teachers. We researched 

different factors that affect the professional development and centred mainly on education 

as one of the contributing factors of professional development. We defined the concept of a 

career and other fundamental notions that are related to education and training. 

In the second part we presented the results of the empirical research in which 102 special 

education teachers participated. We gathered the information using a questionnaire. We 

were particularly interested in the understanding and beliefs that special education  teachers 

have about the professional development and how important different contributing factors 

are to them. We were also interested in their opinion on the  offers of further education and 

training programmes, and which areas of additional expertise would they be interested in. 

We wanted to know how many seminars they go to each year and to what extent does the 

newly obtained knowledge help them with their everyday direct contact with children. We 

also wanted to know if they find important to exchange knowledge and experience with 

their colleagues. 

The research showed that 70,3 % of special education teachers define professional 

development as constant learning and life-long education. They believe that the most 

important contributing factor to the professional development is a positive atmosphere at 

their work environment in school. 64,4 % of special education teachers are somewhat 

content with the range of offers in further education and training, but they draw attention to 

the fact that the contents of these seminars and trainings are not always useful in educating 

children with special needs. They wish for more additional education and training in the area 

of disciplining children. Special education teachers on average attend two educational 

seminars per year, most of them attend these seminars because they wish to obtain new 

practical knowledge for working with children with special needs. The research also shows 

that 37,6 % of special education teachers often use the new knowledge and skills in their 
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direct work with children with special needs. The majority of participants believe that the 

new knowledge and skills should be shared with their colleagues, while 38,6 % of special 

education teachers share their knowledge only occasionally. 

 

 

 

Key words: special education teachers, professional development, models of professional 

development, factors of profesional development, further education and training 

programmes.  
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1  UVOD 

Živimo v času globalizacije sveta, za katerega so značilne hitre spremembe na vseh področjih 

našega življenja in te spremembe se odražajo tudi v šolstvu. Globalizacija na področju 

izobraževanja je zelo vplivala na delo učiteljev in na izobraževanje učencev (Kunc, 2012). Od 

šolskih sistemov se v današnjem času pričakujeta boljša kakovost in hitrejše prilagajanje 

družbenim razmeram, zato se vse več pozornosti namenja večji profesionalizaciji učiteljskega 

poklica. Poudarja se pomen učitelja posameznika kot vseživljenjskega učenca in šolskih 

kolektivov kot učečih se skupnosti (Bizjak, 2004).  

Vseživljenjsko učenje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju je eden od temeljev 

njihovega profesionalnega razvoja, saj se na svoji profesionalni poti srečujejo z različnimi 

nalogami in izzivi. Brez neprestane refleksije svojega dela, stalnega usvajanja novega znanja 

ter upoštevanja sprememb na strokovnem področju in v celotni družbi se strokovni delavci 

ne morejo prilagajati spremembam in izpolniti visokih pričakovanj družbe v današnjem času 

(Valenčič Zuljan idr., 2011a).  Lieberman in Miller (1999, v Erčulj, 2011) spremembe v 

učiteljevem delu imenujeta »nova družbena realnost poučevanja«, ki pomeni prehod od 

veščin in spretnosti k raziskovanju, od nadzora k odgovornosti, od ozko usmerjenega znanja 

k široki razgledanosti in od usmerjenosti v razred k usmerjenosti v šoli. Vsak učitelj se mora 

zavedati pomena svoje vloge in da je profesionalni razvoj njegova profesionalna dolžnost 

(Erčulj, 2011). 

 

2  TEORETIČNI UVOD 

2.1  Značilnosti profesionalnega razvoja učiteljev 

V zadnjem desetletju lahko zasledimo vse več razprav o profesionalnosti in profesionalni 

rasti učiteljev, kar kaže, da smo se začeli zavedati, da učiteljeva pojmovanja, prepričanja, 

vplivajo na njegova ravnanja in jih je zato vredno raziskovati. Mnenja pedagoških 

strokovnjakov in raziskovalcev o tem, ali je poučevanje sploh profesija in ali so učitelji 

profesionalci, pa so neenotna (Javornik Krečič, 2008). 
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2.1.1  Profesionalnost in profesionalizem 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 1997) lahko preberemo, da izraz profesija 

pomeni enako kot poklic, npr. po profesiji je učitelj, profesionalec pa je ta, ki se poklicno 

ukvarja s čim oziroma kdor strokovno, dobro opravlja določeno delo. Tudi Muršak (2002) 

navaja, da je profesija tujka, ki jo v slovenščini nadomeščamo z izrazom poklic, vendar pa 

izraz profesija definira kot poklic, za katerega je značilno, da vključuje vrsto del, ki zahtevajo 

posebno certificirano znanje oziroma spretnosti, ki jih mora imeti delavec, preden lahko 

začne z delom. Profesije so poklici, ki zahtevajo visoko stopnjo izobrazbe in vstopne pogoje 

ter so zakonsko regulirani.  

Slovar angleškega jezika (Hornby, 2005, v Javornik Krečič, 2008), za razliko od SSKJ, definira 

profesijo kot plačani poklic, za katerega je potrebna višja stopnja izobrazbe in 

usposobljenosti in vanjo uvršča tudi učiteljsko profesijo. Profesionalec je pojmovan kot 

izobražena oseba, ki je zaposlena v eni izmed profesij in je predana oziroma zavezana 

poklicu, stroki (Hornby, 2005, v Cvetek, 2005). 

Hoyle (1989, v Valenčič Zuljan, 1999, str. 113) profesionalnost opredeljuje kot »kvaliteto 

profesionalnih znanj, vrednot, spretnosti v profesionalni praksi« ter omenja naslednje znake 

profesije: »visok nivo specifičnih znanj in spretnosti, visokošolsko (tudi podiplomsko) 

izobraževanje, opravljanje pomembne družbene funkcije, sposobnost delovanja v 

problemskih in nepredvidljivih situacijah, samoizpopolnjevanje na podlagi razmišljujoče 

analize lastnih izkušenj, izdelane osnove profesionalne etike, združevanje v profesionalne 

organizacije, ki zastopajo interese svojih članov in varujejo visok nivo storitev.« 

Hoylovi opredelitvi Marentič Požarnik (1993) dodaja še razmeroma visok ugled v družbi in 

nezamenljivost pri delu, saj gre za najzahtevnejšo in najbolj odgovorno vrsto poklica. 

Marentič Požarnik (2000) pravi, da se profesionalnost kaže v zmožnosti ustrezne in 

poglobljene strokovne presoje oziroma refleksije in v obvladovanju številnih metod, 

pristopov.  

Sachs (1997, v Valenčič Zuljan idr. 2011b) opredeljuje pet temeljnih značilnosti, ki so osnova 

učiteljevega profesionalizma, da se znotraj osebnih, institucionalnih in širših političnih 

pogojev učitelj vede kot profesionalec. Te značilnosti so: 
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1. učenje – individualno in skupaj z učenci ter kolegi; 

2. aktivno sodelovanje in prispevanje – učitelj je aktiven predstavnik v svojem 

profesionalnem okolju; 

3. kolegialnost znotraj različnih skupnosti; 

4. sodelovanje, s katerim učitelji razvijajo skupni jezik in razpravljajo o strokovnih 

problemih, rezultatih; 

5. učiteljeva aktivnost v družbi – učitelj vidi aktivno vključevanje v družbene razprave, 

povezane z izobraževanjem, kot moralno obveznost do svojega poklica. 

Definicij o tem, kaj je profesionalnost, je veliko. Kot pravi Cvetek (2005), pa profesionalizem 

danes velja za eno najpomembnejših sestavin v sodobni družbi, ki jo v družboslovnih 

znanostih pogostokrat povezujejo z refleksijo. Profesionalne dejavnosti so namreč odvisne 

od novih informacij in znanj, ki nastajajo in se razvijajo sproti. Učitelji, ki pripadajo pedagoški 

profesiji, pridobljena znanja preverjajo, reflektirajo in  s tem spreminjajo lastno prakso, prav 

tako pa z raziskovanjem in objavljanjem svojih izsledkov lahko spodbujajo profesionalni 

razvoj drugih. 

2.1.2  Opredelitev profesionalnega razvoja učiteljev 

Med različnimi raziskovalci je razumevanje profesionalnega razvoja različno. Nekateri 

profesionalni razvoj vidijo kot aktivnosti, ki jih izvajajo učitelji, drugi kot učenje učiteljev, 

tretji pa kot spremembe, ki nastanejo kot rezultat učenja in pomembno vplivajo na učence 

(Bubb, 2013). 

Izhajajoč iz različnih definicij profesionalnega razvoja Bubb in Earley (2007, v Bubb, 2013, str. 

20) profesionalni razvoj opredeljujeta kot »nenehen proces, sestavljen iz formalnih in 

neformalnih izkušenj učenja, ki zaposlenim v šolah omogoča razmišljanje o svojem delu, 

izboljševanje svojega znanja in spretnosti ter načinov dela tako, da se izboljšata učenje in 

dobrobit učencev.« 

Odgovor na vprašanje, kaj je pravzaprav učiteljev profesionalni razvoj, se nahaja v opredelitvi 

dveh širših modelov učiteljevega profesionalnega razvoja (Valenčič Zuljan, 1999), ki temeljita 

na različnih epistemoloških  izhodiščih, in sicer na: 
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• »tradicionalnem pojmovanju poklica, ki se opira na tehnično-racionalna razumevanja 

poklicnega delovanja in behavioristični model učenja in pouka, ter 

• kritično-refleksivnem pojmovanju učiteljskega poklica, ki temelji na alternativnem 

pojmovanju profesionalizma in kognitivno-konstruktivističnemu modelu pouka in 

učenja.« (Valenčič Zuljan, 1999, str. 113) 

 

• Tradicionalno pojmovanje učiteljskega poklica in razvoja 

Učitelji so bili dolgo pojmovani kot pasivni objekti, katerih pobuda za njihov profesionalni 

razvoj je prihajala od zunaj. Poudarjale so se spremembe po spreminjanju učiteljev, 

zanemarjala pa so se vprašanja, o čem učitelji razmišljajo, kakšne so njihove želje, potrebe in 

skrbi. Veljalo je mnenje, da  se učitelji poklicno razvijejo do diplome, kasnejša izobraževanja 

pa so bila namenjena zapolnjevanju učiteljevih vrzeli v znanju in spretnostih (Valenčič Zuljan, 

1999).  

• Kritično refleksivno pojmovanje učiteljskega poklica in razvoja 

Ob koncu sedemdesetih let se je pojmovanje učiteljevega razvoja razširilo. Strokovnjaki so se 

osredotočili na predpostavko, da je potrebno spoznati, kako učitelj razmišlja o svojem 

ravnanju in ravnanju učencev ter kakšni so odnosi med učiteljevimi notranjimi procesi in 

njegovim ravnanjem (Javornik Krečič, 2008). Floden in Klinzing (1988, v Javornik Krečič, 2008) 

opozarjata, da pri tem ne gre samo za spoznavanje učiteljev, temveč za samospoznavanje in 

ozaveščanje učiteljev.  

V spodnji tabeli so prikazane razlike med tradicionalnim in kritičnim modelom poklica in 

učiteljevega poklicnega razvoja. 

Tabela 1: Dejavniki razlikovanja med tradicionalnim in kritičnim modelom učiteljevega 
poklicnega razvoja 

Dejavniki Tradicionalni model Kritični model 

Pobuda Od zunaj ─ izven učitelja Od znotraj ─ od učitelja 

Usmerjenost Učiteljevo ravnanje Učiteljeva pojmovanja in 

ravnanja 
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Socialni potek Individualen proces Sodelovalen proces 

Časovna 

dimenzija 

Dodiplomsko izobraževanje in 

občasni seminarji, delavnice za 

nabiranje novih idej 

Vseživljenjsko izobraževanje 

Pojmovanje 

učiteljeve 

poklicne vloge 

Pasiven ─ tehnik Aktiven ─ razmišljajoč in 

avtonomen profesionalec 

Ravnanje Rutine, pridobljene po modelu Rutina in refleksija 

Procesi mišljenja Racionalni-analitični Racionalno-analitični in 

intuitivni 

Vir: Valenčič Zuljan (1999, str. 138) 

 

• Načela učiteljevega profesionalnega razvoja 

Učiteljev profesionalni razvoj je stalen proces razvoja, ki poteka skozi vsa posameznikova 

obdobja in njegove poklicne poti. Valenčič Zuljan (1999) pravi, da je to proces, v katerem vidi 

učitelj sebe tudi kot učenca in v katerem je njegovo lastno učenje postavljeno v samo 

središče. V okviru tega modela avtorica navaja naslednja načela (Valenčič Zuljan, 2001):  

o Učitelj je aktivni oblikovalec in usmerjevalec svojega lastnega razvoja 

Profesionalni razvoj učiteljev je proces, ki poteka »od znotraj« in temelji na zaupanju v 

učitelje. Glavno izhodišče in hkrati tudi cilj učiteljevega profesionalnega delovanja je, da 

je potrebno odgovornost za učiteljev profesionalni razvoj zaupati učiteljem samim. 

Zavedati se moramo, da je signifikantno učenje in osebnostno spreminjanje vedno 

prostovoljen proces posameznika, za katerega je potrebna notranja motivacija (Feiman in 

Floden, 1986, v Valenčič Zuljan, 2001). 

o Učitelj je kritični in avtonomni profesionalec 

Strokovna avtonomija temelji na učiteljevi strokovni in etični odgovornosti, ki sta 

neločljivo povezani kompetenci poklicnega ravnanja. Za njuno delovanje oziroma 

uresničevanje pa morajo biti izpolnjeni notranji (v samem posamezniku) in zunanji  pogoji 

(proces šolanja, kultura šole, širše okolje). Avtonomen učitelj je ozaveščen o sebi z vidika 
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osebnosti in profesionalnosti, je neodvisen v presojanju, a se hkrati zaveda pomembnosti 

medsebojnega sodelovanju in konstruktivnega razreševanja konfliktov (Valenčič Zuljan, 

2001).  

o Učiteljev profesionalni razvoj je povezovanje pojmovanj in ravnanj 

Poklicna rast učiteljev poteka na dveh ravneh – raven pojmovanj in raven ravnanj, ki sta v 

procesu refleksije tesno povezani. Poklicni razvoj na ravni učiteljevih pojmovanj vsebuje 

spoznavanje, sprejemanje in ponotranjenje višjih pojmovanj poučevanja in učenja. Učitelj 

se v interakciji z učenci profesionalno razvija toliko, kolikor svoje izkušnje reflektira, 

osmišlja in predeluje. Poklicni razvoj na ravni ravnanj zajema pridobivanje in 

izpopolnjevanje poklicnih spretnosti (raven gotovosti in rutine) (prav tam). 

o Učiteljev profesionalni razvoj je proces sodelovanja in kooperativnega učenja 

Proces sodelovanja in kooperativnega učenja zajema razvoj posameznika in institucije. 

Fullan in Hargreaves (2000, v Valenčič Zuljan, 2001) poudarjata pomen interaktivnega 

profesionalizma in dela učiteljev v manjših skupinah, v katerih učitelji skupaj analizirajo 

učni proces. Gre za dajanje in sprejemanje nasvetov in pomoči. 

o Učiteljev profesionalni razvoj je celovit proces rasti 

Učiteljev profesionalni razvoj zajema in povezuje tri dimenzije – osebnostni razvoj 

(samorazumevanje, ozaveščanje in spreminjanje posameznikovih misli, občutkov), 

poklicni razvoj (ozaveščanje in razvijanje spretnosti poučevanja, pojmovanj) in socialni 

razvoj (razvijanje sodelovanja med učitelji) (Bell, 1993, v Valenčič Zuljan, 1999). Vse tri 

dimenzije se prepletajo na različnih nivojih – na nivojih analize, na nivoju uvajanja in 

utrjevanja določenih sprememb (Valenčič Zuljan, 2001). 

        Tabela 2: Celosten poklicni razvoj 

Dimenzije učiteljevega profesionalnega razvoja 

Socialni razvoj Poklicni razvoj Osebnostni razvoj 

1. Zaznavanje izolacije kot 

ovire, pomanjkljivosti 

problema 

1. Premišljevanje o neki 

inovaciji – spreminjanje 

lastnega poučevanja 

1. Občutenje poklicnih 

problemov (neuspehi 

učencev, negotovost pred 
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inovacijami poučevanja itd.) 

2. Izoblikovanje 

pozitivnega stališča o 

sodelovanju kot 

pomembnemu načinu 

dela za poklicno rast in 

uspešno poučevanje 

2. Razvoj ideje in razredne 

prakse (razjasnjevanje 

pojmovanj o pouku, 

učiteljevi in učenčevi vlogi; 

presojanje novih načinov 

poučevanja) 

2. Razjasnjevanje misli in 

občutkov o ovirah, ki jih 

prinaša spremenjena praksa 

(izguba kontrole, vprašanje 

discipline, odnosi z učenci 

itd.)  

3. Spodbujanje in uvajanje 

sodelovalnih interakcij 

med učitelji (spremenjen 

pogled na ljudi) 

3. Spodbujanje drugih 

aktivnosti razvoja 

3. Prevzemanje 

odgovornosti za svoj 

poklicni razvoj 

Vir: Bell, 1993, v Valenčič Zuljan (2001, str. 144) 

 

o Učiteljev profesionalni razvoj je vseživljenjski proces 

Profesionalni razvoj učitelja je proces vseživljenjskega učenja, v katerem ima izkustveno 

učenje pomembno vlogo. Učitelj se uči ob prepoznavanju izzivov in ob razmišljujočem 

iskanju ustreznih odgovorov zanje (Kolb, 1991, v Fullan, 1993, v Valenčič Zuljan, 2001). 

2.1.3  Pomen učiteljevega profesionalnega razvoja  

Pri opredeljevanju pomena profesionalnega razvoja v šolah je, kot pravi Erčulj (2011), 

potrebno izhajati iz podmene, da se šola ne more razvijati, ne da bi se učitelji nenehno 

izboljševali in spreminjali svoje delo. Pričakovanja učencev, staršev, države in stroke so 

mnogokrat različna in si včasih celo nasprotujejo. To še dodatno povečuje kompleksnost 

učiteljevega dela, zato je tako pomembno, da ga opravljajo visoko usposobljeni profesionalci. 

Profesionalni razvoj učiteljev je v prvi vrsti pomemben za izboljšanje kakovosti dela z učenci 

in posledično izboljšanje njihovega znanja. Pridobivanje novega znanja in vključevanje v 

razna izobraževanja pa hkrati zadovoljujeta učiteljevo potrebo po samopotrjevanju, saj se 

tako čutijo bolj cenjene na svojem delovnem mestu, obenem pa s tem prispevajo tudi k 

razvoju šole (Peček, 2000). 
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Bubb (2013) pravi, da sodelovanje v različnih aktivnostih lahko vpliva na spremembe v 

posameznikovih prepričanjih, vrednotah in vedenju. Te spremembe v posamezniku pa 

posledično povzročijo spremembe v šolski praksi oziroma učilnici, ki se kažejo kot izboljšanje 

rezultatov učencev. 

Številne študije (npr. Day in Gu, 2010, Gordon, 2004; v Erčulj, 2011) dokazujejo neposredno 

povezanost med usposobljenostjo učiteljev in kakovostjo njihovega dela ter posledično 

boljše priložnosti za učenje učencev. 

 

2.2  Faze in modeli učiteljevega profesionalnega razvoja 

Vsak učitelj v procesu svojega razvoja prehodi določena obdobja in vsako izmed njih ima 

svojo vlogo, značilnosti in posledice (Javornik Krečič, 2008). 

Javrh (2011a) pravi, da v profesionalnem razvoju poteka pomemben proces zorenja, saj 

posameznik postopno dozoreva od začetnih obotavljivih korakov v svet dela v izkušenega 

delavca oziroma posameznika, ki visoko ceni svoje poklicno življenje, ga osmišlja ter usklajuje 

z drugimi življenjskimi vlogami. Zorenje je otipljiv proces, ki so ga dokazale različne, med 

seboj neodvisne raziskave. 

Pri raziskovanju profesionalnega razvoja v literaturi zasledimo različne pristope. Nekateri 

raziskovalci so se usmerili v raziskovanje faz, po katerih poteka profesionalni razvoj (Fuller, 

1969; Katz, 1972; Kagan, 1992; Berliner, 1992, v Valenčič Zuljan, Blanuša Trošelj, 2014), drugi 

so se osredotočili na dejavnike, ki vplivajo na profesionalni razvoj, tretji pa so se usmerili v 

oblike poklicnega učenja (Sheckley in Allen, 1991; Kolb, 1991, v Valenčič Zuljan, Blanuša 

Trošelj, 2014). V nadaljevanju so podrobneje predstavljeni nekateri modeli učiteljevega 

profesionalnega razvoja. 

2.2.1  Model profesionalnega razvoja po F. Fuller 

Ta trifazni model je eden izmed prvih empiričnih poskusov opredeljevanja učiteljevega 

razvoja. Avtorica je učiteljev razvoj povezala s spreminjanjem učiteljevega razmišljanja o 

poklicnih skrbeh in dilemah (Veenman, 1984; Fleiman, Floden, 1986; v Valenčič Zuljan, 1999, 

2001, 2012). Razvoj učitelja poteka skozi tri faze:   
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1. Stopnja preživetja 

To je obdobje, ko se učitelj prvič sreča z vodenjem razreda ter je usmerjen predvsem 

na vprašanje poklicnega preživetja. Osredotoča se na svoj položaj in vlogo, zastavlja si 

vprašanja o lastni usposobljenosti, ustreznosti, kot na primer (Eraut, 1997, v Javornik 

Krečič, str. 25):» Kako naj preživim v razredu? Ali sem sploh primeren za učitelja? Ali 

sem dovolj dobro usposobljen?« 

2. Stopnja usposobljenosti oziroma izkušenosti 

Učitelj se na tej stopnji osredotoči na sam proces poučevanja, postane gotov vase, 

oklene se rutine, uporablja tradicionalne metode. Pred novostmi ima strah, razloge 

zanje išče v zunanjih dejavnikih ter si postavlja naslednja vprašanja (Eraut, 1997, v 

Javornik Krečič, 2008, str. 25):» Kako naj vzpostavim odnos z učenci? Kako me vidijo 

učenci? Ali me učenci sprejemajo? Ali sem uspel posredovati učno snov? Ali sem 

uspel dobro voditi razred?« 

3. Stopnja profesionalizma oziroma ponovne dovzetnosti za spremembe 

Na tej stopnji se učitelj usmeri na vpliv, ki ga ima njegovo ravnanje na učence. Želi se 

rešiti rutine, zato je pripravljen na novosti. Je zrel, dovzeten, zaupa v lastne zmožnosti 

in samopresojo situacije. Zastavlja si naslednja vprašanja (Eraut, 1997, v Javornik 

Krečič, 2008, str. 25):» Kakšna je moja vloga pri učenju učencev? Kako se učenci 

učijo? Ali se učenci učijo tisto, kar zares potrebujejo? Kaj in koliko lahko prispevam k 

spreminjanju učenca?« 

 

Fullerjeva je svoj model modificirala in mu dodala še eno fazo, ki se nanaša na 

študente med usposabljanjem na fakulteti. Za to obdobje naj bi bilo značilno dokaj 

realistično doživljanje učencev, vseeno pa naj bi imeli študentje nerealno predstavo o 

učiteljevi vlogi oziroma naj ne bi te vloge razumeli preveč jasno. Faze v modelu 

učiteljevega poklicnega razvoja niso čiste in izolirane (Valenčič Zuljan, Vogrinc, Bizjak, 

Krištof, Kalin, 2007a).  
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2.2.2  Model profesionalnega razvoja po Hubermanu 

M. Huberman je model F. Fuller dopolnil in razvejal. Kakovost  njegovega dela se kaže v 

kriterijih, s katerimi je opisal  razvoj kariere, kot jo razlagajo, doživljajo in ocenjujejo učitelji 

sami. Ugotovil je, da za učitelje velja enotnejša pot v začetnem in končnem obdobju (vstop v 

kariero, stabilizacija in izpreganje), v obdobju srednje kariere, nekje od šestega leta naprej, 

pa so mogoče precej raznolike sekvence razvoja, ki so pogojene z nekaterimi posebnimi 

okoliščinami (Javrh, 2011b).  

 
Slika 1: Hubermanov model učiteljevega poklicnega razvoja 

 

Vir: Huberman, M. (1992), v Heargraves, A.(1993), v Javrh (2011b, str. 19) 

 

Za začetno fazo, faza preživetja in odkrivanja, ki je enaka kot pri F. Fuller, je značilno, da 

posameznik vstopa v svet dela in je pri tem sprva negotov (Huberman, 1993, v Javornik 

Krečič, 2008). V drugi fazi, faza poklicne stabilizacije, sta dve področji stabilizacije, in sicer: 

stabilizacija v učiteljevi karieri (odločitev za kariero učitelja) ter stabilizacija v poučevanju 

(razvoj kompetenc). Učitelj nato preide na tretjo fazo, ki je ponovno razdeljena na dve 
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podfazi, in sicer na fazo poklicne aktivnosti in eksperimentiranja (fleksibilnost, 

avtonomnost, entuziazem) ter fazo vnovičnega samovrednotenja  (negotovost, 

nezadovoljstvo). V četrti fazi lahko učitelj preide na dve podfazi, in sicer na  fazo jasnosti in 

vedrine (večje samozaupanje in samosprejemanje) in fazo konzervatizma (stabiliziranje, 

stagniranje, manj poklicnih ambicij) (prav tam). 

Valenčič Zuljan (1999) pravi, da je prednost tako razvejanega pojasnjevanja v poudarku, da 

ne gre za enoten in homogen proces, ki naj bi pri vseh učiteljih potekal po istih poteh 

oziroma pri katerem bi vsi učitelji dosegli isti rezultat. Hkrati pa Valenčič Zuljan (prav tam) 

opozarja na določene pomanjkljivosti, saj Huberman namreč ne opredeljuje potrebne 

stopnje in vsebine temeljne poklicne kompetence, ki je značilna za neko fazo in jo je učitelj v 

svojem življenju dosegel ali ne, prav tako pa avtor ne opredeli dejavnikov, ki vplivajo na sam 

profesionalni razvoj. 

Huberman sam opozarja, da je model shematičen in ne prikazuje vseh možnih prehodov, 

temveč le najpogostejše (Javrh, 2011b). Pomen njegovega modela je v tem, da je opozoril na 

kritične točke, kjer lahko učitelj na svoji karierni poti zdrsne v smer, ki si je ne želi ne sam niti 

ne delodajalec ter širše družbeno okolje. To mu lahko škoduje, saj postaja zagrenjen, 

kritizerski in najde čedalje manj smisla v svojem poklicu oziroma delu. S tem škoduje tudi 

organizaciji, v kateri dela, saj le-ta izgubi dejavnega, ustvarjalnega, zadovoljnega, 

uravnoteženega delavca  (prav tam). 

2.2.3  Model profesionalnega razvoja po Zuzovsky 

Zuzovsky (1990, v Javornik Krečič, 2008) opredeljuje učiteljev profesionalni razvoj z dveh 

vidikov. S prvega vidika lahko gledamo na profesionalni razvoj kot na razvoj kariere, pri 

katerem gre za kopičenje znanj in izkušenj. Na poti kariere učitelj vstopa skozi naslednje štiri 

glavne stopnje: 

1. Vstopanje in raziskovanje (prvi šok resničnosti ob stiku s šolo, zaskrbljenost nad 

poklicnim jazom, dileme med željo po permisivnosti in potrebo po strogosti, velik 

pomen vodenja in obvladovanja razreda); 
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2. Umirjanje (stabilizacija) in širjenje (višja stopnja fleksibilnosti in vodenja razreda, rast 

profesionalnega samozaupanja, razvoj občutka odgovornosti za profesionalno izbiro, 

usmerjenost k učnim ciljem); 

3. Samospraševanje v srednji dobi; 

4. Osvoboditev, rešitev z načrti med upokojitvijo. 

Z drugega vidika pa lahko na profesionalni razvoj gledamo kot na razvoj oziroma doseganje 

učiteljeve osebnostne zrelosti, ki poteka skozi naslednje tri stopnje: 

1. Stopnja konformnosti ─ za to stopnjo so značilni stereotipni pogledi učitelja na lastno 

vlogo (pomembna je sprejetost, pripadnost skupini). Učitelj brez razmišljanja 

sprejema pravila, ki jih postavlja okolje, in čuti krivdo, če jih prekrši.  

2. Stopnja vestnosti ─ na tej stopnji prevladuje večja  občutljivost za čustva drugih 

(učencev, učiteljev),  notranja motivacija, empatija in spoštovanje drugih, razvije se 

samokritičnost, oblikujejo in ponotranjijo se neodvisni kriteriji za moralno presojanje 

in evalvacijo. 

3. Stopnja avtonomnosti ─ na tej stopnji učitelj razvije osebnostno in intelektualno 

samostojnost. Zaveda se dilem, konfliktov, protislovij v poklicnem življenju in le-te 

tolerira ter išče različne načine, da jih razreši. Učitelj se na tej stopnji zavestno ukvarja 

s čustvi, z osebnimi ambicijami ter poskuša zadovoljiti potrebo po samoaktualizaciji.  

2.2.4  Model profesionalnega razvoja po Berlinerju, Sheckleyju in Allenu ter 

Dreyfusu 

Številni raziskovalci so preučevali razlike med začetniki in eksperti ter ugotovili pomembne 

razlike v pristopih in načinih reševanja problemov. Ugotovili so  razlike v  kompleksnosti in 

obsežnosti znanja (ekspertovo znanje je večplastno in vsebuje deklarativno, proceduralno in 

kondicionalno znanje), strukturiranosti znanja (ekspertovo znanje je strukturirano okrog 

principov, abstrakcij, medtem ko je znanje novinca strukturirano okrog konkretnih pojavov, 

ki so neposredno navedeni v opredelitvi neke problemske situacije), sposobnosti zavestne 

kontrole ter sposobnosti nadzorovanja spoznavnih procesov (Valenčič Zuljan, 1999). 

Razlike v razvoju od učitelja novinca do učitelja eksperta so raziskovali naslednji avtorji: 

Berliner, ki je značilnosti učiteljev na posamezni stopnji razvoja od začetnika do eksperta 
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opredelil na podlagi kognitivne teorije shem; Dreyfus, ki je poudaril vlogo spretnosti 

razumevanja skozi interpretacijo, katera se s profesionalnim napredovanjem spreminja ter 

pomembno vpliva na zaznavanje, presojo situacije in na odločanje za akcijo; Sheckley in 

Allen, ki profesionalni razvoj vidita kot proces izkustvenega učenja, ki pri učiteljih novincih 

pomeni predvsem proces sprejemanja z minimalno transformacijo, medtem ko delež 

transformacije na višjih stopnjah razvoja postopoma narašča (Valenčič Zuljan, 2012). 

Tabela 3: Modeli poklicnega razvoja po Berlinerju, Sheckleyju in Allenu ter Dreyfusu 
Stopnja 
usposobljenosti 

1. Zaznavanje 
situacije 
2. Celostna ocena 
situacije 
3. Odločitev 

Usmerjenost Ravnanje Proces učenja 

Učitelj novinec 1. Nesituacijsko 
zaznavanje 
2. Analitična 
ocena 
3. Odločitev 

Razumevanje 
temeljnih 
pravil, 
postopkov. 

Pri ravnanju in 
odločanju togo 
upošteva navodila; 
ni občutljiv na 
kontekst 
dogajanja. 

90% 
sprejemanja, 
10% 
preoblikovanja 

Učitelj 
začetnik 

1. Situacijsko 
zaznavanje 
2. Analitična 
ocena 
3. Racionalna 
odločitev 

Usmerjenost 
v kontekst in 
razvijanje 
celostnega 
ravnanja. 

Od pravil k situaciji; 
pri odločanju in 
ravnanju upošteva 
kontekst 
dogajanja, 
situacijo. 

70% 
sprejemanja, 
30% 
preoblikovanja 

Učitelj praktik 
(usposobljeni 
učitelj) 

1. Situacijsko 
zaznavanje 
2. Analitična 
ocena 
3. Racionalna 
odločitev 

Razvijanje 
splošnih 
principov. 

Od situacije k 
načrtu; pri 
odločanju in 
ravnanju ga vodi 
splošni načrt. 

50% 
sprejemanja, 
50% 
preoblikovanja 

Učitelj 
strokovnjak 
(uspešni 
učitelj) 

1. Situacijsko 
zaznavanje 
2. Intuitivna 
ocena 
3. Racionalna 
odločitev 

Povezovanje 
izkušenj v 
enovit 
scenarij. 

Od načrta k 
intuiciji; pri 
odločanju in 
ravnanju ga 
usmerja intuicija. 

30% 
sprejemanja, 
70% 
preoblikovanja 

Ekspert 1. Situacijsko 
zaznavanje 
2. Intuitivna 
ocena 
3. Intuitivna 
odločitev 

Oblikovanje 
predelane in 
požlahtnjene 
intuicije. 

Akcija in situacija 
pomenita enako. 

10% 
sprejemanja, 
90% 
preoblikovanja 

Vir: Valenčič Zuljan (2001, str. 127)  
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Pomanjkljivosti modelov učiteljevega profesionalnega razvoja 

Številni raziskovalci nasprotujejo faznim modelom profesionalnega razvoja. Sheridan in 

sodelavci (2009, v Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014) očitajo, da so slednji zastavljeni 

linearno ter so določeni s fiksnimi koraki, kar je v nasprotju z novejšimi pogledi na 

profesionalni razvoj, ki slednjega pojmujejo kot kompleksen in nepredvidljiv proces. Večina 

faznih modelov posluša slediti časovni dimenziji, vendar je pri tem pogosto poudarjen 

kvantitativni vidik, npr. število službenih let (Kagan, 1992, v Valenčič Zuljan in Blanuša 

Trošelj, 2014), medtem ko je zanemarjen vidik kakovosti izkušenj, ki pomeni verodostojnejšo 

podlago za določanje in napovedovanje profesionalnega razvoja. Faznim modelom poklicne 

rasti številni strokovnjaki očitajo različne pomanjkljivosti, kot so enodimenzionalnost, 

zanemarjanje celosti ter medsebojne povezanosti dejavnikov znotraj raziskovanega pojava, 

npr. delovno okolje, zbornična klima, vloga mentorja (prav tam). 

Kljub navedenim pomanjkljivostim pa so modeli pomembno prispevali k osvetljevanju 

učiteljevega profesionalnega razvoja. Valenčič Zuljan (2012) prispevek faznih modelov vidi 

predvsem v opredelitvi elementov, v katerih se učitelj poklicno razvija in napreduje (npr. 

načini zaznavanja, presojanje situacije, način vodenja razreda) ter v poskusih konkretiziranja 

teh elementov za različne stopnje razvoja. 

 

2.3  Dejavniki  profesionalnega razvoja učiteljev 

Na  učiteljev profesionalni razvoj vplivajo številni dejavniki, ki jih Javornik Krečič (2008) v 

grobem  deli na: 

1. notranje, kamor spadajo učiteljeva prepričanja, pojmovanja, subjektivne teorije, in 

2. zunanje, kamor spadajo različne oblike formalnega izobraževanja, izpopolnjevanja 

učiteljev, uvajanje novosti, spremembe v šolskem sistemu, neformalni vplivi (vplivi 

staršev, šolska klima, odločitev za poklic). 

2.3.1  Učiteljeva pojmovanja, prepričanja ─ notranji dejavniki 

Valenčič Zuljan (2004, str. 530) pojmovanja opiše kot »oseben, impliciten konstrukt, ki se 

oblikuje v posameznikovi osebni zgodovini kot nekakšna usedlina vseh njegovih izkušenj, 
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doživetij in spoznanj in ima vlogo kompasa v posameznikovem življenju, kar se kaže v 

kvalitativno različnih načinih razumevanja, interpretiranja in delovanja posameznika«. 

Učiteljev profesionalni razvoj združuje učiteljeva pojmovanja in ravnanja. Pojmovanja o 

učenju, poučevanju, učiteljevih ter učenčevih vlogah pomembno vplivajo na učiteljevo 

razmišljanje, odločanje, ravnanje, doživljanje, kakovost pouka ter nenazadnje na njegov 

profesionalni razvoj (prav tam). 

Pojmovanja o učenju, vlogi učitelja in učenca že v samem procesu šolanja pridobijo 

posamezniki že kot dijaki in mladostniki. Številni avtorji menijo, da te zgodnje izkušnje bolj 

zaznamujejo prihodnjega učitelja kot samo izobraževanje kasneje na fakulteti (Zeichner, 

Tabachnick in Densmore, 1987, v Valenčič Zuljan, Vogrinc, Krištof, Bizjak, 2006). 

Clark in Petersen (1986, v Javornik Krečič, 2008) sta oblikovala model, ki ponazarja 

medsebojno povezanost in sovplivanje med učiteljevimi kognitivnimi procesi in njegovim 

ravnanjem ter posledicam ravnanja. Pri učiteljevih kognitivnih procesih poteka krožno 

sovplivanje med učiteljevim (predaktivnim, medaktivnim in poaktivnim) načrtovanjem in 

analiziranjem, njegovim odločanjem in prepričanji, pojmovanji in implicitnimi teorijami. 

Znotraj učiteljevega delovanja in zaznanih rezultatov oziroma posledic pa gre za sovplivanje 

med učiteljevim in učenčevimi ravnanji in učenčevimi rezultati.  

 

Slika 2: Model povezanosti učiteljevega razmišljanja in delovanja 

 

Vir: Clark in Petersen (1986), v Valenčič Zuljan (1999, str. 2) 
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Drugi, t.i. večplastni model ali model čebule, ki ga je izoblikoval strokovnjak Fred Korthagen 

leta 2003, ponazarja učiteljeve osebnosti po plasteh, pri čemer uvršča učiteljeva prepričanja 

v eno globljih plasti. 

 
Slika 3: Večplastni model učiteljeve profesionalnosti ali model čebule 

 

Vir: Marentič Požarnik (2007, str. 11)  

 

Povsem na površini so (1) učne spretnosti oziroma veščine poučevanja, ki se kažejo v tem, 

kako uspešno učitelj izvaja, načrtuje in evalvira pouk. Spretnosti, ki naj bi jih učitelj obvladal, 

je veliko, se pa tudi spreminjajo oziroma dodajajo (npr. obvladovanje sodobne informacijsko-

komunikacijske tehnologije) (Marentič Požarnik, 2007). Sledi plast (2) kompetenc oziroma 

kompleksen sistem znanja, spretnosti, strategij, rutin in tudi čustvenih sestavin (Javornik 

Krečič, 2008). Naslednja je plast (3) subjektivnih oziroma osebnih pojmovanj (prepričanja o 

znanju, učenju poučevanju), ki so pogosto čustveno in vrednostno obarvana in v veliki meri 

vplivajo na učiteljeve odločitve pri delu (Marentič Požarnik, 2007). Za učiteljevo delovanje je 

tudi pomembna (4) učiteljeva poklicna vloga in identiteta (kaj posamezniku pomeni biti 

dober učitelj, kaj je njegovo poslanstvo). Najgloblja, a hkrati najtežje dostopna je (5) 

učiteljeva osebnost, ki je, kot pravi Javornik Krečič (2008, str. 32), »neponovljiva celota 

psihofizičnih karakteristik«. Globlje plasti vplivajo na bolj površinske, vendar pa so le-te manj 

dostopne zavesti in jih zato težje spreminjamo (Javornik Krečič, 2008).  
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Tretji model prikazuje, kaj se dogaja v učitelju v neki situaciji (npr. dogodek v razredu, 

sodelovanje s starši), preden se nanjo odzove (Schein, 1998, po Javornik Krečič, 2008). 

 
Slika 4: Cikel ORJI  ̶  intrapsihični procesi v učitelju od zaznave situacije do ravnanja 

 

Vir: Schein (1998), v Javornik Krečič (2008, str. 33) 

 

S slike vidimo, da učitelj situacijo najprej (1) zazna, jo opazuje – O (observation). Na zaznavo 

in presojo vplivajo učiteljeva prepričanja, predsodki, pričakovanja. Nato se na situacijo 

čustveno odzove – R (reaction) in na podlagi zaznave ter lastnega doživljanja (3) situacijo 

predeluje, analizira – J (judgement). V zadnji fazi se na situacijo (4) odzove z namenom, da bi 

povzročil želeno spremembo – I (intervene) (prav tam). 

Pomembno je, da se učitelj zaveda svojih pojmovanj in jih spreminja, saj bo le tako spremenil 

svoje delovanje in s tem pripomogel k izboljšanju učnih rezultatov pri učencih (prav tam). 

Danski strokovnjak Laursen (Laursen, 2003, v Marentič Požarnik, 2007) je na podlagi 

podrobnih intervjujev z učitelji, ki so bili označeni kot najboljši, proučeval njihove osebnosti. 

Ugotovil je, da ne obstaja idealna učiteljeva osebnost, da pa je ena izmed najpomembnejših 

lastnosti pristnost oziroma avtentičnost. Raziskava je pokazala, da ima avtentičen učitelj 

jasne osebne namere oziroma vizijo, realistične namere, ki jih dosega ter uteleša z 

navdušenjem, energijo, spoštljiv odnos do učencev, sodeluje s timom, išče nove izzive ter 

skrbi za osebni in poklicni razvoj. 
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2.3.2  Začetno izobraževanje 

Noben bodoči učitelj ne vstopi v razred kot popolni začetnik, saj ima znanja in spretnosti, ki 

jih je pridobil v različnih okoljih, in  teoretična znanja ter različne izkušnje, ki jih je pridobil na 

fakulteti. Znanja, ki jih pridobi v obdobju začetnega izobraževanja, pa se bistveno razlikujejo 

od znanj, ki jih pridobi med samim poučevanjem (Cvetek, 2005).  

Fuller in Brown (1975, v Furlong in Maynard, 1995, v Cvetek, 2005) pravita, da prehaja 

profesionalni razvoj študentov oziroma bodočih pedagoških delavcev skozi različne stopnje. 

Te so : preživetje, mojstrstvo in zadnja stopnja, kjer se nekateri bodoči učitelji ustalijo v 

rutini, postanejo odporni na spremembe, drugi pa se začno odzivati na povratne informacije 

o svojem poučevanju in se sprašujejo o svojem vplivu na učence.  

Številni strokovnjaki (Elliot, 1991; Furlong in Maynard, 1995; Zeichner, 1986; v Cvetek, 2005) 

so razvili različne klasifikacije modelov izobraževanja bodočih učiteljev. Wallace (1991, v 

Cvetek 2005) je opisal tri modele izobraževanja, ki so se v zgodovini šolstva pojavljali 

najpogosteje: predtehnokratski model ali model mojstrskega usposabljanja, tehnokratski 

model ali model uporabne znanosti in posttehnokratski ali reflektivni model. 

1. MODEL: Predtehnokratski model ali model mojstrskega usposabljanja učiteljev 

      Slika 5: Mojstrski model profesionalnega izobraževanja učiteljev 

 

Vir: Wallace (1991), v Javornik Krečič (2008, str. 35) 

 

Ta model je značilen za obdobje po 2. svetovni vojni, kjer so se bodoči učitelji izobraževali na 

učiteljiščih (štiriletni, kasneje petletni programi) oziroma pedagoških akademijah. Bodoči 

učitelji so se učili od učiteljev mojstrov preko hospitacij, ki so jim v organiziranih vadnicah 

demonstrirali, kako naj vzgajajo, disciplinirajo ter metodično oblikujejo pouk. To 

izobraževanje je poudarjalo prakso (Marentič Požarnik, 1987). Zeichner (1986, v Javornik 

Krečič, 2008, str. 34) pravi, da so bili bodoči učitelji pojmovani kot »sprejemniki 

nakopičenega znanja o pouku«.  
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Wallace (1991, v Cvetek, 2005) pravi, da je model v osnovi konservativen, saj ne spodbuja 

sprememb. Bodoči učitelji se učijo od učitelja mojstra, ga opazujejo in posnemajo. Na 

strokovnost se gleda kot na obrt, ki se je da najbolje priučiti z nekakšnim vajeništvom in 

izkušnjami (Kosevski Puljić, 2007). Marentič Požarnik (1987) meni, da je bilo praktično 

usposabljanje v tistem času premišljeno in uporabno za takraten statičen šolski sistem in za 

ustaljene načine vzgojno-izobraževalnega dela. V tistem obdobju teoretična pedagoška-

psihološka spoznanja namreč še niso bila tako obsežna in spremenljiva kot danes. Danes se 

od učitelja pričakuje, da samostojno uvaja nove vsebine, metode, je iznajdljiv, ustvarjalen, 

analizira in evalvira svoje delo, povezuje prakso s teoretičnimi spoznanji, ne pa, da se le 

prilagaja danim razmeram (prav tam).  

2. MODEL: Tehnokratski model ali model uporabne znanosti 

      Slika 6: Model uporabne znanosti profesionalnega izobraževanja učiteljev 

 

Vir: Wallace (1991), v Javornik Krečič (2008, str. 35) 

 

Kasnejše izobraževanje je potekalo na univerzah oziroma posameznih fakultetah – 

pedagoški, filozofski (Javornik Krečič, 2008). Študentje niso več pridobivali znanja z 

opazovanjem, samostojnimi nastopi pod nadzorom, temveč so pridobivali spoznanja o 

poučevanju in učenju na samih fakultetah (Marentič Požarnik, 1987). 

Javornik Krečič (2008) pravi, da je univerzitetni študij že po tradicionalnem mnenju 

namenjen posredovanju znanstvenih disciplin in metodologije, ne pa direktni pripravi na 

poklic. Tudi Cvetek (2005) meni, da je model uporabne znanosti tradicionalen in dodaja, da 

je to verjetno še vedno prevladujoč model usposabljanja učiteljev. Pomembno je vprašanje, 

ki si ga zastavlja Marentič Požarnik (1987) o tem, ali naj pojmujemo kot cilj izobraževanja 

bodočih učiteljev oblikovanje strokovnjaka, ki se bo čim hitreje vključil v obstoječe družbene 

in delovne razmere, ali pa naj posameznik z univerzitetnim študijem pridobi sposobnosti 

širšega in kritičnega razmišljanja o družbenih razmerah in posledicah ter spremembah 

svojega delovanja.  
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3. MODEL:  Posttehnokratski model ali reflektivni model 

       Slika 7: Reflektivni model profesionalnega izobraževanja učiteljev

 
Vir: Wallace (1991), v Javornik Krečič (2008, str. 37) 

 

Reflektivni model številni avtorji poimenujejo različno: razmišljevalni model, model 

razmišljujočega praktika, model »praktične« znanosti, raziskovanje v akciji (Javornik Krečič, 

2008). Wallace (1991, v Cvetek, 2005) govori o dveh stopnjah. Prva je t.i. predizobraževalna 

stopnja, kjer gre za izhodiščni položaj posameznika, ki se je odločil za profesionalno 

izobraževanje, preden se je izobraževalni proces začel. Reflektivni model prav tako kot model 

uporabne znanosti priznava pomembnost strokovnjakov, ki poučujejo bodoče učitelje, 

vendar pa hkrati poudarja vlogo študentov oziroma njihove izkušnje, pojmovanja, s katerimi 

vstopijo v sam izobraževalni proces. Na drugi stopnji posameznik poveže svoje prejeto in 

izkustveno znanje tako, da služita drug drugemu kot vir informacij o poučevanju. Praksa tako 

dobiva osrednje mesto v izobraževanju učiteljev, vendar je njena vrednost močno odvisna od 

refleksij konkretnih izkušenj in prejetega znanja (prav tam).  

Cikel, v katerem udeleženec poučuje ali opazuje pouk, si prikliče pretekle izkušnje, sam ali v 

pogovoru z drugimi razmišlja o poučevanju in izkušnjah, iz vsega izlušči teorije poučevanja, 

teorije nato spet preizkusi v praksi, omogoča stalno izboljševanje in razvijanje osebnih teorij 

poučevanja (Kosevski Puljić, 2007). 

Marentič Požarnik (1987) opozarja, da so bili vsi modeli, ki so bili enostransko usmerjeni 

bodisi v praktično znanje (učenje s posnemanjem) ali pa v osebnostno-čustveni razvoj, 

neuspešni, zato je potrebno pri vseh iskati skupne smernice in jih sintetizirati. Nedvomno pa 

je za današnje izobraževanje bodočih učiteljev odločilen tretji, reflektivni model 

izobraževanja, ki pa ga je po mnenju mnogih še vedno pri nas premalo (Kosevski Puljić, 

2007). Ivajnšič in Ivanuš Grmek (2009) opozarjata, da je izobraževanje učiteljev pomembno 

in odgovorno delo, saj učitelji s svojim delom opravljajo zahtevno družbeno funkcijo, brez 
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katere ni družbenega razvoja. Izobraževanje učiteljev mora biti zato povezano z zahtevnostjo 

njihovega poklica in ustrezno organizacijsko ter programsko zasnovano. 

• Začetki izobraževanj prvih slovenskih učiteljev in učiteljic otrok s posebnimi 

potrebami 

Tudi začetke izobraževanj prvih slovenskih učiteljev in učiteljic otrok s posebnimi potrebami 

lahko povežemo z zgoraj opisanimi modeli izobraževanja bodočih učiteljev. Pogled v 

preteklost namreč kaže, da so v času 1. svetovne vojne, in še nekaj let po tem, prvi učitelji 

otrok s posebnimi potrebami pridobivali, poglabljali ter izpopolnjevali svoja znanja s 

študijskimi obiski in hospitacijami na osnovnih šolah s prilagojenim programom v Avstriji, na 

Češkem in Poljskem (Destovnik, 2009). Najprej so učitelji otrok s posebnimi potrebami 

opravljali le krajše izobraževalne tečaje (Elektronski vir 1), prvi  zametki organiziranega 

posebnega izobraževanja učiteljev pa so se začeli leta 1930, ko je bil v Beogradu organiziran 

enoletni tečaj za specialno usposabljanje učiteljev, zaposlenih v posebnih zavodih (Destovnik, 

2009). Kasneje, po letu 1937, so se morali učitelji otrok s posebnimi potrebami dve leti 

praktično in teoretično pripravljati po predpisanem programu in opraviti tudi strokovni izpit 

višje stopnje za delo z otroki s posebnimi potrebami (Elektronski vir 1). 

• Praktično pedagoško usposabljanje študentov specialne in rehabilitacijske 

pedagogike danes 

Vsak študent prehodi različne faze strokovnega razvoja, s čimer so povezane tudi njegove 

učne potrebe, ki se v procesu začetnega izobraževanja in pedagoškega usposabljanja 

spreminjajo. Ravno zato  so praktična pedagoška usposabljanja študentov skrbno načrtovana 

in potekajo v skladu s tem, na kateri stopnji strokovnega razvoja se študentje nahajajo. 

Maynard in Furlong (1995, v Lipec Stopar, 2007) opisujeta tri modele, ki opredeljujejo 

različne vloge mentorja in prevladujoči stil učenja študenta. Ti modeli so: vajeniški, 

kompetentnostni in refleksivnostni model. Študentje se na začetku praktičnega pedagoškega 

usposabljanja učijo predvsem z opazovanjem mentorjevega dela, sčasoma pa se njihova 

odgovornost in vključenost v sam proces učenja in poučevanja povečuje, medtem ko 

mentorji prevzamejo vlogo opazovalca študentovega dela. Šele ko študentje usvojijo 

osnovne kompetence svojega bodočega dela, so sposobni kritične refleksije o lastnem 

pedagoškem delu, k čemur jih v zadnji fazi spodbujajo tudi mentorji. Avtorica poudarja, da je 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                        Lea Đaković; diplomsko delo 

22 
 

vsak posamezni model pomanjkljiv in zgolj pojasnjuje, kaj se dogaja na določeni stopnji 

študentovega razvoja, šele vsi trije pa predstavljajo mentorstvo, ki spreminja svojo vlogo 

glede na potrebe študentov. 

2.3.3  Pripravništvo in strokovni izpit 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007)  v 110. členu opredeljuje, 

da je pripravnik »strokovni delavec, ki v vrtcu oziroma šoli prvič začne opravljati delo, 

ustrezno smeri in stopnji njegove strokovne izobrazbe, z namenom, da se usposobi za 

samostojno opravljanje dela.« Pripravništvo je v poročilu Začetno poklicno izobraževanje in 

usposabljanje ter vstopanje v poklicno delo (Pomembne teme …, 2005, str. 71) opredeljeno 

kot »obdobje prehoda med začetnim izobraževanjem in usposabljanjem učiteljev in njihovim 

vstopom v poklicno življenje v vlogi popolnoma usposobljenih učiteljev.« To obdobje je 

zadnja faza začetnega izobraževanja in usposabljanja in obsega pomembno razsežnost 

pomoči, mentorstva ter tudi formalne evalvacije (prav tam). 

Obdobje pripravništva je zelo pomembno obdobje v poklicnem delovanju učitelja, saj 

dolgoročno pomembno vpliva na njegov nadaljnji profesionalni razvoj, poklicno učinkovitost 

in poklicno zadovoljstvo (Valenčič Zuljan idr., 2007b).  

Temeljni dejavniki, ki vplivajo na profesionalni razvoj pripravnikov, so:  

• ravnatelj ─ odgovorna oseba za načrtno in strokovno uvajanje pripravnikov v 

pedagoški delo; 

• mentor ─ druga ključna oseba, ki spodbuja, daje naloge, postavlja 

študentu/pripravniku izzive in mu zagotavlja čim več izkušenj, ga usmerja, mu 

pomaga; 

• sodelovalna kultura šole oziroma šolska klima ─ mora biti odprta, pozitivna, podpira 

sodelovanje, timsko delo. (Valenčič Zuljan idr., 2006) 

Strokovni izpit pomeni podelitev končne licence za opravljanje poklica, hkrati pa Reynolds 

(1992, v Valenčič Zuljan idr., 2006) izpostavlja, da strokovni izpit pomeni zaščito javnosti pred 

škodo, ki bi jo povzročil pomanjkljivo usposobljen učitelj.  
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Nekateri avtorji so kritični do strukture strokovnega izpita. Menijo, da je poznavanje 

zakonodaje in slovenskega jezika nujno, vendar pa je način samega preverjanja daleč od 

sodobnih usmeritev v izobraževanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Javornik 

Krečič, 2008) 

2.3.4  Mentorstvo 

Mentor je «koordinator, tutor usmerjevalec, svetovalec.« (Pomembne teme …, str. 77). Je 

usposobljen učitelj, ki že daljši čas dela v svoji stroki in ima izkušnje (prav tam). 

Mentor ima zelo pomembno vlogo pri profesionalnem razvoju pripravnika, zato mora 

obvladati različne spretnosti in imeti različna znanja (Valenčič Zuljan idr. 2007a). Razumeti 

mora potrebe odraslih pri učenju in jih voditi v procesu učenja, poznati  ključne kompetence 

učitelja, omogočiti možnost enakopravnega sodelovanja pripravnika pri delu, biti mora 

usposobljen za poučevanje v tandemu, za sistematično opazovanje pouka in prepoznavanje 

stopnje usposobljenosti pripravnika itd. (prav tam). 

Cvetek (2005) pravi, da je kakovost mentorstva odvisna tako od mentorja kot od pripravnika. 

Mentor mora biti sposoben vzpostavljati odnos pomoči, ki je prilagojen potrebam in 

individualnosti pripravnika, saj se vsak izmed njih razlikuje po osebnostnih značilnostih, 

strokovnem, psihološkem ter didaktičnem znanju, stopnji obvladovanja socialnih spretnosti 

in stopnji profesionalnega razvoja (Resnik Planinc in Ilc, 2007). Mentorjeva naloga je tudi, da 

pripravniku pomaga razviti njegov lastni stil poučevanja, razumevanje lastnega  vpliva na 

dogajanje pri delu ter pomembnost le-tega, spodbujati provokativne diskusije, s pomočjo 

katerih posameznik razjasni svoje osebne teorije, dileme ter poišče odgovore, rešitve 

(Cvetek, 2005). 

Ivajnšič in Ivanuš Grmek (2009) menita, da mentorstvo pri nas še ni dovolj statusno urejeno 

in cenjeno. Za učitelja namreč pomeni dodatno delo – čas, znanje, miselni napor. Juriševič 

(2000) pravi, da o kakovostnem mentorstvu lahko govorimo takrat, ko ga učitelj praktik 

sprejme kot strokovni izziv in se zanj tudi ustrezno usposobi.  
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2.3.5  Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje 

Profesionalni razvoj učitelja se začne s pridobivanjem kandidatov za začetno izobraževanje, 

nadaljuje pa z uvajanjem v delo in nadaljnjimi usposabljanji – stalnimi strokovnimi 

izpopolnjevanji (Zelena knjiga o izobraževanju učiteljev v Evropi, 2001). Stalno strokovno 

izpopolnjevanje je torej le ena izmed oblik poklicnega učenja učiteljev.  Izobraževanje je 

nedokončan proces, kar pomeni, da je učitelj »doživljenjski« učenec (Ivajnšič in Ivanuš 

Grmek, 2009). 

»Osnovni cilj nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja je profesionalni razvoj, strokovna in 

osebnostna rast strokovnih delavcev, s čimer se povečuje kakovost in učinkovitost celotnega 

vzgojno-izobraževalnega sistema« (Devjak in Polak, 2007, str. 33). 

Anderson (1991, v Javornik Krečič, 2008) opozarja na to, da bodo strokovna izobraževanja 

učinkovita le, če bodo: 

• izhajala iz učiteljevih potreb in zadovoljevala potrebe, ki so jih identificirali učitelji 

sami, 

• povezana s tistim, kar učitelji že vedo in kar lahko tudi naredijo, 

• omogočala aktivno vključevanje učiteljev samih (npr. igranje vlog, simulacija) in ne 

zgolj poslušanja strokovnjakov o tem, kako bi morali učitelji delati, 

• opogumljala učitelje, da kar se učijo, tudi uporabijo pri delu, 

• vzpodbujala proces: poskusi – ovrednoti – spremeni – še poskušaj.  

(Več v poglavju 2.5) 

2.3.6  Vpeljevanje sprememb in novosti  

Spremembe se v šolskem sistemu lahko uvajajo na dva načina: 

• od zgoraj navzdol ─ reforme izberejo strukture šolske oblasti z namenom, da 

uresničijo svojo vizijo; politično inicirane spremembe od zgoraj navzdol so uspešno 

izpeljane le, če so na vseh stopnjah procesa spreminjanja sodelovali praktiki, 

• od spodaj navzgor ─ šola oziroma strokovni delavci, ki v njej delajo, se sami usmerijo 

v raziskovanje lastnega dela in težav ter začutijo potrebo po spreminjanju (Javornik 

Krečič, 2008). 
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Tudi Marentič Požarnik idr. (2005) govori o tako imenovani »notranji« in »zunanji« prenovi. 

Hkrati opozarja, da so kurikularne spremembe in novosti lahko uspešne do tolikšne mere, 

kolikor jih učitelji in drugi strokovni delavci razumejo, sprejmejo in znajo uveljaviti v svojem 

delu. Uspeh vsake šolske inovacije, reforme in prenove je torej pomembno povezan s stališči 

in pojmovanji pouka, z usposobljenostjo strokovnih delavcev za uvajanje spremembe, z 

novostmi itd.  

Valenčič Zuljan (1996a) poudarja, da je pedagoško inoviranje kompleksen proces, saj 

strokovnim delavcem predstavlja izziv, odgovornost, prinaša pa tudi neko tveganje. Pri 

vpeljevanju novosti ni pomemben le končni izid, temveč sam inovacijski proces oziroma pot, 

ki jo učitelj prehodi skupaj s kolegi v inovacijskem procesu. Gre za spremembe in izboljšave v 

šolski praksi, in sicer na ravni učiteljevih spretnosti poučevanja, njegove pripravljenosti za 

spreminjanje lastne prakse ter šolske klime.  

V procesu vpeljevanja sprememb oziroma inovacij ne moremo mimo ravnateljeve vloge 

(Valenčič Zuljan, 1996b). V zadnjih desetletjih se je prvotna ravnateljeva vloga 

(ne)odobritelja idej in predlogov razširila v motiviranje inovativnosti pedagoških delavcev, 

spodbujanje izobraževanja in izmenjave izkušenj med zaposlenimi. Ravnateljeva vloga je 

pomembna v vseh fazah inovacijskega procesa. Avtorica poudarja, da je spodbujanje in 

usmerjanje sprememb na šolskem nivoju izredno kompleksna naloga. Ravnatelj mora 

prilagajati svoj način vodenja učiteljski skupnosti, njegova vloga pa se spreminja tudi glede 

na vrsto inovacije, saj inovacija, ki je ponujena od zunaj, zahteva drugačno ravnanje kot tista, 

ki se je porodila znotraj šole. 

2.3.7  Raziskovanje učiteljev 

Učiteljev profesionalni razvoj poteka tudi preko situacij, ki jih učitelj doživlja kot nove, 

stresne, navdušujoče itd. Različne situacije pri delu ga pripravijo do tega, da o njih razmišlja 

in aktivno išče rešitve situacije, problema ter s tem spreminja svojo rutizirano prakso (Cencič 

in Marentič Požarnik, 2003). Tudi Valenčič Zuljan in Vogrinc (2007) naštevata različne razloge 

za inoviranje, in sicer lahko gre za radovednost, reševanje konkretnih problemskih situacij, 

začutenje potrebe po spreminjanju obstoječe situacije ali nezadovoljstvo z obstoječo 

situacijo. Inoviranje pedagoške prakse lahko poteka na nivoju razreda, šole ali na širšem 

družbenem nivoju.  
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Raziskovanje lastne prakse in konteksta lastnega delovanja je temeljno sredstvo 

profesionalnega razvoja (Cencič in Marentič Požarnik, 2003). Pomembna učiteljeva 

kompetenca tako postaja sposobnost lastnega raziskovanja in inoviranja pedagoške prakse 

(Valenčič Zuljan in Vogrinc, 2007). 

• Modeli inoviranja pedagoške prakse 

Dolgo časa je v pedagoškem prostoru prevladoval t.i. tradicionalni model inoviranja »od 

zgoraj navzdol«. Ta model temelji na predpostavki, da sta inoviranje in izobraževanje 

namenjena zapolnjevanju učiteljevih primanjkljajev znanja in spretnosti. Tim inovatorjev je 

skrbel za oblikovanje inovacij, vloga učiteljev pa je bila, da so pri svojem delu uporabljali 

znanstveno preverjene novosti. Lahko bi rekli, da so učitelji bili izpolnjevalci predpisov šolske 

politike. Tradicionalni model inoviranja se je izkazal kot neuspešen, saj je zanemarjal ključni 

element pri inoviranju – učitelje same (Valenčič Zuljan in Vogrinc, 2007). 

Ravno iz tega razloga so kasneje oblikovali inovacijski model, ki enakopravno vključuje 

učitelje v proces inoviranja in raziskovanja šolske prakse. Pri tem je posebej pomembno 

akcijsko raziskovanje, ki se od prejšnjega modela loči po tem, da učitelji praktiki soraziskujejo 

v praksi in da je med njimi in raziskovalci partnerski odnos (prav tam). 

Akcijsko raziskovanje izvajajo učitelji praktiki pogosto s pomočjo šolske svetovalne službe in 

mentorja, z namenom poiskati rešitve za probleme in situacije (npr. najti ustrezne načine za 

doseganje ciljev pouka, standardov znanj učenj, izboljšati razmere v določeni situaciji). V 

procesu raziskovanja pedagoški delavci pridobivajo nova znanja, izboljšujejo profesionalno 

razmišljanje in poučevanje ter tako  profesionalno  napredujejo (Vogrinc, Valenčič Zuljan, 

Krek, 2007). Pri akcijskem raziskovanju torej ne gre le za izboljšavo prakse, temveč obenem 

tudi za poglobljeno razumevanje prakse in samih pogojev, v katerih praksa poteka (Valenčič 

Zuljan in Vogrinc, 2007). Tudi Marentič Požarnik (2001) navaja pozitivne učinke akcijskega 

raziskovanja učiteljev, in sicer, da raziskovanje izboljšuje razmere in okoliščine delovanja 

učiteljev, spodbuja njihovo profesionalno rast ter povečuje samozavest za delovanje v 

prihodnosti. 

Ker je cilj akcijskega raziskovanja preučiti konkretno situacijo, navadno poteka na manjših 

vzorcih (npr. v enem oddelku). Akcijsko raziskovanje je način povezovanja ljudi in 
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spodbujanja timskega dela. Pomembno je, da so vodstvo šole in ostali učitelji naklonjeni 

učiteljem raziskovalcem ter jih spodbujajo in podpirajo pri raziskovalnem delu. Učiteljem 

raziskovalcem so tako lahko v veliko pomoč tudi tisti učitelji, ki sicer sami ne sodelujejo v 

raziskavi, so pa učitelju raziskovalcu pripravljeni prisluhniti, pomagati z nasveti (Krek, 

Vogrinc, 2007). 

Raziskave (Cencič, 1992) so pokazale, da učitelji delajo boljše, če ugotovijo svoje probleme 

pri poučevanju, postanejo pri delu učinkovitejši, če imajo možnost reflektiranja in izmenjave 

izkušenj o delu ter da je delo v odprtem, partnerskem odnosu z drugimi sodelavci pogosto 

koristnejše kot poslušanje napotkov, nasvetov nadrejenih. 

2.3.8  Klima in kultura šole kot organizacije 

Šola kot organizacija ni enotna, saj v njej živijo in delajo različni podsistemi, in sicer: vodstvo 

šole, učitelji, učenci, šolska svetovalna služba, tehnični delavci itd. Tudi šola je hkrati 

podsistem v šolskem sistemu. Vsi ti podsistemi pa so akterji razvoja kakovosti v šoli (Ažman, 

2004). 

Miglič (2002) pravi, da so medosebni odnosi in zadovoljstvo z delom tesno povezani, saj 

medosebni odnosi močno vplivajo na delovno uspešnost. Učiteljeva delovna učinkovitost je 

lahko kljub vsemu njegovemu znanju in spretnostim nizka, če ni voljan izraziti oziroma 

ustrezno uporabljati svojih sposobnosti. Tudi Resman (2005) pravi, da je sodelovalna kultura 

zelo pomembna za učiteljevo strokovno rast, zadovoljevanje profesionalnih potreb 

posameznika ter kakovost dela v razredu oziroma na šoli. Raziskave kažejo, da imajo učitelji 

večjo motivacijo v sodelovalni kulturi, posledično pa to vpliva tudi na učence, saj dosegajo 

višje učne uspehe (prav tam). Handy (1999, v Koren, 2007) pravi, da skupina daje 

posamezniku nekakšen »duševni« dom in pripomore k temu, da so zamisli oziroma rešitve 

bolj preverjene in premišljene, kot če bi jih izoblikoval posameznik sam. 

Deming (Zupanc Grom, 2000), začetnik filozofije Total Quality Management – »celovito 

obvladovanje kakovosti«, je postavil štirinajst bistvenih korakov, ki jih mora upoštevati 

organizacija, ki želi doseči kakovost. Številni avtorji menijo, da so ta načela pomembna tudi v 

vzgoji in izobraževanju. Nekaj izmed njih jih je predstavljenih in opisanih v naslednjem 

odstavku. 
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Kakovostno šolo zagotavljajo: 

− trdni cilji in privolitev vseh zaposlenih o nenehnem izboljševanju svojega dela, 

− dolgotrajne povezave oziroma odnosi med strokovnimi delavci, učenci, starši in tudi 

širšim okoljem (npr. druge šole, lokalna skupnosti itd.), 

− nenehno, permanentno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev na šoli, 

kar zagotavlja strokovnost, ustvarjalnost ter kakovostno delo, 

− metoda samoevalvacije ─ z njeno pomočjo strokovni delavci ugotavljajo kakovost 

lastnega dela in doseganje ciljev ter posledično spreminjanje oziroma izboljševanje 

prakse, na ravni celotne šole pa metoda, če je izpeljana objektivno, strokovno, 

poglobljeno, pomaga pri iskanju prednosti in slabosti organizacije, 

− ravnateljeva vloga na šoli ─ skupaj s kolektivom mora graditi filozofijo nenehnih 

sprememb organizacije, da bi dosegli čim bolj kakovostno delo ter zagotavljali 

možnosti za razvoj in napredovanje vsakega posameznika na šoli, zaposlene  

spodbujati k sodelovanju, timskem delu, medsebojni pomoči, mentorstvu mlajšim itd. 

(prav tam). 

2.3.9  Drugi (neformalni) vplivi 

Javornik Krečič (2008) pravi, da na učiteljev razvoj vplivajo še številni drugi dejavniki, med 

njimi: vpliv družine, dogajanja v družbi, sama odločitev za poklic. Slednji dejavnik je zelo 

pomemben, saj motivi za izbiro učiteljskega poklica vplivajo na kakovost študijskega procesa 

in kasneje tudi poklicnega dela.  

Razloge za izbiro učiteljskega poklica Javornik Krečič in Ivanuš Grmek (2005) delita v pet 

skupin, in sicer: 

• samouresničitveni razlogi ─ temeljijo na želji po osebnosti in profesionalni rasti, 

• altruistični razlogi ─ temeljijo na osebnem interesu, notranji motivaciji, 

• materialni razlogi ─ temeljijo na zunanji motivaciji, ugodnih ekonomskih in socialnih 

posledicah (možnost napredovanja), 

• razlogi aspiracije in stereotipov ─ temeljijo na lastnih in tujih aspiracijah ter 

stereotipih o poklicih, 
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• alternativni razlogi ─ odsevajo izbiro učiteljskega poklica zaradi neizpolnjenih pogojev 

za drugi poklic. 

Motivi, zaradi katerih se posameznik odloči za poklic, so pomembni, saj pomembno vplivajo 

na kakovost študijskega procesa in kasneje tudi poklicnega dela (Draper 2000, v Cencič, 

2000, v Javornik Krečič, 2008). 

Možina idr. (1994) ločijo sedem obširnih dejavnikov, ki vplivajo na osebnostno in strokovno 

rast strokovnih delavcev  v vzgoji in izobraževanju, med njimi omenjajo tudi ekonomske 

pritiske in politične spremembe. 

 

2.4  Kariera in njen razvoj 

2.4.1  Opredelitev pojma 

Koncept razvoja kariere se je razvijal postopno. Sprva je prevladoval izraz »poklic« (ang. 

vocation, occupation), izraz »kariera« (ang. career) pa se je uporabljal občasno v povezavi z 

zaposlitvijo. Okrog leta 1950 se je začel uveljavljati širši pojem »razvoj kariere«, saj so se vse 

bolj uveljavljali izrazi, ki so opisovali globlji in bolj razvojno naravnani vidik pojma poklic. 

Čedalje pogosteje se je začel pojavljati tudi izraz »poklicni razvoj«. Med leti 1960─1970 so 

potekale obsežne razprave o najprimernejših definicijah. Izraz »poklic« je začel zamenjevati 

izraz »kariera«. V osemdesetih letih so se razvijale še širše definicije kariere in kariernega 

razvoja, ki so zajemale različne življenjske vloge, in sicer: delo, družino, prosti čas, učenje itd. 

V devetdesetih letih so se spremembe še stopnjevale. Vse bolj se je začel uveljavljati izraz 

»razvoj kariere«, ki je poudarjal dinamičen element človekovega življenja (Javrh, 2011a). 

Javrh (2011, str. 27) kariero definira kot »vzorec z delom povezanih izkušenj, ki se razteza 

skozi posameznikovo življenje.« Izraz z delom povezanih izkušenj je razumljen zelo široko in 

zajema objektivne dogodke ali položaje (zaposlitveni položaj, delovne naloge, delovne 

odločitve) in subjektivne interpretacije, povezane z delom (delovna pričakovanja, vrednote, 

čustva, potrebe po določeni delovni izkušnji).  
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2.4.2  S-model razvoja kariere učitelja 

Na podlagi kvalitativne raziskave poklicnih biografij zaposlenih slovenskih osnovnošolskih in 

srednješolskih učiteljev v letih 2002─2006, primerjave empiričnih podatkov s Hubermanovim 

modelom in kvantitativne raziskave slovenskih učiteljev leta 2008 je bil oblikovan fazni 

slovenski model oziroma S-model razvoja kariere, ki upošteva posebnosti razvoja učiteljeve 

kariere pri nas (Javrh, 2011b). 

Za razliko od Hubermanovega modela opazimo v S-modelu poleg »zaželene« in 

»nezaželene« strani modela tudi »nevtralno« oziroma »običajno« poklicno pot. Zaželena pot 

kariernega razvoja je na skrajnem levem loku modela, nezaželena na desnem, nevtralna pot 

razvoja pa na sredini. Slednja predstavlja uravnovešenost vseh posameznikovih izkušenj v 

zrelem obdobju (prav tam). 

Slika 8:  S-model razvoja kariere 
 

 

Vir: Javrh (2011b, str. 24) 
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Faza preživetja in odkrivanja 

Tudi domače študije kažejo, da vstop v poklic za učitelja novinca ni lahek. Posameznik se 

ukvarja s seboj, se sooča s številnimi težavami v razredu (disciplina, strah glede obvladovanja 

učencev) in išče ravnotežje med domačimi in službenimi obveznostmi. Na začetku 

posameznikove poklicne poti so pomembni dobri odnosi z vsemi zaposlenimi na šoli – z 

mentorjem, sodelavci, vodstvom šole (Javrh, 2011b). Izkustva, ki jih učitelj novinec doživi ob 

vstopu, imajo velik vpliv na njegovo delo še v zreli karieri (Javrh, 2007). 

Faza stabilizacije 

Je pomembna faza, ki odloča o kakovosti posameznikovega kariernega razvoja. 

Posameznikovo zaupanje vase se povečuje. Značilnosti tega obdobja so: hiter razvoj 

posameznikovih poklicnih kompetenc, opazovanje in eksperimentiranje, poglabljanje v 

stroko, sodelovanje v strokovnih krogih ter prenašanje znanja z enega področja na drugega. 

Dokončna ustalitev se začne s formalno zaposlitvijo (prav tam). 

Faza poklicne aktivnosti/eksperimentiranja 

Učitelj, ki je pri svojem delu doživel pristen in globok stik z učenci, se čuti sposobnega, kar 

pospeši njegovo »poučevalsko rast«. Pri delu je aktiven, začne eksperimentirati, preizkušati 

različne stvari, vpeljevati novosti, kar občasno prinaša tudi pomote in izgorevanje, vendar 

brez negativnih posledic. Za učitelja so še vedno izrednega pomena odnosi s sodelavci in 

ravnatelji, saj pozitivni odnosi krepijo njegovo suverenost in socialne spretnosti. Pomemben 

dejavnik za premagovanje težav je v tej fazi študij oziroma stalno strokovno izpopolnjevanje, 

ki si ga učitelji pogosto želijo (prav tam).  

Faza negotovosti/revizije 

Pomembna značilnost te faze je posameznikov pogled na karierne dosežke v preteklosti, kar 

ga navdaja z nostalgijo ali celo monotonostjo. Učitelj lahko doživi izredno negativno izkušnjo 

(npr. konflikt v razredu, nezanimanje vodstva, osebno ponižanje itd.), ki je ne more preboleti. 

Nekateri učitelji ta osebni poraz uspešno razrešijo s kakovostno samoevalvacijo, drugi pa ne, 

kar vodi v kasnejše zaplete pri delu. Učitelji, ki vstopijo v to fazo, občutijo nezadovoljstvo, so 

nesrečni, čutijo izgorelost, tudi »odmiranje« v stroki. Značilno je, da ne najdejo pristnega 

stika z učenci in razmišljajo o spremembi kariere (prav tam). 
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Faza kritične odgovornosti 

Kritična odgovornost je izredno poudarjena lastnost slovenskih učiteljev, ki je Hubermanov 

model ne prepozna. Pomeni, da zrel učitelj doživlja svoje poslanstvo, sprejema večje 

obremenitve in izzive, je predan v delu, skrbi za tesen stik z učenci in daje velik poudarek na 

nadaljnje izobraževanje. Je družbeno angažiran in čuti moralno dolžnost, da izraža svoja 

stališča o dogajanjih v šolstvu (prav tam). 

Faza sproščenosti 

Učitelj še vedno eksperimentira, si postavlja izzive in skrbi za pristne odnose z učenci. Zaradi 

pozitivnih potrditev se zaveda, da je suveren in dovršen učitelj. Kljub temu da že čuti prve 

znake staranja, se čuti vitalnega, ohranja svežino in sprejema večje obremenitve, saj vidi 

svoje poslanstvo. V tej fazi se pri posamezniku pojavlja želja po mentorstvu. Ima korektne 

odnose s sodelavci in z ravnateljem. Pomembni so mu medosebni odnosi, ki jih skrbno goji z 

ožjim krogom sodelavcem, odpira pa se tudi navzven, v strokovne kroge zunaj šole (prav 

tam).  

Faza nemoči 

Glavna skrb postane upokojitev. Učitelj se počuti izgorelega, zgaranega, občuti vpliv starosti, 

pestijo ga že težave z zdravjem. Kot učitelj se trudi obdržati pridobljeno, zato dela z rutino in 

preudarnostjo. Nima več večjih ambicij, karierni razvoj vidi zunaj trenutnega poklica. Je 

nezadovoljen, kritizerski, ima disciplinske težave in slabše odnose z učenci (prav tam). 

Faza »sproščeno« ali »zagrenjeno« izpreganje 

Vsi učitelji, vedri in zagrenjeni, začno opuščati. Sproščeno izpreganje je vitalno. Posameznik 

občuti vpliv let, se počasi pripravlja na upokojitev, a je po drugi strani še vedno ambiciozen 

ter skrbi za dobro intelektualno kondicijo. Načrtuje, da bo dejaven tudi po upokojitvi. Je 

kakovosten mentor. Vidi napake sistema in jasno izraža svoja mnenja in kritike, a je pri tem 

uravnotežen (prav tam).  

Za zagrenjeno izpreganje je značilno, da je učitelj zgaran, nostalgičen, karierno neizpolnjen, 

tudi kritizerski in zagrenjen. Težko pričakuje upokojitev. Nima pozitivnega mnenja o šoli in 

lastni učiteljski podobi, zato po upokojitvi ne želi biti strokovno dejaven (prav tam). 
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2.5  Izobraževanje kot dejavnik profesionalnega razvoja 

2.5.1  Opredelitev temeljnih pojmov 

Nenehno se srečujemo s številnimi izrazi v povezavi z izobraževanjem, ki jih je smiselno 

razložiti, saj so različno opredeljeni in pogosto neenotno uporabljeni v literaturi in praksi. 

Učenje, izobraževanje in usposabljanje so trije najpomembnejši koncepti, s katerim je 

povezan razvoj zaposlenih (Miglič, 2002). 

Učenje 

Strokovna literatura učenje opredeljuje in razlaga različno, kljub temu pa se večina avtorjev 

strinja, da je  učenje razmeroma trajna sprememba v  védenju in ne le samo pridobivanje 

novega znanja, kar je veljajo do nedavnega (Miglič, 2002). Učenje tako ni le proces 

»pridobivanja znanja, spretnosti in navad«, temveč je širši proces »progresivnega trajnega 

spreminjanja posameznika na osnovi izkušenj«, pri čemer imajo obstoječa znanja (kognitivna 

struktura ali mreža), stališča, pričakovanja, čustva posameznika in njegov socialni okvir 

bistven vpliv na to, česa se bo posameznik naučil in kako (Marentič Požarnik, 1987, str. 64). 

Jelenc (1996, str. 10) pravi, da je učenje »vsaka dejavnost, namerna in nenamerna ali 

naključna, s katero posameznik spreminja samega sebe. Pri tem vplivajo nanj kulturno 

okolje, dejavnosti, ki jih sprejema ali se jih udeležuje, ali pa njegova načrtna dejavnost, da 

vire učenja iz okolja tako ali drugače strukturira in jih prilagodi svojim potrebam.« Druga 

opredelitev opisuje učenje kot proces izboljšanja dejanj zaradi več znanja in boljšega 

razumevanja stvari in dogodkov (Fiol in Lyles, 1985, v Treven, 1997, v Miglič 2002). 

Miglič (2002) pravi, da je v procesu učenja temeljni proces razmišljanje. Le-ta vključuje 

opazovanje dejstev in njihovo povezovanje v veljavne ugotovitve. Pridobivanje spretnosti 

vključuje ponavljanje uporabe znanja, tako da postane avtomatizirano oziroma rutinsko 

(prav tam). 

Izkustveno učenje  

Izkušnje so eden izmed virov učenja in pomemben dejavnik v učenju odraslih, saj iz njih 

izhajajo neposredne potrebe po znanju. Delovne izkušnje so strnjene, notranje povezane, 

bolj sistematične in intenzivne, medtem, ko so življenjske bolj razpršene in večstranske. S 
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pomočjo delovnih izkustev posameznik pridobiva, izpopolnjuje, poglablja in širi svoja znanja 

(Miglič, 2002). Izkustva ne smemo zamenjevati s prakso. Posameznik ima lahko veliko prakse, 

hkrati pa niti najmanjšega izkustva. Izkustvo je posplošena praksa, obogatena s teoretičnim 

znanjem. Za izkustveno učenje je pomembno razmišljanje oziroma reflektiranje posameznika 

o izkušnji (Kolb, 1984, v Marentič Požarnik, Magajna in Peklaj, 1995). 

Med številnimi modeli, ki prikazujejo proces izkustvenega učenja odraslih, je najširše sprejet 

Kolbov model. Po Kolbu je učenje cikličen proces, v katerem se prepletajo štiri aktivnosti, in 

sicer konkretna izkušnja, razmišljujoče opazovanje, abstraktna konceptualizacija in aktivno 

eksperimentiranje (Marentič Požarnik, 1987). Honey in Mumford (1992, 1996, v Miglič, 

2002) se strinjata s Kolbom, da ima vsak posameznik štiri »kanale«, preko katerih sprejema 

novo znanje, hkrati pa njegov model dopolnjujeta. Avtorja  namreč menita, da vsakemu 

posamezniku odgovarjajo različni učni »kanali«. Vsak posameznik je zato na različnih 

stopnjah cikla različno učinkovit in ravno zato pripisuje pomen le tistim stopnjam cikla, ki 

ustrezajo njegovemu načinu učenja (prav tam). 

Marentič Požarnik (1987) opozarja, da ni nujno, da se ciklus začne vedno pri isti fazi, saj se 

ljudje razlikujemo glede na učne stile in zato v skladu z njimi izberemo različna izhodišča. 

 
Slika 9: Kolbov učni cikel in učni stili  

 

Vir: Mumford (1995), v Miglič (2002, str. 141) 
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Odrasli se učijo z opazovanjem, razmišljanjem, posploševanjem in prepoznavanjem vzorcev, 

ki nastanejo kot posledica njihovih izkušenj. Nova spoznanja se vgradijo v posameznikovo že 

obstoječo »teorijo«, kjer se z generalizacijo oblikujejo odnosi do novih dejanj. Ti sklepi nato 

vodijo k spremembam v  razmišljanju in obnašanju, k preizkušanjem novih konceptov in 

pridobivanju novih izkušenj (Miglič, 2002).  

Glede na poudarek na posamezni stopnji spoznavanja ločimo štiri načine učenja in z njimi 

povezane učne stile (Miglič 2002): 

1. Konkretna izkušnja (aktivist)/akomodativni stil  

Ti ljudje so uspešnejši v neposrednih izkušnjah, saj jih bolj kot teorije in posplošitve 

privlači direktno doživetje. Najbolje se učijo iz kratkih nalog »tu in zdaj«, manj uspešni pa 

so pri učenju v situacijah, kjer so pasivni (npr. poslušanje predavanj, branje).  

2. Premišljujoče opazovanje (reflektor)/divergentni stil  

Je značilno za ljudi, ki jim je ljubše razmišljanje kot pa delovanje. Vsako situacijo in idejo 

skušajo razumeti s skrbnim opazovanjem in poslušanjem ter na podlagi spoznanj 

ugotoviti morebitne posledice. Ti ljudje so manj uspešni v nepričakovanih situacijah, kjer 

niso imeli možnosti načrtovanja. 

3. Abstraktna konceptualizacija (teoretik)/asimilativni stil  

Je lastna ljudem, ki jim je bližje logično sklepanje in gradnja splošnih teorij kot pa 

razumevanje trenutne situacije. Najbolje se učijo, ko opazujejo stvari kot sisteme, 

koncepte, modele in teorije, manj učinkoviti pa so pri učenju, ki temelji izključno na 

aktivnostih. 

4. Dejavno eksperimentiranje (pragmatik)/konvergentni stil  

Ljudje s tem učnim stilom so najučinkovitejši pri učenju takrat, ko  obstaja jasna povezava 

med učno snovjo in dejanskim problemom na delovnem mestu. Radi spoznavajo različne 

tehnike in procese, ki jih lahko takoj uporabijo v svojem okolje (prav tam). 

Miglič (2002) poudarja pomen razmišljanja o izkustvih za strokovni razvoj. Razmišljanje o 

izkustvih ni avtomatsko, zato so potrebne metode in tehnike, ki omogočajo in spodbujajo 
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učenje in refleksijo. V nenehni ponavljajoči se praksi se možnosti pridobivanja novih izkustev 

zmanjšajo, zato se mora posameznik neprestano zavestno preizkušati na novih področjih in 

gledati nanje z različnih vidikov. 

Izobraževanje (ang. education) 

»Izobraževanje je zavestna interakcija med subjektom in objektom, katerih rezultat je 

izobrazba, kot sistem kritično usvojenih vednosti, znanja in vrednot, pa tudi sposobnosti in 

spretnosti z različnih področij človekovega delovanja.« (Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar, 

Strmčnik, 2003, str. 50). 

Izobraževanje je sestavljeno iz pripravljenih strukturiranih in organiziranih položajev, v 

katerih se odrasli uči, s ciljem, da posameznik razvija kritične in analitične sposobnosti 

(Miglič, 2002). Nova znanja, sposobnosti in navade, ki jih posameznik pridobi v procesu 

izobraževanja, omogočajo vključitev v družbo in delo (Jereb, 1998, v Možina 1998). 

Usposabljanje (ang. training) 

»Označuje razvijanje znanja, sposobnosti in spretnosti, ki jih človek potrebuje pri opravljanju 

nekega konkretnega dela.« (Možina idr., 1998, str. 502) Izraz se uporablja tudi širše, in sicer 

kot sopomenka za praktično izobraževanje v celoti, kjer je v ospredju pridobivanje praktičnih 

spretnosti (Muršak, 2012). 

V primerjavi s pojmom »izobraževanje« je pojem »usposabljanje« ožji in specifičnejši pojem. 

Njegov namen je učenje specifičnih spretnosti in postopkov za izboljšanje določenih področij 

dejavnosti, medtem ko so cilji izobraževanja (razvijanje znanja, vrednot, spretnosti itd.) širši 

in potrebni v vseh vidikih življenja in dela. Večina učnih izkušenj združuje oba procesa, 

izobraževanje in usposabljanje, saj so nekateri izobraževalni elementi vključeni v 

usposabljanje in obratno (Miglič, 2002). 

Izpopolnjevanje (ang. continuous learning, upskilling) 

Je proces, ki je namenjen dopolnjevanju, izboljšanju ali posodabljanju znanja, spretnosti in 

kompetenc, ki jih je posameznik pridobil v prejšnjem izobraževanju (Muršak, 2012). 

Izpopolnjevanje je nujno, saj se zaradi nenehnega razvoja dejavnosti od zaposlenih pričakuje, 
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da bodo posodabljali, poglabljali ter širili svoja znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo pri delu 

(Miglič, 2002). 

Profesionalni  razvoj (ang. professional development) 

Je proces, v katerem posamezniki povečujejo svoje razumevanje in znanje ter izboljšujejo 

svoje spretnosti in sposobnosti, da so uspešnejši pri delu (McCullough, 1987, v Miglič, 2002). 

Valenčič Zuljan (1999, 2001) profesionalni razvoj opredeli kot proces signifikantnega in 

vseživljenjskega izkustvenega učenja, pri katerem posameznik osmišlja svoja pojmovanja in 

spreminja lastno prakso delovanja. Gre za proces, ki vključuje posameznikovo osebnostno, 

poklicno in socialno dimenzijo in pomeni napredovanje v smeri kritičnega, odgovornega ter 

neodvisnega ravnanja in odločanja. 

Glavni element razvoja je usposabljanje. Čeprav je slednji časovno omejen proces, 

pomembno vpliva na posameznikovo kariero, napredovanje in razvoj v prihodnosti (Miglič, 

2002). 

2.5.2 Izobraževanje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

Pomen in vloga stalnega strokovnega izpopolnjevanja se spreminjata tako v svetu kot pri nas. 

Stalno strokovno izpopolnjevanje je namreč pogojno, posledično vezano na celotni družbeni 

razvoj, zato mora biti sodobno, kakovostno ter slediti svetovnim standardom (Kolenec, 

2004). V zadnjih desetletjih potekajo spremembe tudi na področju specialne in 

rehabilitacijske pedagogike, ki postajajo vse bolj zahtevne in obsežne. Gre za dvigovanje 

ravni izobrazbe, uvajanje sodobnejših metod, tesnejšo povezavo med teorijo in prakso in 

povečevanje deleža pedagoških, psiholoških ter metodoloških vsebin v izobraževanju 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov (prav tam). 

Pomen stalnega strokovnega izpopolnjevanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov je 

soočenje s temeljnimi spremembami v družbi. Različni procesi – individualizacija, 

racionalizacija, tehnološke spremembe, prodor medijev in informatike, imajo neposreden 

vpliv na učenje in poučevanje in ravno to od specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

zahteva, da se morajo znati optimalno prilagajati različnim spremembam pri otrocih in 

mladostnikih s posebnimi potrebami, njihovim staršem, šoli, zavodu in celotni družbi. 
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Nenehno se uvajajo in spreminjajo programi vzgoje, izobraževanja in usposabljanja otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami, vzporedno s tem pa te spremembe pomenijo tudi 

potrebo po uvajanju novih oblik in metod učenja ter poučevanja. Le neprestano učenje in 

izobraževanje omogočata specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, da sledijo novostim ter 

spremembam v svoji stroki in so tako pri delu uspešni (prav tam). 

Tudi Leko in Grownell (2009, v Kavkler, 2010, str. 125) pravita, da je za specialne in 

rehabilitacijske pedagoge pomemben profesionalni razvoj, saj morajo le-ti: 

• »poznati zakonodajo in delovati v skladu z njo skupaj z lokalnimi, državnimi in drugimi 

mehanizmi, ki so pomembni za uresničevanje inkluzije v praksi, 

• poznati kurikul šole, 

• delovati usklajeno s potrebami in cilji ostalih strokovnih delavcev«. 

 

Stalno strokovno izpopolnjevanje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov je specifičen in 

raznovrsten sistem, ki mora temeljiti na potrebah, značilnostih in zmožnostih posameznika 

ter na družbenih potrebah in interesih (Kolenec, 2004). 

Stalno strokovno izpopolnjevanje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov za sodobno 

vzgojno-izobraževalno delo je naloga družbe in samega specialnega pedagoga. Kot opozarja 

sam avtor, sta pomembni tako zunanja kot notranja preobrazba vzgoje in izobraževanja 

otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Zunanjo spremembo je mogoče doseči z 

organizacijskimi posegi, medtem ko je notranja  preobrazba vzgoje in izobraževanja otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami mogoča le, če so specialni in rehabilitacijski pedagogi 

pripravljeni na spremembe. Spremembe morajo sprejemati kot svoje osebne potrebe, 

potrebe časa in celotne družbe ter si prizadevati, da predvidene spremembe tudi realizirajo. 

Specialni in rehabilitacijski pedagogi namreč opravljajo pomembno družbeno vlogo –  otroke 

in mladostnike s posebnimi potrebami pripravljajo na lasten in družben razvoj. Le-to  jim ne 

more uspeti brez humanosti, visoke motiviranosti ter strokovnosti in defektološke 

usposobljenosti (prav tam). 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                        Lea Đaković; diplomsko delo 

39 
 

2.5.3 Ravnateljeva vloga  

Ravnateljeva vloga je pomembna za celoten izobraževalni sistem. Kot vodja šole ima pri 

svojem delu veliko vlog, saj je načrtovalec, nadzornik notranjih odnosov, razsodnik, simbol 

skupine, zgled, svetovalec in poslušalec (Koren, 2007). Njegova vloga se je v današnji šoli 

močno spremenila, saj se od njega zahteva, da šolo in zaposlene vodi v duhu profesionalne 

avtonomije in se zaveda načrtovanja ter razvoja kadra (Valenčič Zuljan idr., 2006) 

Kakovostno vodenje je eden izmed ključnih pogojev za uspešnost šol (Bubb, 2013). Številni 

strokovnjaki (Day idr., 2000 Fullan, 2001; Hargreaves, 2003) dokazujejo, da kakovost vodenja 

vpliva na poklicno motivacijo učiteljev in kakovost poučevanja učiteljev. Ravnatelj ima 

pomembno vlogo pri kariernem razvoju zaposlenih ne glede na to, v katerem obdobju 

kariere so učitelji ─ v zgodnjem, srednjem ali poznem/zrelem obdobju (Javrh, 2011c). 

Evans (1998, v Javrh, 2011c) je v obsežni raziskavi ugotovila, katere so temeljne ravnateljeve 

poteze, ki odločilno vplivajo na učiteljevo dojemanje lastnega dela. Te so: ravnateljeva 

osebnost, odnos do zaposlenih, njegovo »poslanstvo«, profesionalnost in menedžerske 

spretnosti. 

Ena izmed številnih ravnateljevih pristojnosti (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja, 49. člen) je tudi spodbujanje strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja 

strokovnih delavcev. Erčulj (2011) govori o večplastnosti ravnateljeve vloge pri 

profesionalnem razvoju zaposlenih in jo opredeljuje na treh ravneh:  

1. Zagotavljanje pogojev 

Sem se uvrščajo čas in sredstva, ki jih ravnatelj nameni profesionalnemu razvoju (npr. 

izobraževanja, skupna usposabljanja) ter načrtovanje le-tega. 

2. Vzor 

Vodenje za učenje vsebuje tudi dimenzijo vzora, ki ga Sergiovanni (1998, str. 24, v 

Erčulj, 2011, str. 24) opredeljuje kot »prevzemanje odgovornosti, da je kot prvi med 

enakimi vzor vrednot, besed in dejanj«. Pomembna dejavnika ravnateljevega vzora v 

procesu učiteljevega profesionalnega razvoja sta zavzetost za učenje in lastno 

ravnateljevo učenje (prav tam). Avtorica opozarja, da je pomembno ravnateljevo 
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razumevanje profesionalnega razvoja zaposlenih in odnos do le-tega. Dostikrat so 

ravnatelji namreč mnenja, da za kakovostno delo učiteljev zadostuje učenje s 

področja stroke, ne zavedajo pa se pomembnosti drugih področij, in sicer: vodenje 

razreda, komunikacija, sodelovanje znotraj in zunaj šole itd. 

3. Ustvarjanje pogojev 

Ravnatelj ni neposredno odgovoren za učiteljev profesionalni razvoj, je pa odgovoren 

za ustvarjanje pogojev, ki omogočajo profesionalni razvoj zaposlenih. Gre za 

ustvarjanje zmožnosti za učenje (Erčulj, 2011). V šoli mora vladati vzdušje, ki spodbuja 

občutek pomembnosti, sposobnosti ter odgovornosti za svoj razvoj (Gordon, 2004, v 

Erčulj, 2011). 

2.5.4 Programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih 

delavcev v Sloveniji  

Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za razliko od nekaterih držav 

(npr. Nemčije, Avstrije, Finske, Estonije itd.) ni obvezno za ohranitev delovnega mesta, je pa 

pomembno za napredovanje v strokovne nazive in plačne razrede (Valenčič Zuljan idr., 

2011a). 

Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja organizirajo in izvajajo različne institucije: univerze 

oziroma fakultete, ki izobražujejo bodoče strokovne delavce, pedagoški inštituti, nevladne 

organizacije, zasebne organizacije itd. (prav tam). 

Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje (prej stalno strokovno spopolnjevanje) strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju je pri nas doživelo razvoj po letu 1991. Takrat je z novo 

zakonodajo stalno strokovno izpopolnjevanje postalo sestavni del sistema napredovanja 

strokovnih delavcev v nazive (Devjak in Polak, 2007). 

Stalno strokovno izpopolnjevanje vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki 

vsako leto izda obsežen katalog, s pomočjo katerega lahko strokovni delavci v vzgoji in 

izobraževanju izbirajo med različnimi programi. Ti so: 

• Programi za izpopolnjevanje izobrazbe   ̶  programi, ki nadgrajujejo, poglabljajo in 

razširjajo znanja iz programov za pridobitev izobrazbe ter so z zakonom ali s predpisi 
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določeni kot eden od izobrazbenih pogojev za poučevanje določenega predmeta ali 

predmetnega področja. 

• Programi profesionalnega usposabljanja   ̶ programi, ki omogočajo kontinuiran 

profesionalni razvoj strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, usposabljanja za 

izvajanje novih veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter doseganje ciljev novih 

učnih načrtov oziroma katalogov znanja in izpitnih katalogov, nenehno posodabljanje 

disciplinarnega, strokovnega in profesionalnega znanja, seznanjanje z učinkovitimi 

vzgojno-izobraževalnimi praksami in uspešnimi pristopi za profesionalno 

obvladovanje vzgojno-izobraževalnega procesa ter povečanje njegove učinkovitosti. 

• Objavljeni programi  ̶ programi za izpopolnjevanje izobrazbe in programi 

profesionalnega usposabljanja, ki so uvrščeni v nabor objavljenih programov 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju za posamezno šolsko leto. 

• Drugi programi  ̶  programi, ki niso uvrščeni v nabor objavljenih programov, njihov 

cilji pa so tematske konference, izobraževanja v študijskih skupinah, mentorskih 

mrežah ali drugih mrežah povezovanja strokovnih delavcev javnih vrtcev oziroma šol, 

ki jih organizirajo Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center Republike Slovenije za 

poklicno izobraževanje, Andragoški center Republike Slovenije, Šola za ravnatelje, 

Državni izpitni center in Center šolskih in obšolskih dejavnosti, programi 

računalniškega opismenjevanja ter verificirani programi. 

o Tematske konference so krajše oblike nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki 

so namenjene celotnemu vzgojiteljskemu, učiteljskemu oziroma predavateljskemu 

zboru posameznega javnega vrtca oziroma šole. Le-ta jih samostojno organizira, 

kadar v okviru nabora objavljenih programov ni programa, ki bi ustrezal njegovim 

specifičnim izobraževalnim potrebam. 

o Izobraževanje v študijskih skupinah, mentorskih mrežah ali drugih mrežah 

povezovanja strokovnih delavcev javnih vrtcev oziroma šol so krajše oblike 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju, namenjene seznanjanju z novostmi v učnih načrtih oziroma 

izobraževalnih programih ali usposabljanju za izvajanje novosti na področju izvajanja 

vzgojno-izobraževalnega dela (Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju 
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strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, Uradni list RS, št. 64/04, 83/05, 27/07, 

123/08 in 42/09). 

 

Šibke točke stalnega strokovnega spopolnjevanja so po mnenju Ministrstva za šolstvo v letu 

2004 slednje (Devjak in Polak, 2007): 

− prevelika razpršenost ponudbe, 

− premajhen delež programov, ki bi bili usmerjeni na profesionalne komponente 

učiteljskega poklica, 

− prevelika razdrobljenost, ki onemogoča zagotavljanje zadostnih sredstev za več 

izvedb programov, ki bi pokrili dejanske potrebe, 

− premalo možnosti za širitev dobrih praks iz šole na šolo, 

− premajhna prepoznavnost evropskih trendov, 

− sistem ni dovolj občutljiv za pobude in dejanske potrebe šol in učiteljev, vloge in 

odgovornosti nosilcev izobraževanj niso jasno definirane, razmejene, 

− izvajanje izobraževanj je prostorsko preveč oddaljeno in časovno neprilagojeno ritmu 

dela v šolah. 
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3  EMPIRIČNI DEL 

3.1  Opredelitev problema 

V diplomskem delu smo se osredotočili na pomemben dejavnik profesionalnega razvoja ─ 

stalno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje, saj so potrebe po nenehnem 

izpopolnjevanju profesionalnih kompetenc čedalje večje (Day, 1999; Valenčič Zuljan 2011a; 

Javrh 2011a). Pomen in vloga nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja se spreminjata in 

dobivata ustreznejše mesto pri preobrazbi družbe, saj sta pogojno in posledično vezana na 

celotni družbeni razvoj. Ravno zato mora biti izobraževanje in usposabljanje ustrezno in 

kakovostno ter se mora prilagajati sodobnim evropskim oziroma svetovnim standardom 

(Kolenec, 2004). Tako kot za vse ostale strokovne delavce v različnih vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah je nadaljnje izobraževanje in usposabljanje pomembno tudi za specialne in 

rehabilitacijske pedagoge, saj sta hitrost in kakovost družbenega razvoja precej odvisna tudi 

od njih. Le-ti opravljajo pomembno družbeno vlogo pri pripravi otrok in mladostnikov s 

posebnimi potrebami na lastni in tudi družbeni razvoj (prav tam). 

Specialni in rehabilitacijski pedagogi imajo različne poglede na programe nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja. Ravno zaradi njihovih različnih mnenj o programih smo se 

odločili, da želimo  raziskati, v kolikšni meri so specialni in rehabilitacijski pedagogi zadovoljni 

s ponudbo oziroma kakovostjo programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja in v 

kolikšni meri se jim zdi, da izobraževanja prisluhnejo potrebam učenja in poučevanja otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami. 

3.2  Cilji raziskave 

V okviru raziskave želimo ugotoviti: 

1. kakšna pojmovanja imajo specialni in rehabilitacijski pedagogi o profesionalnem 

razvoju, kolikšno pomembnost pripisujejo različnim dejavnikom, ki vplivajo nanj, ter 

kakšna je po njihovem mnenju poklicna vloga specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga; 

2. kakšno je mnenje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o ponudbi programov 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter katerih dodatnih znanj na posameznih 
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področjih oziroma v povezavi s populacijo učencev s posebnimi potrebam si (še) želijo 

pridobiti v prihodnje; 

3. koliko izobraževanj specialni in rehabilitacijski pedagogi obiščejo na leto, iz katerega 

razloga ter na čigavo pobudo in v kolikšni meri  znanja ter spretnosti, ki jih pridobijo v 

različnih oblikah nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, uporabijo pri 

neposrednem delu z otroki oziroma učenci; 

4. kako dobro je po njihovem mnenju poskrbljeno za profesionalni razvoj v vzgojno-

izobraževalni ustanovi, kjer so zaposleni, in kolikšno pomembnost pripisujejo 

predajanju oziroma posredovanju znanja, izkušenj sodelavcem. 

3.3  Raziskovalna metoda 

Raziskava  temelji na deskriptivni in kavzalno neeksperimentalni metodi pedagoškega 

raziskovanja. 

3.4  Raziskovalni vzorec 

Raziskava temelji na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu 102 specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov iz cele Slovenije, ki delajo v različnih vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah, in sicer v prilagojenem programu za predšolske otroke, redni osnovni šoli, 

prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom in v posebnem 

programu vzgoje in izobraževanja. 

Splošni podatki anketirancev 

Tabela 4: Delovna doba poučevanja SRP 

 f f (%) 

 0─1 leto 4 3.9 

2─3 leta 10 9.8 

4─6 let 12 11.8 

7─18 let 51 50.0 

19─30 let 16 15.7 

31 ali več 9 8.8 

Skupaj 102 100.0 
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Tabela 5: Strokovni nazivi SRP 

 f f (%) 

 Brez naziva 39 38.2 

Mentor 33 32.4 

Svetovalec 28 27.5 

Svetnik 2 2.0 

Skupaj 102 100.0 

 
 
Tabela 6: Zaposlitev SRP 

 f f (%) 

 Posebni program za predšolske otroke 4 3.9 

Redna osnovna šola 12 11.8 

Prilagojen program z nižjim 

izobrazbenim standardom 

41 40.2 

Posebni program vzgoje in izobraževanja 35 34.3 

Zavod 6 5.9 

Dom 4 3.9 

Skupaj 102 100.0 

 

3.5  Postopek zbiranja podatkov 

Podatke smo zbrali s pomočjo vprašalnika, ki smo ga sestavili za namen raziskave. Pri tem 

smo se opirali na številne druge raziskave o izobraževanjih in usposabljanjih strokovnih 

delavcev (Cencič, 2006; Valenčič Zuljan idr., 2011b itd.).  

Po predhodnem pogovoru z ravnatelji/-cami smo na šole poslali anketne vprašalnike. 

Specialni in rehabilitacijski pedagogi so anketne vprašalnike izpolnjevali anonimno. 

3.6  Postopek obdelave podatkov 

Podatke smo statistično obdelali s pomočjo   programa SPSS, prikazali smo jih tabelarično in 

opisno. Uporabili smo naslednje statistične parametre: frekvence, relativne frekvence, 

srednjo vrednost, standardni odklon, Hi-kvadrat preizkus in Kullbackov 2Î preizkus. 
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3.7  Rezultati in interpretacija 

3.7.1  Pojmovanja SRP o profesionalnem razvoju 

Zanimalo nas je, kakšna pojmovanja imajo SRP o profesionalnem razvoju. Anketiranci so 

odgovarjali na odprti tip vprašanja, zato smo njihove odgovore umestili v osem kategorij. 

 
 
Tabela 7: Pojmovanja SRP o profesionalnem razvoju 

 
f f (%) 

Pridobitev in nadgradnja znanj 27 26.7 

Nenehno učenje, izobraževanje 71 70.3 

Uporaba znanj v praksi 16 15.8 

Stremenje k novostim 18 17.8 

Osebnostni razvoj 15 14.9 

Timsko delo 10 9.9 

Branje strokovne literature 6 5.9 

Drugo 19 18.8 

Skupaj 182 180.2 

 
70,3 % SRP je profesionalni razvoj opredelilo kot nenehno učenje oziroma izobraževanje, 

26,7 % jih je odgovorilo, da je profesionalni razvoj pridobitev in nadgradnja znanj. 17, 8% 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov meni, da je profesionalni razvoj stremenje k 

novostim, 15,8 % pa pojmuje profesionalni razvoj kot uporabo znanj v praksi. 14,9% 

anketirancev kot del  profesionalnega razvoja omenja osebnostni razvoj,  9,9 % timsko delo, 

6% pa branje strokovne literature. Odgovore 18,8 % anketiranih smo umestili v kategorijo 

drugo. Odgovarjali so: »pomeni biti predavatelj in poslušatelj«, »poslušanje učencev, staršev 

in učenje z njimi«, »pomeni biti prilagodljiv, odprt za izzive« itd.  

 

Kot vidimo, večina SRP profesionalni razvoj pojmuje kot proces poklicnega učenja (70,3 %), 

medtem ko je slaba tretjina (26,7 %) profesionalni razvoj utemeljila z vidika namena 

poklicnega učenja, torej pridobitev novih znanj in/ali nadgradnja znanj.  Le štirje anketiranci, 

katerih odgovore smo umestili v kategorijo drugo, so v utemeljitvah, kaj je profesionalni 

razvoj, poudarili pomen refleksije. 
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3.7.2  Pojmovanja SRP o poklicni vlogi 

Tudi na naslednje vprašanje so SRP odgovarjali na odprti tip vprašanj, zato smo njihove 

odgovore umestili v devet  kategorij. Zaradi lažje umestitve odgovorov v kategorije smo si 

pomagali s širšimi kategorijami, in sicer: delo z učenci, sodelovalni vidik, širše poklicno 

delovanje in drugo. 

Tabela 8: Pojmovanja SRP o poklicni vlogi 

 
f f (%) 

DELO Z UČENCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

SODELOVALNI 

VIDIK 

 

 

VI OPP 38 39.6 

Pomoč OPP 30 31.3 

Učenje za samostojnost, 

življenje 

25 26.0 

Zagotavljati optimalen razvoj 

OPP 

26 27.1 

Odkrivanje, diagnosticiranje in 

odpravljanje primanjkljajev 

21 21.9 

   Sodelovanje s timom 14 14.6 

Sodelovanje s starši 30 31.3 

ŠIRŠE POKLICNO DELOVANJE 9 9.4 

DRUGO 10 10.4 

Skupaj 203 211.5 
 

39,6 % SRP pojmuje svojo poklicno vlogo kot vzgojo in izobraževanje oziroma poučevanje 

OPP. Nekoliko manjši odstotek anketiranih (31,3 %) svojo poklicno vlogo pojmuje kot pomoč 

OPP, 27,1 % anketiranih pa je odgovorilo, da je njihova poklicna vloga zagotavljati optimalen 

razvoj OPP. 26 % anketiranih je kot poklicno vlogo navedlo učenje OPP za samostojnost in 

življenje, 21,9 % anketiranih pa svojo poklicno vlogo pojmuje kot odkrivanje, diagnosticiranje 

in odpravljanje primanjkljajev oziroma težav. 31,3 % anketiranih meni, da je njihova poklicna 

vloga sodelovanje s starši, 14,6 %, pa je kot vlogo navedlo sodelovanje s timom oziroma z 

drugimi strokovnimi delavci. 9,4 % SRP  je kot pomembno poklicno vlogo omenilo tudi lastno 

širše delovanje navzven. Ta vidik je pomemben, saj je naloga SRP tudi ozaveščanje javnosti o 

osebah s posebnimi potrebami. Kot je zapisano v Etičnem kodeksu specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov (2009), morajo le-ti stremeti k temu, da se oblikujejo odnosi, 

javno mnenje in družbeno okolje, ki bodo ustvarjali najboljše možnosti za OPP. Odgovore 
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10,4 % anketiranih smo umestili v kategorijo drugo. Navajali so: »čim večja uspešnost pri 

delu«, »biti dober človek«, »vloge so različne, saj je delo raznoliko« itd. 

3.7.3  Ocene vpliva različnih dejavnikov na profesionalni razvoj 

Zanimalo nas je, kolikšen vpliv SRP pripisujejo različnim dejavnikom na njihov profesionalni 

razvoj. Stopnjo vpliva so anketiranci ocenili na petstopenjski lestvici: 1 ─ povsem 

nepomemben, 2 ─ nepomemben, 3 ─ srednje pomemben, 4 ─ pomemben in 5 ─ zelo 

pomemben. 

Tabela 9: Ocene vpliva različnih dejavnikov na profesionalni razvoj 

 Dejavniki stopnje vpliva Aritm. 
sr. 

St. 
odklon 

1 2 3 4 5   
f f f f f   

Dejavniki f (%) f (%) f (%) f (%) f (%)   

1 ─ Začetno poklicno 
izobraževanje (na fakulteti) 

0 
0,0 

5 
4,9 

18 
17,6 

31 
30,4 

48 
47,1 

4,20 0,091 

2 ─ Pripravništvo, strokovni 
izpit 

7 
6,9 

14 
13,7 

29 
28,4 

34 
33,3 

18 
17,6 

3,41 1,138 

3 ─ Branje strokovne literature 1 
1,0 

0 
0,0 

8 
7,8 

41 
40,2 

52 
51,0 

4,40 0,721 

4 ─ Seminarji, PNIU 2 
2,0 

2 
2,0 

6 
5,9 

29 
28,4 

63 
61,8 

4,46 0,852 

5 ─ Pedagoške konference 1 
1,0 

20 
19,6 

47 
46,1 

23 
22,5 

11 
10,8 

3,23 0,922 

6 ─ Mentorstvo 1 
1,0 

11 
10,8 

36 
35,3 

34 
33,3 

20 
19,6 

3,60 0,957 

7 ─ Hospitacije ravnatelja in 
analize 

3 
2,9 

24 
23,5 

33 
32,4 

32 
31,4 

10 
9,8 

3,22 1,011 

8 ─ Medsebojno hospiYranje 
učiteljev 

3 
2,9 

13 
12,7 

30 
29,4 

39 
38,2 

17 
16,7 

3,53 1,012 

9 ─ Podiplomski študij 
(pridobitev doktorata) 

6 
5,9 

22 
21,6 

50 
49,0 

18 
17,6 

6 
5,9 

2,96 0,933 

10 ─ Sodelovanje v različnih 
projektih 

0 
0,0 

5 
4,9 

35 
34,3 

39 
38,2 

23 
22,5 

3,78 0,852 

11 ─ Vsakodnevna analiza 
pedagoškega dela 

2 
2,0 

9 
8,8 

27 
26,5 

40 
39,2 

24 
23,5 

3,74 0,984 

12 ─ Izmenjava strokovnih 
mnenj s kolegi 

1 
1,0 

1 
1,0 

4 
3,9 

20 
19,6 

76 
74,5 

4,66 0,696 

13 ─ PoziYvna klima na šoli 1 
1,0 

0 
0,0 

1 
1,0 

13 
12,7 

87 
85,3 

4,81 0,540 

14 ─ Ravnateljeva dostopnost, 1 0 1 21 79 4,74 0,579 
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posluh 1,0 0,0 1,0 20,6 77,5 

15 ─ PoziYvni odnosi s 
sodelavci 

1 
1,0 

0 
0,0 

1 
1,0 

17 
16,7 

83 
81,4 

4,77 0,561 

16 ─ Problemske situacije z 
učenci za katere je potrebno 
poiskati rešitve 

1 
1,0 

1 
1,0 

8 
7,8 

29 
28,4 

63 
61,8 

4,49 0,767 

17 ─ Drugo: sodelovanje s 
starši, timom 

0 
0,0 

0 
0,0 

0 
0,0 

0 
0,0 

4 
3,9 

0,20 0,975 

 

Rezultati so pokazali, da SRP največji vpliv pripisujejo pozitivni klimi na šoli ( x = 4,81), saj je 

kar 85,3 % SRP  slednji dejavnik ocenilo kot zelo pomemben. Drugi največji vpliv anketirani 

pripisujejo pozitivnim odnosom s sodelavci ( x = 4,77). Kot zelo pomemben dejavnik je 

slednjega opredelilo  81,4 % anketiranih. 77,5 % anketiranih je kot zelo pomemben dejavnik 

opredelilo ravnateljevo dostopnost in posluh za zaposlene ( x = 4,74). Kot zelo pomemben 

dejavnik je 74,5 % anketiranih opredelilo izmenjavanje strokovnih mnenj ( x = 4,66).  61,8 %  

SRP je kot zelo pomemben dejavnik opredelilo problemske situacije z učenci, za katere je 

potrebno poiskati rešitve ( x = 4,49).  Kot vidimo, so seminarji in programi NIU uvrščeni na 

šesto mesto po oceni vpliva na profesionalni razvoj ( x = 4,46). 61,8 % anketiranih je ta 

dejavnik opredelilo kot zelo pomemben, 28,4 % kot pomemben, 5,9 % pa kot srednje 

pomemben. 2 % anketiranih meni, da je ta dejavnik nepomemben, in enak odstotek, da je 

popolnoma nepomemben. Tudi branju strokovne literature ( x = 4,40) SRP pripisujejo velik 

pomen, saj je 51 % anketiranih ta dejavnik opredelilo kot zelo pomemben, 40,2 % pa kot 

pomemben. 47,1 % anketiranih je kot zelo pomemben dejavnik opredelilo začetno poklicno 

izobraževanje na fakulteti ( x = 4,20), 30,4 % pa kot pomemben. Zanimivo je, da nihče od 

anketiranih ni ta dejavnik opredelil kot povsem nepomemben.  

Slednji dejavniki imajo srednjo vrednost manjšo od štiri. Dejavnik sodelovanje v različnih 

projektih ( x = 3,78) je 38,2 % SRP ocenilo kot pomemben, 34,3 % pa kot srednje 

pomemben. 22,5 % jih meni, da je ta dejavnik zelo pomemben. Nihče od anketiranih ni 

odgovoril, da je sodelovanje v različnih projektih povsem nepomemben dejavnik. 39,2 % 

anketiranih je dejavnik vsakodnevna analiza opravljenega pedagoškega dela ( x = 3,74) 

opredelilo kot pomemben, 26,5 % kot srednje pomemben in 23,5 % kot zelo pomemben 

dejavnik. Zanimivo je, da 8,8 % SRP meni, da je slednji dejavnik nepomemben, in 2 %, da je 

povsem nepomemben. 35,3 % anketiranih je mnenja, da je mentorstvo ( x = 3,60) srednje 
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pomemben dejavnik za profesionalni razvoj. 33,3 % meni, da je pomemben dejavnik, in 19,6 

%, da je zelo pomemben dejavnik. 10,8 % anketiranih je mentorstvo opredelilo kot 

nepomemben dejavnik in 1 % kot povsem nepomemben. Medsebojno hospitiranje učiteljev 

( x = 3,53) je 38,2 % anketiranih opredelilo kot pomemben dejavnik, 29,4 % kot srednje 

pomemben in 17,7 % kot zelo pomemben. 12,7 % ocenjuje ta dejavnik kot nepomemben in 

2,9 % kot povsem nepomemben. 33,3 % je pripravništvo in strokovni izpit ( x = 3,41) 

opredelilo kot pomemben dejavnik, 28,4 % kot srednje pomemben dejavnik. Zanimivo je, da 

13,7 % anketiranih meni, da je slednji dejavnik nepomemben za profesionalni razvoj, in 6,9 

%, da je povsem nepomemben dejavnik. Pedagoške konference ( x = 3,23) je 64,1 % 

anketiranih opredelilo kot srednje pomemben dejavnik, 22,5 % kot pomemben dejavnik in 

19,6 % kot nepomemben dejavnik. Le 10,8 % SRP meni, da je slednji dejavnik zelo 

pomemben za profesionalni razvoj. 32,4 % anketiranih meni, da so ravnateljeve hospitacije 

in analize ( x = 3,22) srednje pomemben dejavnik, 31,4 % pa pomemben dejavnik. Kar 23,5 

% anketiranih meni, da je ta dejavnik nepomemben, in 2,9 % anketiranih, da je povsem 

nepomemben. Najmanjši vpliv na profesionalni razvoj SRP pripisujejo podiplomskemu 

študiju ( x = 2,96). Skoraj polovica (49 %) je mnenja, da je podiplomski študij srednje 

pomemben dejavnik, 21,6 % pa, da je nepomemben dejavnik. Le 5,9 % meni, da je slednji 

dejavnik zelo pomemben, in enak odstotek, da je povsem nepomemben. Štirje anketiranci so 

kot pomemben dejavnik (pod drugo) zapisali tudi sodelovanje s starši in timom. Vsi so ga 

ocenili kot zelo pomemben dejavnik pri njihovem profesionalnem razvoju. 

Valenčič Zuljan, Klander in Sešek (2010) so v raziskavi preučile vpliv različnih dejavnikov na 

učiteljev profesionalni razvoj. Rezultati so pokazali, da učitelji pripisujejo največji pomen 

stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju, ki so ga SRP v naši  raziskavi uvrstili na šesto mesto. 

Kljub temu je kar 61,8 % SRP slednji dejavnik ocenilo kot zelo pomemben, medtem ko tako 

meni 46,5 % učiteljev. Učitelji (Valenčič Zuljan idr., 2010) so velik vpliv na profesionalni razvoj 

pripisali tudi refleksiji lastnega dela. V primerjavi z njimi so SRP v naši raziskavi vsakodnevni 

analizi oziroma refleksiji lastnega pedagoška dela pripisali manjši pomen (na desetem 

mestu). Kar 41,4 % učiteljev je namreč slednji dejavnik ocenilo kot zelo pomemben, medtem 

ko je istega mnenja le 23,5 % SRP. Učitelji (prav tam) so velik pomen za profesionalni razvoj 

pripisali tudi timskemu delu, branju strokovne literature  in sodelovanju v različnih projektih. 

Tudi v naši raziskavi med SRP lahko zasledimo podobno. Najmanjši pomen učitelji (prav tam) 
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pripisujejo ravnateljevim hospitacijam, saj jih je 43,2 % ta dejavnik opredelilo kot srednje 

pomemben, 30,5 % pa kot nepomemben. SRP so slednjemu dejavniku tako kot učitelji 

pripisali manjši vpliv, saj so ga umestili na petnajsto mesto po pomembnosti. Kar 31,4 % SRP 

je ravnateljeve hospitacije ocenilo kot pomemben dejavnik profesionalnega razvoja, medtem 

ko tako meni le 17,9 % učiteljev. 9,8 % SRP  meni, da je ta dejavnik zelo pomemben za njihov 

profesionalni razvoj, medtem ko tako meni 3,2 % učiteljev. 

Zanimalo nas je tudi, ali so leta delovne dobe statistično pomembno povezana z ocenami 

vplivov različnih dejavnikov na profesionalni razvoj. Za preverjanje hipotez neodvisnosti in 

enake verjetnosti smo uporabili χ² preizkus. V primeru, ko pogoji za χ² niso bili izpolnjeni, 

smo uporabili Kullbackov preizkus. 

Tabela 10: Razlike v oceni vpliva dejavnikov na profesionalni razvoj glede na delovno dobo 
poučevanja 

 Delovna doba poučevanja 

Dejavniki profesionalnega razvoja χ² ali 2Î g P 

1  ̶  Začetno poklicno izobraževanje (na 

fakulteti) 

15,566 12 0,212 

2  ̶  Pripravništvo in strokovni izpit 29,036 16 0,024* 

3  ̶  Branje strokovne literature 17,663 12 0,126 

4    ̶ Seminarji, programi nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja 

10,533 16 0,837 

5  ̶  Pedagoške konference 8,692 16 0,926 

6  ̶  Mentorstvo učitelju pripravniku ali 

študentu  

9,338 16 0,899 

7  ̶  Hospitacije ravnatelja in analize hospitacij 16,216 16 0,438 

8  ̶  Medsebojno hospitiranje učiteljev 16,067 16 0,448 

9  ̶  Podiplomski študij (npr. pridobitev 

doktorata) 

27,670 16 0,035 * 

10   ̶ Sodelovanje v različnih projektih 22,341 12 0,034 * 

11   ̶ Vsakodnevna analiza opravljenega 

pedagoškega dela 

9,768 16 0,878 

12   ̶ Izmenjavanje strokovnih mnenj, idej s 17,467 16 0,356 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                        Lea Đaković; diplomsko delo 

52 
 

 

  
 
Legenda: 
 
 *      P < 0,05 
 **    P < 0,01 
 ***  P < 0,001 
 

 

 

Iz dobljenih rezultatov vidimo, da ocene vpliva štirinajstih od sedemnajstih dejavnikov na 

profesionalni razvoj niso statistično pomembno povezane z delovno dobo SRP (priloga 1). 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa je statistično pomembna le pri treh dejavnikih, in sicer 

pri dejavniku pripravništvo in strokovni izpit (χ² = 29,036; g = 16, P = 0,024), podiplomski 

študij (χ² = 27,670; g = 16, P = 0,035) in dejavniku sodelovanje v različnih projektih (χ² = 

22,341; g = 12, P = 0,034). 

Ocena vpliva pripravništva in strokovnega izpita na profesionalni razvoj se povečuje z leti 

poučevanja oziroma z delovno dobo. Slednjemu dejavniku so največji vpliv pripisali SRP, ki 

imajo 31 ali več delovne dobe ( x = 3,88), nato tisti z 19–30 leti delovne dobe ( x = 3,56), 

nato anketirani z 7–18 leti delovne dobe ( x = 3,47), naslednji so bili tisti z 1–3 leti delovne 

dobe( x = 3,36) in nazadnje tisti z 4–6 let delovne dobe ( x = 2,66). Rezultate bi lahko 

povezali z izkušnjami mentorstva SRP. SRP z več leti delovne dobe so si tekom delovanja 

pridobili številne izkušnje, znanja in pridobili predpisani strokovni naziv mentorja, s čimer so 

lahko tudi prevzeli to vlogo. Le-ti se najverjetneje zavedajo pomena mentorstva pri 

profesionalnem razvoju bodočih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Mentorjeva vloga 

je pomembna, saj v začetni oziroma uvajalni fazi pomembno vpliva na pripravnikovo učenje, 

spreminjanje njegov lastne poklicne prakse ter širšega profesionalnega oblikovanja (Valenčič 

Zuljan idr., 2011b). 

Dejavniku podiplomski študij so največji  vpliv na profesionalni razvoj pripisali SRP, ki imajo 

19–30 let delovne dobe ( x = 3,25), nato anketirani z 31 ali več leti delovne dobe ter 

anketirani z 1–3 leti delovne dobe ( x = 3). Naslednji so bili anketirani z 7–18 leti delovne 

kolegi 

13   ̶ Pozitivna klima na šoli 4,037 12 0,983 

14   ̶ Ravnateljeva dostopnost, posluh za 

zaposlene 

9,323 12 0,675 

 15  ̶  Pozitivni odnosi s sodelavci 6,135 12 0,909 

16   ̶ Problemske situacije z učenci, za katere 

je potrebno najti rešitve 

16,573 16 0,414 

17   ̶ Drugo: sodelovanje s starši in timom 2,026 4 0,731 
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dobe ( x = 2,9) ter nato anketirani s 4–6 let delovne dobe ( x = 2,75). Največji vpliv so temu 

dejavniku pripisali tisti z 19 ali več leti delovne dobe, kar lahko povežemo s tem, da so se 

tekom pedagoškega delovanja slednji zaradi različnih razlogov najverjetneje odločili za 

nadaljnje izobraževanje in imajo zato izkušnje s podiplomskim študijem (npr. z magistrskim 

študijem). 

 

Največji vpliv dejavniku sodelovanje v različnih projektih na profesionalni razvoj pripisujejo 

SRP, ki imajo 19–30 let delovne dobe ( x = 3,94), nato tisti z 1–3 leti delovne dobe ( x

=3,86), nato anketirani s 4–6 let in 7–18 let delovne dobe ( x = 3,75) ter najmanj anketirani z 

31 ali več leti delovne dobe ( x = 3,67). SRP z 19–30 let delovne dobe so si tekom svojega 

delovanja pridobili številne izkušnje s sodelovanjem v različnih projektih, zato so jih ocenili 

najvišje. Najverjetneje se tudi »začetniki« oziroma SRP z 1–3 leti delovne dobe zavedajo 

pomena sodelovanja v različnih projektih,  s katerimi se prvič srečajo ob začetku dela, 

medtem ko SRP z 31 ali več delovne dobe pripisujejo temu dejavniku najmanjši pomen. 

Slednji podatek bi lahko povezali z upadanjem ali opuščanjem vlaganj, prizadevanj v delo. 

Govorimo o t.i. postopnem izpreganju (Javrh, 2011a, 2011b, 2011c). Lahko, da se SRP v 

zrelem obdobju kariere manj vključujejo v različne šolske projekte, saj so si tekom svoje 

poklicne kariere na tem področju nabrali že številne izkušnje ter znanja in jim to več ne 

predstavlja tolikšnega izziva kot nekoč. 

 

3.7.4 Zadovoljstvo SRP  s ponudbo programov NIU 

Zanimalo nas je, če so SRP zadovoljni s ponudbo programov NIU. Na voljo so imeli tri 

odgovore, z možno izbiro enega. Svoje odgovore so anketiranci tudi utemeljili. 

 

Tabela 11: Zadovoljstvo SRP s ponudbo programov NIU 

 f f (%) 

 Da 10 9.9 

Srednje 65 64.4 

Ne 26 25.7 

Skupaj 101 100.0 
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64,4 % SRP je srednje zadovoljnih s ponudbo programov NIU, 25,7 % anketiranih je 

odgovorilo, da s ponudbo niso zadovoljni, 9,9 % pa, da so s ponudbo programov zadovoljni. 

 

Svojo izbiro odgovora je utemeljilo 90 SRP, kar predstavlja 88,2 % vseh anketiranih. Zaradi 

lažje umestitve odgovorov v kategorije smo slednje razvrstili v pet širših kategorij: vsebinski 

vidik; izvedbeni vidik; finančni vidik; organizacijski vidik ter drugo.  

 
Tabela 12: Utemeljitve SRP o ponudbi programov NIU 

 f f (%) 

 Vsebinski vidik 86 95.6 

Izvedbeni vidik 14 15.6 

Finančni vidik 20 22.2 

Organizacijski vidik 5 5.6 

Drugo: 4 4.4 

     Skupaj 129 143.3 

 

Skoraj vsi SRP (95,6 %) so svoj odgovor o zadovoljstvu s ponudbo programov utemeljili z 

vidika vsebine programov NIU, 22,2 % z vidika finančnih sredstev, ki jih šola nameni 

izobraževanju strokovnih delavcev, 15,6 % anketiranih je svoje odgovore argumentiralo z 

vidika izvedbe programov, 5,6 % pa z vidika organizacije programov. Odgovore 4,4 % 

anketiranih smo umestili v kategorijo drugo. V spodnji tabeli so prikazane utemeljitve SRP o 

zadovoljstvu s programi NIU. 

 
Tabela 13: Utemeljitve SRP o ponudbi programov NIU 

  f  f (%) 

VSEBINSKI VIDIK 
 
Pestrost vsebine 
 
 
 
Kakovost 
ponudbe 
programov 
 
 
 
IZVEDBENI VIDIK 
 

Zadostna vsebinska pestrost  9  10.0 

Premajhna vsebinska pestrost  12  13.3 

Premajhna naravnanost na poučevanje OPP  30  33.3 

Razlika med ponudbo in kakovostjo  8  8.9 

Nekvalitetni programi  6  6.7 

Neaktualnost vsebin  17  18.9 

Premalo praktičnih usmeritev, preveč teorije  23  25.6 

Premalo povezanosti vsebine z realno prakso  13  14.4 

Drugo:  5  5.6 

Nekvalitetni predavatelji  9  10.0 

Premalo tujih strokovnjakov  9  10.0 

Premalo finančnih sredstev  20  22.2 
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 FINANČNI VIDIK 
ORG.  VIDIK 
DRUGO: 

Neprimeren čas izobraževanj  5  5.6 

Drugo:  4  4.4 

Skupaj 170 188.9 

 

Največ SRP (33,3 %) meni, da so vsebine premalo pestre, saj so le-te premalo naravnane na 

delo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami. Anketiranci so obenem navajali preveliko 

naravnanost vsebin na poučevanje v redni osnovni šoli, premalo izobraževanj za delo v 

prilagojenih programih z nižjim izobrazbenim standardom (delo z učenci z lažjimi motnjami v 

duševnem razvoju) in v posebnih programih vzgoje in izobraževanja (delo z učenci z 

zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju). 13,3 % anketirancev meni, da je 

vsebina ponujenih programov premalo pestra, 10 % anketirancev pa je ravno nasprotnega 

mnenja, in sicer, da je vsebina programov pestra, raznolika. 

 

Naslednji odgovori se nanašajo predvsem na kvaliteto programov NIU. 25,6 % anketirancev 

meni, da so izobraževanja premalo praktično usmerjena ter da temeljijo predvsem na teoriji. 

18,9 % SRP opozarja na neaktualnost vsebin. Pri tem so navajali, da se vsebine ponavljajo, da 

ne sledijo novostim itd. 14,4 % anketirancev je odgovorilo, da so vsebine izobraževanj 

premalo povezane z realno prakso. 8,9 % anketiranih opozarja, da se pojavljajo razlike med 

ponudbo in kakovostjo izobraževanj, 6,7 % pa jih je navedlo, da so izobraževanja 

nekvalitetna. Odgovore 5,6 % anketiranih smo umestili v kategorijo drugo.  

 

20 % anketiranih je podalo utemeljitve glede ponudbe programov NIU z vidika izvedbe le-

teh. Od tega jih je 10 % odgovorilo, da so izvajalci programov nekvalitetni. Anketiranci so 

navajali, da so predavatelji dolgočasni, nezanimivi, podajajo le teorijo itd. Enak odstotek (10 

%) pa je mnenja, da je premalo tujih izvajalcev programov, saj so po njihovem mnenju 

strokovnjaki iz drugih držav pogosto kvalitetnejši od domačih.  

 

Tudi v raziskavi med SRP iz leta 2002 (Kolenec, 2004) lahko zasledimo podobna mnenja 

anketiranih glede kakovosti in pestrosti ponudbe programov NIU. Anketiranci so lahko 

izbirali med petimi odgovori. 58,6 % anketiranih je programe NIU ocenilo kot dobre, 22 % kot 

zelo dobre, 16 % kot zadovoljive, 2,6 % kot slabe in 1,7 % kot odlične. Anketirani so navajali 

slednje ovire, s katerimi se srečujejo v programih NIU: neustrezne metode stalnega 
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strokovnega izpopolnjevanja, premalo možnosti za izmenjavo mnenj, neaktualnost vsebin ter 

neustrezen odnos do konkretne problematike. Raziskava (prav tam) je potrdila visoko 

korelacijo oziroma vzajemni vpliv vsebin na izbiro programov. Med SRP so najbolj zaželene 

vsebine s področja dela, kjer delajo sami, torej pridobivanje specialno-pedagoških znanj 

(48,7 %), kar se je pokazalo tudi v naši raziskavi. 

 

Zanimalo nas je tudi, ali se mnenja SRP o ponudbi programov NIU statistično pomembno 

razlikujejo glede na delovno dobo poučevanja. Ugotovili smo (priloga 2), da ni povezave med 

delovno dobo in zadovoljstvom glede ponudbe programov NIU (χ² = 6,912; g = 8; P = 0,546). 

 

3.7.5  Želje SRP po dodatnih znanjih na posameznih področjih 

Zanimalo nas je, koliko dodatnih znanj še želijo SRP pridobiti na posameznih področjih. 

Količino želenega znanja so anketiranci ocenili na petstopenjski lestvici: 1 ─ zelo malo, 2 ─ 

malo, 3 ─ srednje veliko, 4 ─ veliko in 5 ─ zelo veliko. 

 
Tabela 14: Želje SRP  po dodatnih znanjih na posameznih področjih 

 
 
Dodatno znanje 

Ocena želje po dodatnem znanju   
1 2 3 4 5   
f f f f f Aritm. St. 

 f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) sredina odklon 

1  ̶  Strokovne novosti v SRP 0 
0,0 

4 
3,9 

27 
26,5 

32 
31,4 

36 
35,3 

4,01 0,089 

2  ̶  Didaktično-metodično 
znanje 

2 
2,0 

7 
6,9 

19 
18,6 

27 
26,5 

43 
42,2 

4,04 1,054 

3  ̶  Psihološko znanje 0 
0,0 

4 
3,9 

16 
15,7 

45 
44,1 

31 
30,4 

4,07 0,811 

4  ̶  Pedagoško znanje 0 
0,0 

8 
7,8 

27 
26,5 

41 
40,2 

19 
18,6 

3,75 0,875 

5  ̶  Reševanje vzgojne 
problematike 

1 
1,0 

2 
2,0 

16 
15,7 

20 
19,6 

58 
56,9 

4,36 0,904 

6  ̶  Komunikacijske spretnosti 
in retorika 

6 
5,9 

8 
7,8 

19 
18,6 

32 
31,4 

33 
32,4 

3,80 1,175 

7  ̶  Preverjanje in 
ocenjevanje znanja 

11 
10,8 

22 
21,6 

23 
22,5 

20 
19,6 

21 
20,6 

3,19 1,318 

8  ̶  Uporaba informacijsko-
komunikacijske tehnologije 

4 
3,9 

19 
18,6 

31 
30,4 

26 
25,5 

18 
17,6 

3,36 1,115 

9  ̶  Medpredmetno 
povezovanje 

8 
7,8 

30 
29,4 

36 
35,3 

16 
15,7 

4 
3,9 

2,77 0,977 
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10   ̶ Delo z otroki oziroma 
učenci s posebnimi 
potrebami 

5 
4,9 

10 
9,8 

20 
19,6 

28 
27,5 

33 
32,4 

3,77 1,183 

11   ̶ Delo s starši 3 
2,9 

9 
8,8 

20 
19,6 

28 
27,5 

36 
35,3 

3,89 1,113 

12   ̶ Vodenje oddelka 8 
7,8 

27 
26,5 

34 
33,3 

16 
15,7 

12 
11,8 

2,97 1,131 

13   ̶ Poučevanje odraslih 22 
21,6 

25 
24,5 

19 
18,6 

14 
13,7 

19 
18,6 

2,83 1,429 

 
Največ dodatnega znanja želijo SRP pridobiti na področju vzgojne problematike. Kar 56,9 % 

anketiranih na tem področju želi pridobiti zelo veliko znanja, 19,6 % veliko znanja, 15,7 % 

srednje veliko znanja. Zanemarljiv je delež tistih, ki želijo pridobiti malo znanja (2 %) ali zelo 

malo znanja (1 %). Veliko željo po dodatnem znanju so SRP izrazili tudi na področju 

psihološkega znanja, saj jih je 44 % navedlo, da želijo pridobiti veliko znanja na tem 

področju, 30,4 % pa zelo veliko. Nihče od anketirancev ni izbral odgovora zelo malo. Na 

področju didaktično metodičnega znanja želi 42,2 % SRP pridobiti zelo veliko znanja, 26,5 % 

veliko in 18,6 % srednje veliko znanja. 6,9 % anketirancev je navedlo, da želijo na tem 

področju pridobiti malo znanja, 2 % pa zelo malo znanja. 35,3 % SRP želi pridobiti zelo veliko 

dodatnega znanja na področju strokovnih novosti v specialni in rehabilitacijski pedagogiki. 

31,4 % jih na tem področju želi pridobiti veliko znanja, 26,5 % srednje veliko znanja in 3,9 % 

malo znanja. Nihče od anketirancev ni odgovoril, da želi pridobiti na tem področju zelo malo 

znanja. 35,5 % SRP ima zelo veliko željo po dodatnih znanjih na področju dela s starši. 27,5 % 

jih želi pridobiti veliko znanja, 19,6 % srednje veliko znanja, 8,8 % malo znanja, 2,9 % pa 

navaja, da želijo pridobiti zelo malo znanja. Na področju komunikacijskih spretnosti in 

retorike želi 32,4 % anketiranih pridobiti zelo veliko znanja, odstotek manj (31,4 %) veliko 

znanja, 18,6 % pa srednje veliko znanja. 7,8 % želi na tem področju pridobiti malo znanja, 5,9 

% pa zelo malo znanja. SRP želijo pridobiti tudi dodatna znanja na področju dela z otroki s 

posebnimi potrebami, saj jih je 32,4 % navedlo, da želijo pridobiti veliko znanja na tem 

področju, 27,5 % veliko znanja, 19,6 % srednje veliko znanja, 9,8 % malo znanja in 4,9 % zelo 

malo znanja na tem področju. Na področju pedagoškega znanja želi največ SRP (40,2 %) 

pridobiti veliko znanja, 26,5 % srednje veliko znanja in 18,6 % zelo veliko znanja. 7,8 % jih je 

navedlo, da želijo pridobiti malo znanja na tem področju, nihče pa ni odgovoril, da želi 

pridobiti zelo malo znanja. 30,4 % anketiranih je navedlo, da želijo pridobiti srednje veliko 
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znanja na področju uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije. 25,5 % jih želi na 

tem področju pridobiti veliko znanja, 18,6 % malo znanja, odstotek manj (17,6 %) pa zelo 

veliko znanja. 3,9 % jih je navedlo, da želijo na slednjem področju pridobiti zelo malo znanja. 

22,5 % SRP je odgovorilo, da na področju ocenjevanja in preverjanja znanja želijo pridobiti 

srednje veliko znanja, 22,6 % pa malo znanja. Skoraj enak odstotek anketiranih (20,6 %) želi 

pridobiti zelo veliko znanja, odstotek manj (19,6 %) pa veliko znanja na tem področju. 10,8 % 

anketiranih želi pridobiti na področju preverjanja in ocenjevanja znanja zelo malo dodatnega 

znanja. Na področju vodenja oddelka želi 33,3 % anketiranih pridobiti srednje veliko znanja, 

26,5 % pa malo znanja. Le 11,8 % želi pridobiti zelo veliko znanja. 24,5 % SRP želi na področju 

poučevanja odraslih pridobiti malo znanja, kar 21,6 % pa zelo malo znanja. 18,6 % želi 

pridobiti srednje veliko znanja in enak odstotek zelo veliko znanja. Najmanj dodatnega 

znanja želijo SRP pridobiti na področju medpredmetnega povezovanja. 35,3 % jih želi na tem 

področju pridobiti srednje veliko znanja, 29,4 % pa malo znanja. Le 3,9 % želi na tem 

področju pridobiti zelo veliko znanja, medtem ko jih je 7,8 % odgovorilo, da želijo pridobiti 

zelo malo znanja. 

 

Raziskava med SRP (Kolenec, 2004)  je pokazala, da želi največ SRP (48,7 %) izobraževanja s 

področja, kjer delajo sami (področje SRP), 33 % s pedagoško-psihološkega področja in 13,7 % 

z didaktično-metodičnega področja, kar se je pokazalo tudi v naši raziskavi. Naša raziskava je 

pokazala, da SRP želijo pridobiti največ dodatnega znanja na področju vzgojne problematike. 

SRP s svojim pedagoškim delom uresničujejo tudi vzgojno funkcijo. Kolenec (2004) meni, da 

vzgojnemu področju OPP ne namenjamo dovolj pozornosti. Avtor zastavlja tudi pomembni 

vprašanji o tem, ali dovolj skrbimo za vzgojno delo bodočih SRP in kako v procesu 

izobraževanja pripravljamo SRP za vzgojno delo.  

 

3.7.6  Želje SRP po dodatnih znanjih na področju dela z OPP 

Zanimalo nas je, kakšne želje po dodatnih znanjih imajo SRP na področju dela z OPP. Zastavili 

smo jim odprti tip vprašanja, odgovore pa smo razvrstili v kategorije, ki so navedene v 

spodnji tabeli. Na to vprašanje je odgovorilo 87 SRP, kar predstavlja 85,3 % vseh anketiranih. 
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Tabela 15: Želje SRP po dodatnih znanjih na področju dela z OPP 

 
f f (%) 

 Posamezne skupine OPP 33 37.9 

Vzgojna problematika 19 21.8 

Delo s starši OPP 11 12.6 

Delo z mladostniki s PP 6 6.9 

Gibalno-športno področje 5 5.7 

Plesno-glasbeno področje 5 5.7 

Montessori pedagogika 7 8.0 

Posamezna predmetna 

področja 

11 12.6 

Senzorna integracija 6 6.9 

Psihiatrija 4 4.6 

Diagnostika 4 4.6 

Drugo: 18 20.7 

    Skupaj 129 148.3 

 
37,9 % SRP želi pridobiti znanja, ki se nanašajo na posamezne skupine OPP. SRP, ki so 

zaposleni na rednih osnovnih šolah, so najpogosteje navajali, da bi si želeli pridobiti znanja za 

delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami, z govorno-jezikovnimi motnjami in motnjami 

avtističnega spektra, medtem ko so tisti, ki so zaposleni v posebnem programi vzgoje in 

izobraževanja, najpogosteje navajali, da bi želeli več znanj na področju dela z otroki z 

zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju. 19 % anketiranih je tudi pri tem 

vprašanju navedlo željo po znanju za reševanje vzgojne problematike in 11 % željo po 

dodatnih znanjih za delo s starši otrok s posebnimi potrebami. Enak odstotek (11 %) 

anketiranih je navedlo, da želijo dodatna znanja na posameznih predmetnih področjih, 7 % 

znanj s področja Montessori pedagogike, 6 % delo z mladostniki s posebnimi potrebami, 

enak odstotek (6 %) znanja s področja senzorne integracije. 5% anketiranih ima željo po 

dodatnih znanjih na gibalno-športnem področju in enak odstotek na plesno-glasbenem 

področju. 4 % želi dodatnih znanj s področja psihiatrije in enak odstotek s področja 

diagnosticiranja OPP. Odgovore 20,7 % anketiranih smo umestili pod kategorijo drugo. 

Anketiranci so navedli še naslednje želje po dodatnih znanjih: mediacija, nadomestna 

komunikacija (npr. PECS), terapija po Vojti, lutke kot terapevtsko sredstvo, ročna dela, 
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umetnostna terapija itd. Nekaj anketirancev je odgovorilo, da trenutno nimajo želj po 

dodatnih znanjih. 

 

3.7.7  Pogostost udeležbe SRP v programih NIU 

Želeli smo izvedeti, koliko izobraževanj oziroma programov nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja SRP obiščejo na leto. Ponudili smo jim tri odgovore, anketiranci pa so izbrali  

enega izmed njih. 

 
Tabela 16: Pogostost udeležbe SRP v programih NIU 

 f f (%) 

 Tri ali več 

izobraževanj 

21 21.0 

Dve izobraževanji 39 39.0 

Eno izobraževanje 40 40.0 

Skupaj 100 100.0 

 
Kot vidimo v zgornji tabeli, se 40 % SRP na leto udeleži enega izobraževanja, 39 % dveh, 21 % 

pa treh ali več. V povprečju se SRP udeležijo dveh izobraževanj na leto ( x = 2,19). Dva 

anketiranca nista odgovorila na vprašanje, sta pa podala utemeljitev, da sta zaposlena šele 

prvo leto in zato še ne moreta govoriti o povprečni udeležbi na izobraževanjih na leto. 

 

Zanimalo nas je tudi, ali so leta delovne dobe poučevanja statistično pomembno povezana s 

pogostostjo udeležbe SRP na programih NIU. Rezultati so pokazali (priloga 3), da ni 

statistično pomembne povezave med delovno dobo in pogostostjo udeležbe na programih 

NIU (χ² = 12,475; g = 8; P = 0,131). Da je zanimanje SRP za izobraževanje v programih NIU  

enako v vseh obdobjih kariere, je pokazala tudi raziskava Koleneca (2004). 

 

V anketnem vprašalniku smo SRP zastavili tudi tri vprašanja, katera nismo opredelili kot 

predmet naše raziskave, vendar vseeno navajamo rezultate, saj menimo, da so zanimivi in 

bodo prispevali k širšemu pogledu SRP na programe NIU. Zanimalo nas je: 

1. na kakšen način SRP najpogosteje dobijo informacije o različnih izobraževanjih, 

2. kako pogosto najdejo vsebine, ki si jih želijo, v aktualni ponudbi NIU  ter 

3. ali se želijo udeležiti še več izobraževanj, kot se jih sicer. 
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• Odgovori SRP o tem, na kakšen način najpogosteje dobijo informacije o različnih 

izobraževanjih 

 

SRP smo zastavili polodprto vprašanje s šestimi možnimi odgovori z možnostjo utemeljitve. 

Izbrali so lahko več odgovorov. 

 

Tabela 17: Odgovori SRP o najpogostejših načinih pridobitve informacij o različnih 
izobraževanjih 

 f f (%) 

V katalogih 25 24.5 

Na internetu 50 49.0 

Preko vabil, pozivov 

društev 

74 72.5 

Izvem od ravnatelja 30 29.4 

Izvem od sodelavca 42 41.2 

Drugo 2 2.0 

Skupaj 223 218.6 

 

Največ SRP (72,5 %) dobi informacije o izobraževanjih preko vabil raznih društev, 49 % pa jih 

najde na spletu. 41,2 % informacije o izobraževanjih izve od sodelavcev, 29,4 % pa od 

ravnatelja. Zanimiv je podatek, da le 24,5 % SRP najpogosteje pridobi informacije v katalogih 

NIU. 

• Odgovori SRP o tem, kako pogosto najdejo želene vsebine v aktualni ponudbi NIU 

SRP so lahko izbirali med petimi možnimi odgovori, z možnostjo izbire le enega. 

Tabela 18: Odgovori SRP o tem, kako pogosto najdejo želene vsebine v aktualni ponudbi 
NIU 

 f f (%) 

 Vedno 2 2.0 

V večini primerov 26 25.5 

Včasih 47 46.1 

V redkih primerih 25 24.5 

Nikoli 2 2.0 

Skupaj 102 100.0 
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46,1 % anketiranih je odgovorilo, da v katalogu programov NIU najdejo želeno vsebino 

včasih, 25,5 % pa je odgovorilo, da v večini primerov. Skoraj enak odstotek (24,5 %) 

anketiranih je odgovorilo, da najdejo želene teme v redkih primerih. 2 % SRP v aktualni 

ponudbi vedno najde želene teme, enak odstotek pa nikoli.  

• Odgovori SRP o tem, ali se želijo udeležiti še več izobraževanj, kot se jih sicer 

SRP so lahko izbirali med dvema odgovoroma, ki so jih tudi utemeljili. 

Tabela 19: Odgovori SRP o tem, ali se želijo udeležiti še več izobraževanj, kot se jih sicer 

 f f (%) 

 Da 99 98.1 

Ne 2 1.9 

Skupaj 102 100.0 

 

Kar 98,1 % SRP je odgovorilo, da se želijo udeležiti še več izobraževanj, 1,9 % anketiranih pa 

ne. V spodnji tabeli so prikazane utemeljitve izbire odgovora anketiranih. 

 
Tabela 20: Utemeljitve SRP o želji po večji udeležbi  v programih NIU 

 f f (%) 

 Ker sem željna/željen novega znanja 
 

17 18.9 

Če bi bila izobraževanja kvalitetnejša 9 10.0 

 
Če bi bila izobraževanja bolj naravnana na 
poučevanje OPP 

 
7 

 
7.8 

 
Če bi bila izobraževanja bolj praktično 
usmerjena, uporabna 

 
17 

 
18.9 

 
Če bi bili vsebina in tema zanimivi  

 
29 

 
32.2 

 
Če bi bila izobraževanja finančno dostopnejša 

 
22 

 
24.4 

 
Če bi dopuščal čas 

 
17 

 
18.9 

 
Drugo: 

 
9 

 
10.0 

  
   Skupaj 

 
127 

 
141.1 
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32,2 % SRP je utemeljilo, da bi se udeležili več izobraževanj, če bi bila vsebina izobraževanja 

zanimiva in če bi jih tema pritegnila. 24,4 % anketiranih bi se udeležilo več izobraževanj, če bi 

bila le-ta finančno dostopnejša, 18,9 % anketiranih pa, če bi jim časovno zneslo. Anketiranci 

so ta odgovor utemeljili s tem, da si včasih težko uredijo nadomeščanja na šoli in se zato ne 

morejo udeležiti izobraževanj. Enak odstotek (18,9 %) anketiranih bi se udeležilo več 

izobraževanj, če bi bila le-ta bolj praktično usmerjena in uporabna v sami praksi. 18,9 % SRP 

je pojasnilo, da so željni novih znanj, zato se radi udeležijo izobraževanj. 10 % anketiranih bi 

se udeležilo več izobraževanj, če bi bila le-ta kvalitetnejša, 7,8 % pa, če bi bila izobraževanja 

bolj naravnana na poučevanje OPP. Odgovore 10 % anketiranih smo umestili v kategorijo 

drugo. V to kategorijo smo umestili tudi odgovore dveh SRP, ki sta odgovorila, da se ne želita 

udeležiti še več izobraževanj, kot se jih sicer. Odgovorila sta: »ker ni časa, financ, primernih 

tem«, »eno poglobljeno izobraževanje na leto je povsem zadostno«. 

V raziskavi (Kolenec, 2004) so SRP ocenili, da vidijo največjo oviro pri uspešnem strokovnem 

izpopolnjevanju v tem, da se premalo upoštevajo njihove poklicne potrebe in izkušnje. 

Menijo, da je ena izmed temeljnih nalog stalnega strokovnega izpopolnjevanja 

usposobljenost za obvladovanje in premagovanje vsakodnevnih situacij – torej dela v praksi. 

3.7.8  Razlogi SRP za udeležbo v programih NIU 

Želeli smo izvedeti, iz katerega razloga se SRP običajno udeležijo programov NIU. Ocene 

vpliva dejavnikov na njihovo odločitev glede udeležbe na programe NIU so anketiranci ocenili 

na petstopenjski lestvici: 1 ─ nikoli, 2 ─ redko, 3 ─ včasih, 4 ─ pretežno in 5 ─ vedno. 

Tabela 21: Razlogi SRP za udeležbo na programih NIU 

 
 
  

Ocene vpliva dejavnika   

1 2 3 4 5   
f f f f f Aritm. St. 

Razlogi za udeležbo f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) sredina odklon 

Ker želim pridobiti nova 
teoretična znanja, se 
seznaniti z novostmi v stroki. 

1 
1,0 

10 
9,8 

17 
16,7 

26 
25,5 

47 
46,1 

4,07 1,061 

Ker želim pridobiti nove 
praktične usmeritve za delo z 
otroki s posebnimi 
potrebami. 

0 
0,0 

0 
0,0 

2 
2,0 

7 
6,9 

92 
90,2 

4,89 0,372 

Ker je udeležba pomembna 
za moje napredovanje v šoli v 

33 
32,4 

28 
27,5 

27 
26,5 

4 
3,9 

5 
4,9 

2,18 1,109 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                        Lea Đaković; diplomsko delo 

64 
 

višji naziv. 

Ker ocenjujem, da je 
določeno izobraževanje 
pomembno za moj 
profesionalni razvoj. 

0 
0,0 

0 
0,0 

7 
6,9 

38 
37,3 

53 
52,0 

4,47 0,629 

 

90,2 % SRP se vedno udeleži izobraževanj zato, ker želijo pridobiti nove praktične usmeritve 

za delo z otroki s posebnimi potrebami ( x = 4,89). Nihče od anketiranih ni odgovoril, da se 

iz tega razloga redko ali nikoli ne udeleži izobraževanj. 52 % anketiranih se vedno udeleži 

izobraževanj, ker ocenjujejo, da so določena izobraževanja pomembna za njihov 

profesionalni razvoj ( x = 4,47), 37,3 % pa se pogosto udeleži izobraževanj zaradi slednjega 

razloga. 64,1 % SRP se vedno udeleži izobraževanj iz razloga pridobiti nova teoretična 

znanja, se seznaniti z novostmi v stroki ( x = 4,07), 25,5 % pogosto, 16,7 % pa včasih. 10 % 

anketiranih je navedlo, da se zaradi tega razloga redko udeležijo izobraževanj, 1 % pa, da 

nikoli. Kar 32,4 % anketiranih se nikoli ne odloči za izobraževanja zaradi napredovanja v višji 

naziv ( x = 2,18), 27,5 % se zaradi tega razloga redko udeleži izobraževanj, 26,5 % včasih. 4,9 

% anketiranim je napredovanje pomembno, saj se vedno udeležijo izobraževanj zaradi 

napredovanja v višji naziv, 3,9 % pa pogosto. 

V raziskavi med SRP (Kolenec, 2004) so ugotovili, da je ena izmed najpomembnejših 

vzpodbud za stalno strokovno izpopolnjevanje želja, da se seznanijo z novostmi na področju 

vzgoje, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, torej da 

pridobijo nova znanja (48,7 %). Eden izmed pomembnejših razlogov za udeležitev v različnih 

programih NIU je usposabljanje za uspešnejše reševanje problemov. Le-to naj bi dalo SRP 

dodatna znanja, da bodo zaznavali probleme, ter usposobljenost, da jih bodo uspešno 

reševali. Raziskava je pokazala, da se SRP odločajo za strokovna izpopolnjevanja tudi zaradi 

točkovanj za napredovanje, kar je navedlo 19 % anketiranih. 

3.7.9  Ocene  vpliva različnih pobud na udeležbo SRP v programih NIU 

Zanimalo nas je, na čigavo pobudo se SRP udeležijo različnih programov NIU. Ocene stopnje 

vpliva različnih pobud so anketiranci ocenili na petstopenjski lestvici: 1 ─ nikoli, 2 ─ redko, 3 ─ 

včasih, 4 ─ pogosto in 5 ─ vedno. 
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Tabela 22: Ocene vpliva različnih pobud na udeležbo SRP v programe NIU 

 
 
Pobude 

Ocene vpliva različnih pobud Aritm. 
sr. 

St. 
odklon 

1 2 3 4 5   
f f f f f   
f (%) f (%) f (%) f (%) f (%)   

Osebna pobuda 0 
0,0 

2 
2,0 

2 
2,0 

18 
17,6 

78 
67,5 

4,72 0,604 

Pobuda s strani sodelavcev 5 
4,9 

16 
15,7 

39 
38,2 

29 
28,4 

4 
3,9 

3,12 0,931 

Pobuda s strani ravnatelja 10 
9,8 

20 
19,6 

35 
34,3 

20 
19,6 

11 
10,8 

3,02 1,142 

 

Vidimo, da se 67,5 % SRP vedno udeleži programov NIU na podlagi osebne pobude ( x = 

4,72), 17,6 % pa pogosto. 2 % anketiranih se na lastno pobudo včasih udeleži izobraževanj, 

enak odstotek (2 %) pa redko. Na pobudo s strani sodelavcev ( x = 3,12) se 38,2 % 

anketiranih včasih udeleži izobraževanj, 28,4 % pogosto in 15,7 % redko. 4,9 % anketiranih se 

nikoli ne udeleži izobraževanj na pobudo sodelavcev, medtem ko 3,9 % vedno. Na udeležbo 

programov NIU ima najmanjši vpliv pobuda s strani ravnatelja ( x = 3,02). 34,3 % 

anketirancev je odgovorilo, da se na ravnateljevo pobudo včasih udeležijo programov, 19,6 

% pogosto, enak odstotek (19,6 %) pa redko. 10,8 % se jih na pobudo ravnatelja vedno 

udeleži izobraževanj, medtem ko odstotek manj (9,8 %) nikoli. Tudi raziskava med SRP v letu 

2002 (Kolenec, 2004) je pokazala, da se 11 %  SRP udeleži izobraževanj na pobudo vodstva.  

3.7.10 Ocena uporabe novih znanj, spretnosti SRP pri neposrednem 

pedagoškem delu z OPP in njihove utemeljitve 

Zanimalo nas je, v kolikšni meri SRP znanja, spretnosti, ki jih pridobijo v različnih oblikah NIU, 

uporabijo pri neposrednem pedagoškem delu z OPP. Anketiranci so lahko izbrali en odgovor 

izmed petih ponujenih in ga tudi utemeljili.  

 

Tabela 23: Ocena uporabe novih znanj, spretnosti SRP v praksi 

 f f (%) 

 Vedno 31 30.7 

Pogosto 38 37.6 

Včasih 31 30.7 
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Redko 1 1.0 

Skupaj 101 100.0 

 
37,6 % SRP je odgovorilo, da znanja, ki jih pridobijo na izobraževanjih, pogosto uporabijo pri 

svojem delu. 30,7 % anketiranih znanja vedno uporabi pri svojem delu, enak odstotek (30,7 

%) pa včasih. Zanemarljiv je delež tistih, ki redko uporabijo nova znanja pri delu, saj je tako 

odgovorila le ena oseba (1 %). Nihče od anketirancev ni odgovoril, da znanj, ki jih pridobijo v 

različnih oblikah NIU, nikoli ne uporabi pri svojem pedagoškem delu. 

Utemeljitve je podalo 76 SRP, kar predstavlja 74,5 % vseh anketiranih. Utemeljitve 

anketirancev smo umestili v štiri kategorije, ki jih vidimo v spodnji tabeli.  

 
Tabela 24: Utemeljitve SRP o uporabi znanja v praksi 

 f f (%) 

Izberem izobraževanja, za katera vem, da 
mi bodo pomagala pri delu. 
 

11 14.5 

Vsako znanje se da prenesti v delo  
 

33 43.4 

Ni vsako znanje uporabno 
 

27 35.5 

Drugo: 5 6.6 
 
Skupaj 

 
76 

 
100.0 

 

V spodnji tabeli smo prikazali odgovore oziroma utemeljitve 75 % SRP o uporabi znanj pri 

svojem pedagoškem delu v povezavi z njihovo oceno pogostosti uporabe znanj.  

Tabela 25: Utemeljitve SRP o uporabi novih znanj v praksi v povezavi z njihovo presojo o 
pogostosti uporabe le-teh 

 Ocene uporabe novih znanj pri  pedagoškem 
delu 

 

 Vedno 
f 
f (%) 

Pogosto 
f 
f (%) 

Včasih 
f 
f (%) 

Redko 
f  
f (%) 

Nikoli 
f 
f (%) 

Skupaj 

Izberem izobraževanja, ki jih 
trenutno potrebujem pri 
delu 

6 
54,5 
8,0* 

5 
45,5 
6,7* 

0 
0,0 

0 
0,0 

0 
0,0 

11 
100,0 
14,7* 

Vsako znanje je uporabno v 
praksi, se lahko vnese v 

18 
54,5 

14 
42,4 

1 
3,0 

0 
0,0 

0 
0,0 

33 
100,0 
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delo 24,0* 18,7* 1,3* 44,0* 

Ni vsako znanje uporabno v 
praksi 

0 
0,0 
 

4 
14,8 
5,3* 

22 
81,5 
29,3* 

1 
3,7 
1,3* 

0 27 
100,0 
36,0* 

Drugo: 1 
25,0 
1,3* 

0 
0,0 

3 
75,0 
4,0* 

0 
0,0 

0 
0,0 

4 
100,0 
5,3* 

Skupaj 25 
33,3 

23 
30,7 

26 
34,7 

1 
1,3 

0 
0,0 

75 
100,0 

* Izračuni odstotkov glede na vse anketirane, ki so utemeljili odgovor (N = 57) 

 

44 % SRP je odgovorilo, da je vsako znanje uporabno v praksi oziroma se lahko vnese v 

pedagoško delo. Od tega jih več kot polovica (54,5 %) vedno uporabi znanja pri svojem delu, 

42,4 % pa pogosto. 36 % anketiranih, ki so podali utemeljitev, da ni vsako znanje uporabno v 

praksi, včasih uporabi znanja pri svojem delu (81,5 %), pogosto (14,8 %) ali redko (3,7 %). 

14,7 % SRP je odgovorilo, da se udeležujejo le tistih izobraževanj, za katera menijo, da jih 

trenutno najbolj potrebujejo pri svojem pedagoškem delu. Od tega jih je več kot polovica 

(54,5 %) odgovorila, da nova znanja vedno uporabijo pri svojem delu, 45,5 % pa pogosto. 

Nihče od anketirancev ni odgovoril, da znanja nikoli ne uporabi pri svojem neposrednem 

pedagoškem delu z otroki oziroma učenci s posebnimi potrebami.  

Valenčič Zuljan idr. (2011b) opozarja, da  so bolj kot sama količina izobraževanj pomembnejši 

podatki o tem, kako so pedagoški delavci zadovoljni z različnimi oblikami izpopolnjevanj in v 

kolikšni meri se učinki izpopolnjevanj po njihovem mnenju kažejo v njihovem delu. Raziskava 

Talis (2008) je pokazala, da je 78,5 % pedagoških delavcev iz Slovenije prepričanih, da 

izobraževanja pomembno vplivajo na njihovo delo.  

S tem ko pedagoški delavci prenašajo novo znanje v delo, spreminjajo lastno pedagoško 

prakso. Vse te spremembe so predvsem osebne izkušnje, ki so povezane z osebnimi 

pojmovanji in lastnimi stališči do različnih vidikov pedagoškega dela. Le-te lahko spremljajo 

močni čustveni odzivi, začetne bojazni ob spremembah in odpori. Spremembe na 

osebnostno-strokovni ravni je zato najtežje dosegati, saj jih je zelo zahtevno objektivno in 

sistematično spremljati (Polak, 2005). Razdevšek Pučko (1993) navaja tri skupine razlogov za 

neuspešnost pri prenosu novega znanja v prakso oziroma spreminjanja lastne pedagoške 

prakse, in sicer: neosveščenost in prepričanje, da spremembe niso potrebne; pomanjkanje 
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znanja in spretnosti za uvajanje sprememb in prepričanje pedagoških delavcev, da 

spremembe ne bodo doprinesle k izboljšavam. Avtorica ob tem poudarja, da je za uspešno 

spreminjanje pedagoškega dela pomembno, da pedagoški delavci med seboj primerjajo in si 

izmenjujejo pozitivne, negativne izkušnje, ki jih ob tem doživljajo. Tako namreč pri tem 

zaupajo kolegom svoje bojazni, dileme, pomisleke, storjene napake in doživljajo podporo, 

kar pripomore k večji motivaciji za aktivno uvajanje sprememb in novosti v prakso. 

Zanimalo nas je tudi, ali so leta delovne dobe poučevanja statistično pomembno povezana s 

tem, v kolikšni meri SRP uporabljajo nova znanja, spretnosti, ki jih pridobijo v različnih 

oblikah NIU pri neposrednem pedagoškem delu z OPP. Rezultati (priloga 4) so pokazali, da ni 

statistično pomembne povezave med delovno dobo in pogostostjo uporabe novih znanj pri 

delu (χ² = 6,063, g = 12, P = 0,913). 

3.7.11  Mnenja SRP glede možnosti za profesionalni razvoj znotraj vzgojno-

izobraževalnih ustanov 

Želeli smo izvedeti, kakšno je mnenje SRP o tem, kako je v vzgojno-izobraževalni ustanovi, 

kjer so zaposleni, poskrbljeno za profesionalni razvoj vseh pedagoških delavcev. Anketiranci 

so lahko izbrali en odgovor izmed petih ponujenih, ki so ga tudi utemeljili.  

 

Tabela 26: Odgovori SRP o tem, kako je na vzgojno-izobraževalni ustanovi, kjer so 
zaposleni, poskrbljeno za profesionalni razvoj pedagoških delavcev 

 f f (%) 

 Zelo dobro 18 17.6 

Dobro 36 35.3 

Srednje dobro 41 40.2 

Slabo 6 5.9 

Zelo slabo 1 1.0 

Skupaj 102 100.0 

 
Tabela prikazuje, da je 40,2 % anketiranih odgovorilo, da je za profesionalni razvoj na njihovi 

šoli srednje dobro poskrbljeno, 35,3 % pa je mnenja, da je dobro poskrbljeno. 17,6 % 

anketiranih je mnenja, da je na njihovi šoli zelo dobro poskrbljeno za profesionalni razvoj 

pedagoških delavcev, 6 % anketiranih meni, da je slabo poskrbljeno, in 1 %, da je poskrbljeno 

zelo slabo. 
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V spodnji tabeli so prikazane utemeljitve SRP o tem, kako je na šoli, kjer so zaposleni,  

poskrbljeno za profesionalni razvoj pedagoških delavcev. Utemeljitve je podalo 89 SRP, kar 

prestavlja 87,3 % vseh anketirancev. Zaradi lažje umestitve odgovorov v kategorije smo si 

pomagali s širšimi kategorijami, in sicer: vodstvo, timsko delo in klima, dejavnosti na šoli, 

finančni vidik in drugo.  

 
Tabela 27: Utemeljitve SRP o tem, kako je poskrbljeno za profesionalni razvoj pedagoških 
delavcev na vzgojno-izobraževalnih ustanovah, kjer so zaposleni 

 
f    f (%) 

VODSTVO 

 

 

 

 

 

 

 

TIMSKO DELO 

 

 

DEJAVNOSTI NA ŠOLI 

 

FINANČNI VIDIK 

Spodbuja izobraževanje, 

profesionalni razvoj zaposlenih 

 

45 51.1 

Premalo spodbuja 

izobraževanje, profesionalni 

razvoj zaposlenih 

6 6.8 

Dobro timsko delo in klima 13 14.8 

Timsko delo bi lahko bilo boljše 7 8.0 

Številni projekti, izobraževanja 

na šoli 

23 26.1 

Premalo finančnih sredstev za 

izobraževanja 

26 29.5 

Drugo 14 15.9 

Skupaj 134 152.3 

 

Iz tabele je razvidno, da je 51,5 % SRP odgovorilo, da vodstvo na šoli podpira zaposlene pri 

izobraževanjih in profesionalnem razvoju nasploh. 6 % anketiranih je odgovorilo prav 

nasprotno, in sicer, da jih vodstvo premalo spodbuja k izobraževanju ter premalo podpira pri 

profesionalnem razvoju. 29,5 % anketiranih je omenilo finančni vidik, torej pomanjkanje 

denarnih sredstev na šolah, ki se namenja izobraževanju zaposlenih. Obenem so podali 

komentarje, da za to ni kriva šola oziroma vodstvo, vendar pa ta dejavnik pomembno vpliva 

na njihov profesionalni razvoj, saj se ne morejo izobraževati v tolikšni meri, kot si želijo. 26,1 

% anketiranih je navedlo, da so zadovoljni, saj imajo na šoli organiziranih veliko dejavnosti, 

vpeti so v različne projekte in imajo organizirana celo izobraževanja na sami šoli. 14,8 % jih  

je odgovorilo, da je na šoli, kjer so zaposleni, dobro timsko delo in prijetna klima, medtem ko 

jih je 8 % navedlo, da bi timsko delo lahko bilo boljše, kvalitetnejše.  
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Tabela 28: Utemeljitve SRP o tem, kako je na vzgojno-izobraževalnih ustanovah, kjer so 
zaposleni, poskrbljeno za profesionalni razvoj v povezavi z njihovo presojo 

 Kako dobro je poskrbljeno za profesionalni 
razvoj na šoli, kjer ste zaposleni? 
 

 

 Zelo 
dobro 
f 
f (%) 

Dobro  
f 
f (%) 

Srednje 
dobro 
f 
f (%) 

Slabo 
f  
f (%) 

Zelo 
slabo 
f 
f (%) 

Skupaj 

Vodstvo spodbuja 
izobraževanja, ima posluh 
za zaposlene 

15 
33,3 
16,9* 

25 
55,6 
28,1* 

5 
11,1 
5,6* 

0 
0,0 

0 
0,0 

45 
100,0 
50,6* 

Vodstvo premalo spodbuja 
izobraževanja, nima 
posluha 

0 
0,0 

1 
16,7 
1,1* 

2 
33,3 
2,2* 

3 
50,0 
3,4* 

0 
0,0 

6 
100,0 
6,7* 

Timsko delo, klima je dobra 6 
46,2 
6,7* 

5 
38,5 
5,6* 

2 
15,4 
2,2* 

0 
0,0 

0 
0,0 

13 
100,0 
14,6% 

Timsko delo bi lahko bilo 
boljše 

0 
0,0 

2 
28,6 
2,2* 

3 
42,9 
3,4* 

2 
28,6 
2,2* 

0 
0,0 

7 
100,0 
7,9* 

Na šoli je veliko dejavnosti, 
organiziranih izobraževanj 
itd. 

5 
21,7 
5,6* 

14 
60,9 
15,7* 

4 
17,4 
4,5* 

0 
0,0 

0 
0,0 

23 
100,0 
25,8* 

Premalo finančnih sredstev 
za izobraževanja 

1 
3,8 
1,1* 

6 
23,1 
6,7* 

17 
65,4 
19,1* 

2 
7,7 
2,2* 

0 
0,0 

26 
100,0 
29,2* 

Drugo 0 
0,0 

3 
21,4 
3,4* 

9 
64,3 
10,1* 

1 
7,1 
1,1* 

1 
7,1 
1,1* 

14 
100,0 
15,7* 

* Izračuni odstotkov glede na vse anketirane, ki so utemeljili odgovor (N = 89) 

 

50,6 % SRP je odgovorilo, da vodstvo na njihovi šoli spodbuja zaposlene k izobraževanju in 

pozitivnem profesionalnem razvoju nasploh. Od njih jih je 55,6 % navedlo, da je na šoli za 

profesionalni razvoj zaposlenih dobro poskrbljeno, 33,3 % pravi, da zelo dobro, 11,1 % pa 

srednje dobro. Nihče izmed njih ni odgovoril, da je na šoli slabo ali zelo slabo poskrbljeno za 

profesionalni razvoj. 29,2 % anketiranih je odgovorilo, da šola nameni premalo sredstev za 

izobraževanja, hkrati poudarjajo, da se zavedajo, da za to ni krivo vodstvo. 65,4 % izmed njih 

je presodilo, da je na šoli, kjer so zaposleni, srednje dobro poskrbljeno za njihov 

profesionalni razvoj, 23,1 % meni, da dobro, 7,7 %, da je slabo poskrbljeno, in 3,8 %, da je 

poskrbljeno zelo dobro. 25,8 % je odgovor utemeljilo, da imajo na šoli organiziranih veliko 
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dejavnosti, izobraževanj. 60,9 % izmed njih jih ocenjuje, da je na šoli, kjer so zaposleni, 

dobro poskrbljeno za njihov profesionalni razvoj, 21,7 %, da zelo dobro, 17,4 % pa, da 

srednje dobro. Nihče izmed njih ni odgovoril, da je na šoli slabo ali zelo slabo poskrbljeno za 

njihov profesionalni razvoj. 14,6 % anketiranih meni, da na šoli poteka dobro timsko delo in 

da vlada dobra klima. 46,2 % izmed njih meni, da je na njihovi šoli zelo dobro poskrbljeno za 

profesionalni razvoj pedagoških delavcev, 38,5 %, da je dobro poskrbljeno, in 15,4 %, da je 

poskrbljeno srednje dobro. Nihče izmed njih ni odgovoril, da je na šoli slabo ali zelo slabo 

poskrbljeno za njihov profesionalni razvoj. 7,9 % SRP meni, da bi timsko delo lahko bilo 

boljše oziroma kvalitetnejše. 42,9 % izmed njih meni, da je na šoli, kjer so zaposleni, srednje 

dobro poskrbljeno za njihov profesionalni razvoj, 28,6 %, da zelo dobro, in enak odstotek, da 

slabo. 6,7 % anketiranih je utemeljilo, da vodstvo premalo podpira izobraževanje strokovnih 

delavcev na šoli in jih premalo spodbuja k profesionalnemu razvoju. 50 % izmed njih tako 

ocenjuje, da je na šoli, kjer so zaposleni, slabo poskrbljeno za njihov profesionalni razvoj, 

33,3 %, da srednje dobro, in 17,6 %, da dobro. 

3.7.12   Mnenja SRP o pomembnosti širjenja znanja med sodelavce 

Zanimalo nas je tudi, kakšno je mnenje SRP o pomembnosti širjenja znanja, ki ga pridobijo v 

različnih oblikah izobraževanj, med sodelavce. Anketiranci so lahko izbirali med dvema 

možnima odgovora in podali utemeljitev. 

 

Tabela 29: Presoja SRP o pomembnosti širjenja znanja med sodelavce 

 f f (%) 

 Da 90 88.2 

Ne 12 11.8 

Skupaj 102 100.0 

 

88,2 % SRP je mnenja, da je novo znanje, spretnosti, ki jih pridobivajo v različnih oblikah 

izobraževanja, potrebno deliti med sodelavce. 12 % anketirancev meni ravno obratno, in 

sicer, da svojim sodelavcem ni potrebno posredovati novih znanj.  
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V spodnji tabeli so prikazane utemeljitve SRP o pomembnosti posredovanja novih znanj, 

spretnosti. Odgovore smo umestili v štiri kategorije, kot je vidno v tabeli.  Odgovore je 

utemeljilo 84 SRP, kar predstavlja 82,4 % vseh anketiranih.  

Tabela 30: Utemeljitve SRP o pomembnosti širjenja znanja med sodelavce 

 
f f (%) 

Vsako uporabno znanje, novosti je potrebno 
deliti 
 

64 76.2  

 Znanje delim,  ker se vsi zaposleni ne morejo 
udeležiti izobraževanj 
 

9 10.7  

Znanje, informacije posredujem le tistim, ki 
jih zanima 

9 10.7 

 
Drugo: 
 

6 7.1  

 Skupaj 88 104.8 

 

Iz tabele je razvidno, da 76,2 % anketiranih meni, da je vsako uporabno znanje oziroma 

novosti potrebno deliti. Zapisali so še: »potrebno je delati v dobro otrok«, »lepo je, če lahko 

sodelavcu z novim znanjem pomagam pri njegovem delu«, «primere dobre prakse je 

potrebno širiti med zaposlene« itd. 10,7 % anketirancev je navedlo, da delijo nova znanja 

oziroma informacije, saj se zaradi pomanjkanja financ ali časovne stiske ne morejo vsi 

zaposleni udeležiti izobraževanj, ki bi se jih želeli. Enak odstotek anketirancev je odgovorilo, 

da nova znanja, informacije posredujejo le tistim, ki jih to zanima. 7,1 % odgovorov smo 

umestili v kategorijo drugo. Navedli so: »tudi sama sem hvaležna, ko mi sodelavci predstavijo 

novosti«, «širjenje znanja spodbuja pozitivno klimo«, »znanje težko posredujem v tako 

kratkem času, kot ga imamo na voljo na konferencah, aktivih« itd. 

 
Tabela 31: Utemeljitve SRP o pomembnosti širjenja znanja med sodelavce v povezavi z 
njihovo presojo 

 Presoja SRP o pomembnosti 
posredovanja novega znanja  

 
 
Utemeljitve 

Da 
f 
f (%) 

Ne  
f 
f (%) 

Skupaj 
f 
f (%) 

  

Vsako uporabno znanje je potrebno 
deliti, da se širijo ideje 

64 
100,0 

0 
0,0 

64 
100,0 
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76,2* 76,2* 

Potrebno je posredovati znanje, saj se ne 
morejo vsi udeležiti  izobraževanj 

9 
100,0 
10,7* 

0 
0,0 

9 
100,0 
10,7* 

  

Znanje posredujem le tistim, ki jih 
zanima 

2 
22,2 
2,4* 

7 
77,8 
8,3* 

9 
100,0 
10,7* 

  

Drugo: 3 
50,0 
3,6* 

3 
50,0 
3,6* 

6 
100,0 
7,1* 

  

* Izračuni odstotkov glede na vse anketirane, ki so utemeljili odgovor (N = 84) 

 

76,2 % anketiranih meni, da je vsako uporabno znanje, ideje potrebno deliti, hkrati pa so vsi 

anketiranci tudi presodili, da je pomembno posredovati znanje sodelavcem. 10,7 % je podalo 

utemeljitev, da je potrebno sodelavce seznaniti z novim znanjem, saj se zaradi pomanjkanja 

denarnih sredstev ali časa ne morejo vsi udeležiti izobraževanj, in hkrati presodilo, da je 

potrebno posredovati znanje sodelavcem. Enak odstotek (10,7 %) jih je odgovorilo, da 

znanje, informacije, ki jih pridobijo v različnih oblikah izobraževanj, posredujejo le tistim 

sodelavcem, ki pokažejo zanimanje. Od teh jih 77,8 % meni, da znanja ni potrebno 

posredovati, in 22,2 %, da je to potrebno. 

 3.7.13 Odgovori SRP o pogostosti izmenjave pridobljenih znanj s sodelavci 

Zanimalo nas je, ali SRP posredujejo znanja, ki jih pridobijo v različnih oblikah NIU. 

Anketiranci so lahko izbrali en odgovor izmed petih ponujenih.  

Tabela 32: Odgovori SRP o širjenju znanja med sodelavce 

 f f (%) 

 Vedno 13 12.9 

Pogosto 27 26.7 

Včasih 39 38.6 

Redko 18 17.8 

Nikoli 4 4.0 

Skupaj 101 100.0 

 

Kot je razvidno iz tabele, je največ SRP (38,6 %) odgovorilo, da včasih posredujejo znanja, ki 

jih pridobijo v različnih oblikah NIU, 26,7 % jih pravi, da pogosto predstavijo nova znanja, 
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informacije sodelavcem, 17,8 % pa redko. 12,9 % je tistih, ki znanje vedno posredujejo 

svojim sodelavcem, 3,9 % pa nikoli. 
 

Zanimalo nas je tudi, ali so leta delovne dobe poučevanja statistično pomembno povezana s 

pogostostjo posredovanja novih znanj, informacij sodelavcem. Rezultati so pokazali (priloga 

5), da ni statistično pomembne povezave med delovno dobo in pogostostjo posredovanja 

novih znanj svojim sodelavcem (χ² = 18,196; g = 16; P = 0,313). 
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4  ZAKLJUČEK 

Namen diplomskega dela je bilo raziskati pojmovanja specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov o profesionalnem razvoju, lastni poklicni vlogi in o tem, kolikšno pomembnost 

pripisujejo različnim dejavnikom, ki vplivajo na njihov profesionalni razvoj.  Ugotovili smo, da 

kar 70,3 % specialnih in rehabilitacijskih pedagogov profesionalni razvoj opredeljuje kot 

nenehno učenje in izobraževanje, 26,7 % pa profesionalni razvoj pojmuje kot pridobitev in 

nadgradnjo znanj. 39,6 % specialnih in rehabilitacijskih pedagogov svojo poklicno vlogo 

pojmuje kot vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, 31,3 % kot pomoč 

otrokom s posebnimi potrebami in enak odstotek kot sodelovanje s starši. Rezultati so 

pokazali, da specialni in rehabilitacijski pedagogi pripisujejo največji vpliv na profesionalni 

razvoj naslednjim dejavnikom: pozitivna klima na šoli, pozitivni odnosi s sodelavci, 

ravnateljeva dostopnost in posluh za zaposlene, izmenjavanje strokovnih mnenj. Dejavnik 

seminarji, programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja so po pomembnosti vpliva na 

profesionalni razvoj specialni in rehabilitacijski pedagogi uvrstili na šesto mesto. Najmanjši 

vpliv na profesionalni razvoj anketiranci pripisujejo podiplomskemu študiju (pridobitev 

doktorata). 

Zanimalo nas je tudi, kakšno je mnenje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o ponudbi 

programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter katerih dodatnih znanj na 

posameznih področjih oziroma v povezavi s populacijo otrok s posebnimi potrebam si (še) 

želijo pridobiti v prihodnje. Ugotovili smo, da je 64,4 % specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov srednje zadovoljnih s ponudbo programov nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja, 25,7 % je nezadovoljnih in le 9,9 % zadovoljnih. Anketirani so največkrat 

opozorili na to, da so vsebine izobraževanj premalo naravnane na poučevanje otrok s 

posebnimi potrebami (33,3 %), da so vsebine premalo praktično usmerjene (25,6 %), da je za 

izobraževanje pedagoških delavcev namenjeno premalo finančnih sredstev (22,2%), da so 

vsebine programov neaktualne (18,9 %) in premalo povezane z realno prakso (14,4 %). Le 10 

% anketiranih je podalo pozitivne utemeljitve glede programov nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja, in sicer, da so po njihovem mnenju programi vsebinsko pestri. Največ 

dodatnega znanja specialni in rehabilitacijski pedagogi želijo pridobiti na področju vzgojne 

problematike, psihološkega znanja, didaktično metodičnega znanja, strokovnih novosti v 
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specialni in rehabilitacijski pedagogiki ter dela s starši. Na področju dela z otroki s posebnimi 

potrebami želi 37,9 % specialnih in rehabilitacijskih pedagogov pridobiti znanja, ki se 

nanašajo na posamezne skupine posebnih potreb, s katerimi se tudi srečujejo pri samem 

delu. Navajali so še želje po pridobitvi dodatnih znanj na področju vzgojne problematike, 

dela s starši, posameznih predmetnih področjih, pedagogike Montessori, dela z mladostniki s 

posebnimi potrebami itd. 

Zanimalo nas je tudi, koliko izobraževanj specialni in rehabilitacijski pedagogi obiščejo na 

leto, iz katerega razloga ter na čigavo pobudo in v kolikšni meri znanja ter spretnosti, ki jih 

pridobijo v različnih oblikah nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, uporabijo pri 

neposrednem delu z otroki oziroma učenci. Ugotovili smo, da se v povprečju specialni in 

rehabilitacijski pedagogi udeležijo dveh izobraževanj na leto. Kar 90,2 % specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov se izobraževanj vedno udeleži zaradi želje po pridobitvi 

praktičnih usmeritev za delo z otroki s posebnimi potrebami. 67,5 % specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov se izobraževanj udeleži vedno na podlagi osebne pobude ter 38,2 

% občasno na pobudo sodelavcev. Najmanjši vpliv specialni in rehabilitacijski pedagogi 

pripisujejo pobudam s strani ravnatelja. 8,8 % anketiranih se izobraževanj (skoraj) vedno 

udeleži zaradi napredovanja v višji naziv. Na vprašanje, v kolikšni meri anketirani nova 

znanja, ki jih pridobijo v različnih oblikah programov nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja uporabijo pri svojem pedagoškem delu, je 37,6 % anketiranih odgovorilo, da 

znanja pogosto uporabijo pri svojem delu. 30,7 % anketiranih znanja vedno uporabi pri 

svojem delu, enak odstotek pa včasih. Zanemarljiv je delež tistih, ki redko ali nikoli ne 

uporabijo novih znanj pri delu. Anketiranci, ki so odgovorili, da znanja vedno ali pogosto 

uporabijo pri neposrednem pedagoškem delu, so za utemeljitev največkrat podali, da se da 

po njihovem mnenju vsako znanje prenesti v prakso in da tudi sami izbirajo tista 

izobraževanja, za katera menijo, da jih potrebujejo za kakovostnejše nadaljnje pedagoško 

delo. Anketiranci, ki so odgovorili, da znanja, ki jih pridobijo v različnih oblikah programov 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, pri svojem pedagoškem delu uporabijo občasno, 

so po večini ravno nasprotnega mnenja, in sicer, da ni vsako znanje uporabno in ga zato ne 

morejo prenesti v prakso.  
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Želeli smo izvedeti, kako dobro je po mnenju specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

poskrbljeno za profesionalni razvoj v vzgojno-izobraževalni ustanovi, kjer so zaposleni, in 

kolikšno pomembnost pripisujejo predajanju oziroma posredovanju znanja, izkušenj 

sodelavcem. 40,2 % anketiranih meni, da je na vzgojno-izobraževalni ustanovi, kjer so 

zaposleni, srednje dobro poskrbljeno za profesionalni razvoj zaposlenih, 35,3 % je mnenja, 

da je dobro poskrbljeno, in 17,6 %, da je poskrbljeno zelo dobro. 5,9 % anketiranih meni, da 

je na šoli slabo poskrbljeno za njihov profesionalni razvoj, in 1 %, da zelo slabo. Večina 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki menijo, da je za njihov profesionalni razvoj na 

delovnem mestu dobro ali zelo dobro poskrbljeno, je podala utemeljitve, da jih vodstvo 

spodbuja pri izobraževanjih, ima posluh za zaposlene, da na šoli vladata pozitivna klima ter 

dobro timsko delo in da na šoli potekajo številne dejavnosti, projekti, izobraževanja, ki 

prispevajo k njihovem profesionalnem razvoju. Specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki skrb 

za profesionalni razvoj na njihovi šoli ocenjujejo kot slabo ali zelo slabo, so navajali, da 

vodstvo premalo spodbuja zaposlene k izobraževanju, nima posluha za zaposlene ter da je 

med zaposlenimi premalo sodelovanja. Ugotovili smo tudi, da kar 88,2 % specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov meni, da je nova znanja, ki jih pridobijo v različnih oblikah 

programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, potrebno posredovati sodelavcem. 

Nasprotnega mnenja je 11,8 % anketiranih. Specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki menijo, 

da je nova znanja potrebno posredovati sodelavcem, so podali utemeljitve, da je vsako 

uporabno znanje, novosti potrebno deliti (76,2 %) in da znanja posredujejo ostalim zato, ker 

se vsi zaposleni ne morejo udeležiti izobraževanj (10,7 %). Največ specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov, ki so navedli, da znanja ni potrebno deliti med sodelavci, znanje 

posreduje le tistim, ki jih to zanima (10,7 %). Kljub temu da se specialni in rehabilitacijski 

pedagogi zavedajo pomembnosti izmenjave znanj, pa jih največ (38,3 %) navaja, da znanja 

posredujejo ostalim sodelavcem občasno. Le 12,9 % znanja posreduje vedno, 4 % pa nikoli. 

Zanimivo bi bilo, da bi v anketnem vprašalniku specialnim pedagogom zastavili tudi dodatna 

vprašanja o izvajalcih programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, katere metode 

ter oblike dela na izobraževanjih jim bolj ustrezajo, prav tako pa bi bilo zanimivo izvedeti, v 

kolikšni meri se izobražujejo neformalno in v kolikšni formalno.    

Za nadaljnje raziskave bi lahko k sodelovanju povabili tudi ravnatelje. Njihovi pogledi na 

profesionalni razvoj, različne dejavnike, ki vplivajo nanj, mnenja o programih nadaljnjega 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                        Lea Đaković; diplomsko delo 

78 
 

izobraževanja in usposabljanja, o uporabnosti pridobljenih znanj v praksi ter mnenja o 

pomembnosti izmenjave znanj med zaposlenimi bi pomagali še bolj osvetliti sam predmet 

raziskovanja. Ena izmed možnosti nadaljnjih raziskav bi lahko bila tudi primerjava pogledov 

na programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter na uporabnost novih znanj v 

praksi med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, ki so zaposleni v različnih vzgojno-

izobraževalnih ustanovah in se tako srečujejo z različnimi populacijami otrok s posebnimi 

potrebami. 
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6 PRILOGE 

Priloga 1 

• Razlike v presoji vpliva različnih  dejavnikov na profesionalni razvoj specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov glede na delovno dobo poučevanja 

 Delovna doba poučevanja 

Dejavniki profesionalnega razvoja χ² ali 2Î g P 

Začetno poklicno izobraževanje (na 

fakulteti) 

15,566 12 0,212 

Pripravništvo in strokovni izpit 29,036 16 0,024* 

Branje strokovne literature 17,663 12 0,126 

Seminarji, programi nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja 

10,533 16 0,837 

Pedagoške konference 8,692 16 0,926 

Mentorstvo učitelju pripravniku ali študentu  9,338 16 0,899 

Hospitacije ravnatelja in analize hospitacij 16,216 16 0,438 

Medsebojno hospitiranje učiteljev 16,0,67 16 0,448 

Podiplomski študij (npr. pridobitev 

doktorata) 

27,670 16 0,035 * 

Sodelovanje v različnih projektih 22,341 12 0,034 * 

Vsakodnevna analiza opravljenega 

pedagoškega dela 

9,768 16 0,878 

Izmenjavanje strokovnih mnenj, idej s kolegi 17,467 16 0,356 

Pozitivna klima na šoli 4,037 12 0,983 

 Ravnateljeva dostopnost, posluh za 

zaposlene 

9,323 12 0,675 

Pozitivni odnosi s sodelavci 6,135 12 0,909 

Problemske situacije z učenci, za katere je 16,573 16 0,414 



 

 

 

 

Legenda: 
* P < 0,05 
** P < 0,01 
*** P < 0,001 

 

• Presoja vpliva začetnega poklicnega izobraževanja (na fakulteti) na profesionalni 

razvoj glede na dobo poučevanja 

 

Dejavnik 

Začetno poklicno 
izobraževanje 

Delovna doba 

Skupaj 1-3 leta 4-6 let 7-18 let 19-30 let 31 ali več 

 Nepomemben 0 1 3 1 0 5 

 0% 20.0% 60.0% 20.0% 0% 100.0% 

Srednje pomemben 1 3 10 3 1 18 

 5.6% 16.7% 55.6% 16.7% 5.6% 100.0% 

Pomemben  10 2 12 5 2 31 

 32.3% 6.5% 38.7% 16.1% 6.5% 100.0% 

Zelo pomemben 3 6 26 7 6 48 

 6.3% 12.5% 54.2% 14.6% 12.5% 100.0% 

Skupaj  14 12 51 16 9 102 

 13.7% 11.8% 50.0% 15.7% 8.8% 100.0% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

potrebno najti rešitve 

Drugo: sodelovanje s starši in timom 2,026 4 0,731 



 

 

• Presoja vpliva pripravništva in strokovnega izpita na profesionalni razvoj glede na 

dobo poučevanja 

 

Dejavnik 

Pripravništvo in  
strokovni  izpit 
 

Delovna doba 

Skupaj 1-3 leta 4-6 let 7-18 let 19-30 let 31 ali več 

 Povsem nepomemben  0 4 3 0 0 7 

 0% 57.1% 42.9% 0% 0% 100.0% 

Nepomemben  3 3 5 3 0 14 

 21.4% 21.4% 35.7% 21.4% 0% 100.0% 

Srednje pomemben  4 1 17 5 2 29 

 13.8% 3.4% 58.6% 17.2% 6.9% 100.0% 

Pomemben  6 1 17 4 6 34 

 17.6% 2.9% 50.0% 11.8% 17.6% 100.0% 

Zelo pomemben  1 3 9 4 1 18 

 5.6% 16.7% 50.0% 22.2% 5.6% 100.0% 

Skupaj  14 12 51 16 9 102 

 13.7% 11.8% 50.0% 15.7% 8.8% 100.0% 

 

• Presoja vpliva branja strokovne literature na profesionalni razvoj glede na dobo 

poučevanja 

 

 

Dejavnik 

Branje strokovne literature 
 

Delovna doba 

Skupaj 1-3 leta 4-6 let 7-18 let 

19-30 

let 

31 ali 

več 

 Povsem nepomemben  0 0 1 0 0 1 

 0% 0% 100.0% 0% 0% 100.0% 

Srednje pomemben  1 0 3 4 0 8 

 12.5% 0% 37.5% 50.0% 0% 100.0% 

Pomemben  9 3 19 4 6 41 

 22.0% 7.3% 46.3% 9.8% 14.6% 100.0% 

Zelo pomemben  4 9 28 8 3 52 

 7.7% 17.3% 53.8% 15.4% 5.8% 100.0% 

Skupaj  14 12 51 16 9 102 

 13.7% 11.8% 50.0% 15.7% 8.8% 100.0% 

 



 

 

• Presoja vpliva seminarjev, programov nadaljnjega izobraževanja, seminarjev na 

profesionalni razvoj glede na dobo poučevanja 

 

 

Dejavnik 

Programi nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja 

Delovna doba 

Skupaj 

1-3 

leta 4-6 let 7-18 let 

19-30 

let 

31 ali 

več 

 Povsem nepomemben  0 1 1 0 0 2 

 0% 50.0% 50.0% 0% 0% 100.0% 

Nepomemben  0 0 1 1 0 2 

 0% 0% 50.0% 50.0% 0% 100.0% 

Srednje pomemben  0 0 3 2 1 6 

 0% 0% 50.0% 33.3% 16.7% 100.0% 

Pomemben  4 4 13 4 4 29 

 13.8% 13.8% 44.8% 13.8% 13.8% 100.0% 

Zelo pomemben  10 7 33 9 4 63 

 15.9% 11.1% 52.4% 14.3% 6.3% 100.0% 

Skupaj  14 12 51 16 9 102 

 13.7% 11.8% 50.0% 15.7% 8.8% 100.0% 

 

• Presoja vpliva pedagoških konferenc na profesionalni razvoj glede na dobo 

poučevanja 

 

Dejavnik 

Pedagoške konference 
 

Delovna doba 

Skupaj 1-3 leta 4-6 let 7-18 let 

19-30 

let 

31 ali 

več 

 Povsem nepomemben  0 0 1 0 0 1 

 0% 0% 100.0% 0% 0% 100.0% 

Nepomemben  2 3 10 3 2 20 

 10.0% 15.0% 50.0% 15.0% 10.0% 100.0% 

Srednje pomemben  7 3 24 9 4 47 

 14.9% 6.4% 51.1% 19.1% 8.5% 100.0% 

Pomemben  5 3 11 2 2 23 

 21.7% 13.0% 47.8% 8.7% 8.7% 100.0% 

Zelo pomemben  0 3 5 2 1 11 

 0% 27.3% 45.5% 18.2% 9.1% 100.0% 

Skupaj  14 12 51 16 9 102 

 13.7% 11.8% 50.0% 15.7% 8.8% 100.0% 



 

 

• Presoja vpliva mentorstva učitelju pripravniku ali študentu na pedagoški praksi na 

profesionalni razvoj glede na dobo poučevanja 

 

Dejavnik 

Mentorstvo učitelju 
pripravniku ali študentu 

Delovna doba 

Skupaj 1-3 leta 4-6 let 7-18 let 

19-30 

let 

31 ali 

več 

 Povsem nepomemben 0 0 1 0 0 1 

 0% 0% 100.0% 0% 0% 100.0% 

Nepomemben  0 1 8 1 1 11 

 0% 9.1% 72.7% 9.1% 9.1% 100.0% 

Srednje pomemben  3 6 18 6 3 36 

 8.3% 16.7% 50.0% 16.7% 8.3% 100.0% 

Pomemben  7 3 16 6 2 34 

 20.6% 8.8% 47.1% 17.6% 5.9% 100.0% 

Zelo pomemben  4 2 8 3 3 20 

20.0% 10.0% 40.0% 15.0% 15.0% 100.0% 

Skupaj  14 12 51 16 9 102 

 13.7% 11.8% 50.0% 15.7% 8.8% 100.0% 

 

• Presoja vpliva hospitacij vodstvenega delavca (ravnatelja) in analize hospitacij na 

profesionalni razvoj glede na dobo poučevanja 

 

Dejavnik 

Hospitacije ravnatelja in analize 
hospitacij 

Delovna doba 

Skupaj 1-3 leta 4-6 let 7-18 let 

19-30 

let 

31 ali 

več 

 Povsem nepomemben 1 0 2 0 0 3 

 33.3% .0% 66.7% 0% 0% 100.0% 

Nepomemben 2 4 7 7 4 24 

 8.3% 16.7% 29.2% 29.2% 16.7% 100.0% 

Srednje pomemben 3 3 20 4 3 33 

 9.1% 9.1% 60.6% 12.1% 9.1% 100.0% 

Pomemben 6 5 15 4 2 32 

 18.8% 15.6% 46.9% 12.5% 6.3% 100.0% 

Zelo pomemben  2 0 7 1 0 10 

 20.0% 0% 70.0% 10.0% 0% 100.0% 

Skupaj  14 12 51 16 9 102 

 13.7% 11.8% 50.0% 15.7% 8.8% 100.0% 



 

 

• Presoja vpliva medsebojnega hospitiranja učiteljev na profesionalni razvoj glede na 

dobo poučevanja 

 

Dejavnik 

Medsebojno hospitiranje 
učiteljev 
 

Delovna doba 

Skupaj 1-3 leta 4-6 let 7-18 let 

19-30 

let 

31 ali 

vec 

 Povsem nepomemben  1 0 2 0 0 3 

 33.3% 0% 66.7% 0% 0% 100.0% 

Nepomemben  0 4 6 1 2 13 

 0% 30.8% 46.2% 7.7% 15.4% 100.0% 

Srednje pomemben  2 4 13 7 4 30 

 6.7% 13.3% 43.3% 23.3% 13.3% 100.0% 

Pomemben  8 3 20 6 2 39 

 20.5% 7.7% 51.3% 15.4% 5.1% 100.0% 

Zelo pomemben  3 1 10 2 1 17 

 17.6% 5.9% 58.8% 11.8% 5.9% 100.0% 

Skupaj  14 12 51 16 9 102 

 13.7% 11.8% 50.0% 15.7% 8.8% 100.0% 

 

• Presoja vpliva podiplomskega študija (npr. pridobitev doktorata) na profesionalni 

razvoj glede na dobo poučevanja 

 

Dejavnik 

Podiplomski študij (npr. za 
pridobitev doktorata) 

Delovna doba 

Skupaj 1-3 leta 4-6 let 7-18 let 

19-30 

let 

31 ali 

več 

 Povsem nepomemben  0 0 5 1 0 6 

 0% 0% 83.3% 16.7% 0% 100.0% 

Nepomemben  3 6 11 2 0 22 

 13.6% 27.3% 50.0% 9.1% 0% 100.0% 

Srednje pomemben  9 4 21 7 9 50 

 18.0% 8.0% 42.0% 14.0% 18.0% 100.0% 

Pomemben  1 1 12 4 0 18 

 5.6% 5.6% 66.7% 22.2% 0% 100.0% 

Zelo pomemben  1 1 2 2 0 6 

 16.7% 16.7% 33.3% 33.3% 0% 100.0% 

Skupaj  14 12 51 16 9 102 

 13.7% 11.8% 50.0% 15.7% 8.8% 100.0% 



 

 

• Presoja vpliva sodelovanja v različnih projektih na profesionalni razvoj glede na 

dobo poučevanja 

 

Dejavnik 

Sodelovanje v različnih 
projektih 
 

Delovna doba 

Skupaj 1-3 leta 4-6 let 7-18 let 

19-30 

let 

31 ali 

več 

 Nepomemben  0 1 2 2 0 5 

 0% 20.0% 40.0% 40.0% 0% 100.0% 

Srednje pomemben  3 5 21 1 5 35 

 8.6% 14.3% 60.0% 2.9% 14.3% 100.0% 

Pomemben  10 2 16 9 2 39 

 25.6% 5.1% 41.0% 23.1% 5.1% 100.0% 

Zelo pomemben  1 4 12 4 2 23 

 4.3% 17.4% 52.2% 17.4% 8.7% 100.0% 

Skupaj  14 12 51 16 9 102 

 13.7% 11.8% 50.0% 15.7% 8.8% 100.0% 

 

• Presoja vpliva vsakodnevne analize opravljenega pedagoškega dela na 

profesionalni razvoj glede na dobo poučevanja 

 

Dejavnik 

Vsakodnevna analiza opravljenega 

pedagoškega dela 

Delovna doba 

Skupaj 1-3 leta 4-6 let 

7-18 

let 

19-30 

let 

31 ali 

več 

 Povsem nepomemben  0 1 1 0 0 2 

0% 50.0% 50.0% 0% 0% 100.0% 

Nepomemben  1 2 3 2 1 9 

11.1% 22.2% 33.3% 22.2% 11.1% 100.0% 

Srednje pomemben  3 2 17 3 2 27 

11.1% 7.4% 63.0% 11.1% 7.4% 100.0% 

Pomemben  5 5 19 6 5 40 

12.5% 12.5% 47.5% 15.0% 12.5% 100.0% 

Zelo pomemben  5 2 11 5 1 24 

20.8% 8.3% 45.8% 20.8% 4.2% 100.0% 

Skupaj  14 12 51 16 9 102 

13.7% 11.8% 50.0% 15.7% 8.8% 100.0% 

 



 

 

• Presoja vpliva izmenjave strokovnih mnenj, idej s kolegi na profesionalni razvoj 

glede na dobo poučevanja 

Dejavnik 

Izmenjava strokovnih mnenj, 
idej  

Delovna doba 

Skupaj 1-3 leta 4-6 let 7-18 let 
19-30 

let 
31 ali 
več 

 Povsem nepomemben 0 0 1 0 0 1 

 0% 0% 100.0% 0% 0% 100.0% 

Nepomemben  0 1 0 0 0 1 

0% 100.0% 0% 0% 0% 100.0% 

Srednje pomemben  0 1 2 0 1 4 

 0% 25.0% 50.0% 0% 25.0% 100.0% 

Pomemben  1 0 12 5 2 20 

 5.0% 0% 60.0% 25.0% 10.0% 100.0% 

Zelo pomemben  13 10 36 11 6 76 

 17.1% 13.2% 47.4% 14.5% 7.9% 100.0% 

Skupaj  14 12 51 16 9 102 

 13.7% 11.8% 50.0% 15.7% 8.8% 100.0% 

 

• Presoja vpliva pozitivne klime na šoli na profesionalni razvoj glede na dobo 

poučevanja 

 

Dejavnik 

Pozitivna klima na šoli 
 

Delovna doba 

Skupaj 1-3 leta 4-6 let 7-18 let 

19-30 

let 

31 ali 

več 

 Povsem nepomemben  0 0 1 0 0 1 

0% 0% 100.0% 0% 0% 100.0% 

Srednje pomemben  0 0 1 0 0 1 

 0% 0% 100.0% 0% 0% 100.0% 

Pomemben  1 2 7 1 2 13 

 7.7% 15.4% 53.8% 7.7% 15.4% 100.0% 

Zelo pomemben  13 10 42 15 7 87 

 14.9% 11.5% 48.3% 17.2% 8.0% 100.0% 

Skupaj  14 12 51 16 9 102 

 13.7% 11.8% 50.0% 15.7% 8.8% 100.0% 

 

 



 

 

• Presoja vpliva ravnateljeve dostopnosti, njegovega posluha za zaposlene na 

profesionalni razvoj glede na dobo poučevanja 

 
Dejavnik 

Ravnateljeva dostopnost, 
posluh 

Delovna doba 

Skupaj 1-3 leta 4-6 let 7-18 let 

19-30 

let 

31 ali 

več 

 Povsem nepomemben  0 0 1 0 0 1 

 0% 0% 100.0% 0% 0% 100.0% 

Srednje pomemben  0 0 1 0 0 1 

 0% 0% 100.0% 0% 0% 100.0% 

Pomemben  2 6 8 3 2 21 

 9.5% 28.6% 38.1% 14.3% 9.5% 100.0% 

Zelo pomemben  12 6 41 13 7 79 

 15.2% 7.6% 51.9% 16.5% 8.9% 100.0% 

Skupaj  14 12 51 16 9 102 

 13.7% 11.8% 50.0% 15.7% 8.8% 100.0% 

 

 
• Presoja vpliva pozitivnih odnosov med sodelavci na profesionalni razvoj glede na 

dobo poučevanja 

 

Dejavnik 

Pozitivni odnosi s sodelavci 
 

Delovna doba 

Skupaj 1-3 leta 4-6 let 7-18 let 

19-30 

let 

31 ali 

več 

 Povsem nepomemben  0 0 1 0 0 1 

 0% 0% 100.0% 0% 0% 100.0% 

Srednje pomemben  0 0 1 0 0 1 

 0% 0% 100.0% 0% 0% 100.0% 

Pomemben  4 2 6 2 3 17 

 23.5% 11.8% 35.3% 11.8% 17.6% 100.0% 

Zelo pomemben  10 10 43 14 6 83 

 12.0% 12.0% 51.8% 16.9% 7.2% 100.0% 

Skupaj  14 12 51 16 9 102 

13.7% 11.8% 50.0% 15.7% 8.8% 100.0% 

 

 



 

 

• Presoja vpliva  problemskih situacij z učenci, za katere je potrebno poiskati ustrezne 

rešitve na profesionalni razvoj glede na dobo poučevanja 

 

Dejavniki  

Problemske situacije z učenci 

Delovna doba 

Skupaj 1-3 leta 4-6 let 7-18 let 

19-30 

let 

31 ali 

več 

 Povsem nepomemben  0 0 1 0 0 1 

 0% 0% 100.0% 0% 0% 100.0% 

Nepomemben  0 0 1 0 0 1 

0% 0% 100.0% 0% 0% 100.0% 

Srednje pomemben  1 0 4 2 1 8 

 12.5% 0% 50.0% 25.0% 12.5% 100.0% 

Pomemben  0 4 21 2 2 29 

 0% 13.8% 72.4% 6.9% 6.9% 100.0% 

Zelo pomemben  13 8 24 12 6 63 

 20.6% 12.7% 38.1% 19.0% 9.5% 100.0% 

Skupaj  14 12 51 16 9 102 

 13.7% 11.8% 50.0% 15.7% 8.8% 100.0% 

 

• Presoja vpliva sodelovanja s starši, timom na profesionalni razvoj glede na dobo 

poučevanja 

 

Dejavnik 

 
Sodelovanje s starši, timom 

Delovna doba 

Skupaj 1-3 leta 4-6 let 7-18 let 

19-30 

let 

31 ali 

več 

 Zelo pomemben  1 1 2 0 0 4 

 25.0% 25.0% 50.0% 0% 0% 100.0% 

Skupaj  14 12 51 16 9 102 

 13.7% 11.8% 50.0% 15.7% 8.8% 100.0% 

 

Priloga 2 

• Razlike v zadovoljstvu s programi NIU glede na delovno dobo poučevanja 

 Zadovoljstvo s ponudbo programov NIU 

χ²ali 2Î g P 

Delovna doba poučevanja 6,912 8 0,546 

 



 

 

• Presoja vpliva delovne dobe poučevanja na mnenje o ponudbi programov NIU 

 

 
 
Delovna doba 

Zadovoljstvo s ponudbo programov 

NIU 

Skupaj Da Srednje Ne 

 1-3 leta  0 10 3 13 

0% 76.9% 23.1% 100.0% 

4-6 let  1 7 4 12 

8.3% 58.3% 33.3% 100.0% 

7-18 let  6 30 15 51 

11.8% 58.8% 29.4% 100.0% 

19-30 let  1 11 4 16 

6.3% 68.8% 25.0% 100.0% 

31 ali več  2 7 0 9 

22.2% 77.8% 0% 100.0% 

Skupaj  10 65 26 101 

9.9% 64.4% 25.7% 100.0% 

 

Priloga 3 

• Razlike v pogostosti udeležbe specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na programe 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja glede na delovno dobo poučevanja 

 

 Pogostost udeležbe na programih NIU 

χ²ali 2Î g P 

Delovna doba poučevanja 12,475 8 0,131 

 

• Presoja vpliva delovne dobe poučevanja na pogostost udeležbe specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov na programih nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja 
 

 

 
Delovna doba 

Število programov na leto 

Skupaj Tri ali več Dva ali več Eno ali več 

 1-3 leta  2 6 5 13 

15.4% 46.2% 38.5% 100.0% 

4-6 let  0 5 7 12 

0% 41.7% 58.3% 100.0% 



 

 

7-18 let  15 16 20 51 

29.4% 31.4% 39.2% 100.0% 

19-30 let  3 5 7 15 

20.0% 33.3% 46.7% 100.0% 

31 ali več  1 7 1 9 

11.1% 77.8% 11.1% 100.0% 

 

Skupaj 

 21 39 40 100 

21.0% 39.0% 40.0% 100.0% 

 

 

Priloga 4 

• Razlike v pogostosti uporabe novih znanj pri neposrednem pedagoškem delu glede 

na delovno dobo poučevanja 

 Uporaba novega znanja pri delu 

χ²ali 2Î g P 

Delovna doba poučevanja 6,063 12 0,913 

 

 

• Presoja vpliva delovne dobe poučevanja na pogostost uporabe novih 

znanj pri  neposrednem pedagoškem delu 

 

 
Delovna doba 

V kolikšni meri znanje pomaga pri delu z OPP 

Skupaj Vedno Po večini Včasih Redko 

 1-3 leta  4 4 5 0 13 

 30.8% 30.8% 38.5% 0% 100.0% 

4-6 let  4 6 2 0 12 

 33.3% 50.0% 16.7% 0% 100.0% 

7-18 let  15 21 14 1 51 

 29.4% 41.2% 27.5% 2.0% 100.0% 

19-30 let  6 5 5 0 16 

 37.5% 31.3% 31.3% 0% 100.0% 

31 ali več  2 2 5 0 9 

 22.2% 22.2% 55.6% 0% 100.0% 

Skupaj  31 38 31 1 101 

 30.7% 37.6% 30.7% 1.0% 100.0% 

 



 

 

Priloga 5 

• Razlike v pogostosti posredovanja novih znanj, informacij, glede na delovno dobo 

poučevanja 

 

 Pogostost udeležbe na programih NIU 

χ²ali 2Î g P 

Delovna doba poučevanja 18,196 16 0,313 

 

• Presoja vpliva delovne dobe poučevanja na pogostost posredovanja novih znanj, 

informacij specialnih in rehabilitacijskih pedagogov sodelavcem  

 

 

 
Delovna doba 

Ali znanje, informacije posredujete sodelavcem? 

Skupaj Vedno Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 1-3 leta  2 3 3 4 1 13 

 15.4% 23.1% 23.1% 30.8% 7.7% 100.0% 

4-6 let  0 4 5 2 1 12 

 0% 33.3% 41.7% 16.7% 8.3% 100.0% 

7-18 let  5 12 23 9 2 51 

 9.8% 23.5% 45.1% 17.6% 3.9% 100.0% 

19-30 let  6 4 4 2 0 16 

 37.5% 25.0% 25.0% 12.5% 0% 100.0% 

31 ali več  0 4 4 1 0 9 

 .0% 44.4% 44.4% 11.1% 0% 100.0% 

Skupaj  13 27 39 18 4 101 

 12.9% 26.7% 38.6% 17.8% 4.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 6 

• Anketni vprašalnik za specialne in rehabilitacijske pedagoge 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani, 

sem Lea Đaković, absolventka specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti 
v Ljubljani. Pripravljam diplomsko delo z naslovom Profesionalni razvoj specialnih in 
rehabilitacijskih pedagogov. Vabim Vas k sodelovanju in Vas prosim, da izpolnite anketni 
vprašalnik. Sodelovanje v anketi je povsem anonimno, vsi podatki pa bodo uporabljeni 
izključno v raziskovalne namene. 

Hvala za sodelovanje in veliko uspeha na Vaši poklicni poti! 

 

1. Leta poučevanja: 
a) 0─1 leto 
b) 2─3 leta 
c) 4─6 let 
d) 7─18 let 
e) 19─30 let 
f) 31 ali več 

 
2. Pridobljen strokovni naziv: 
a) brez naziva 
b) mentor 
c) svetovalec 
d) svetnik 
3. Zaposlitev: 
a) prilagojen program za predšolske otroke (razvojni oddelek) 
b) redna osnovna šola (dodatna strokovna pomoč) 
c) prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom 
d) posebni program vzgoje in izobraževanja 
e) zavod 
f) drugo:_____________________________ 

 
4. Kako bi opredelili izraz profesionalni razvoj? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Kaj je po Vašem mnenju poklicna vloga specialnega in rehabilitacijskega pedagoga? 



 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Pri vsakem od spodaj naštetih dejavnikov ocenite, kako je le-ta pomemben za Vaš 
profesionalni razvoj. 

5─zelo pomemben, 4─pomemben, 3─srednje pomemben, 2─nepomemben, 1─povsem 
nepomemben 
 

Začetno poklicno izobraževanje (na fakulteti) 1        2        3        4        5 

Pripravništvo in strokovni izpit 1        2        3        4        5 

Branje strokovne literature 1        2        3        4        5 

Različni seminarji, programi nadaljnjega izobraževanja 

in usposabljanja 

1        2        3        4        5 

Pedagoške konference 1        2        3        4        5 

Mentorstvo učitelju pripravniku ali študentu na 

pedagoški praksi 

1        2        3        4        5 

Hospitacije vodstvenega delavca (ravnatelja) in analize 

hospitacij 

1        2        3        4         5 

Medsebojno hospitiranje učiteljev 1        2        3        4        5 

Podiplomski študij (npr. za pridobitev doktorata) 1        2        3        4        5 

Sodelovanje v različnih projektih 1        2        3        4        5 

Vsakodnevna analiza opravljenega pedagoškega dela 1        2        3        4        5 

Izmenjavanje strokovnih mnenj in idej s kolegi 1        2        3        4        5 

Pozitivna klima na šoli 1        2        3        4        5 

Ravnateljeva dostopnost,njegov posluh za zaposlene 1        2        3        4        5 

Pozitivni odnosi s sodelavci 1        2        3        4        5 

Problemske situacije z učenci, za katere je potrebno 

poiskati ustrezne rešitve 

Drugo: 

1        2        3        4        5 
 

1        2        3        4        5 

 
7. Kakšno je vaše mnenje o sistemu nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v 

Sloveniji? 
a) je zelo dobro urejen 
b) je dobro urejen 
c) je srednje dobro urejen 
d) je slabo urejen 
e) je zelo slabo urejen 

 
Na kratko pojasnite svojo izbiro.  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 

 

8. Kako dobro je na šoli, kjer ste zaposleni poskrbljeno za profesionalni razvoj 
pedagoških delavcev? 

a) zelo dobro 
b) dobro 
c) srednje dobro 
d) slabo 
e) zelo slabo 

Na kratko pojasnite svojo izbiro. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. Na kakšen način najpogosteje dobite informacije o različnih izobraževanjih? 
a) v katalogih 
b) na internetu 
c) preko vabil, pozivov raznih društev, centrov 
d) izvem od ravnatelja 
e) izvem od sodelavcev 
f) drugo:________________________ 
 

10. Kako pogosto najdete teme, ki si jih želite, v dejanski ponudbi nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja? 

a) vedno 
b) v večini primerov 
c) včasih 
d) v redkih primerih 
e) nikoli 

 
11. Koliko programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja obiščete na leto? 
a) tri ali več izobraževanj na leto 
b) dve izobraževanji na leto 
c) eno izobraževanje na leto 
12. Ali bi se udeležili več izobraževanj? 
a) da 
b) ne  

Na kratko pojasnite svojo izbiro.   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

13. Ali ste zadovoljni s ponudbo različnih  programov nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja? 

a) da 
b) srednje  



 

 

c) ne  

Na kratko pojasnite svojo izbiro. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
14. Iz katerega razloga se običajno udeležite programov nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja pedagoških delavcev? 

5─vedno, 4─pretežno, 3─včasih, 2─redko, 1─nikoli 
 

Ker želim pridobiti nova teoretična znanja, se seznaniti z 

novostmi v stroki. 

1    2    3    4    5 

Ker želim pridobiti nove praktične usmeritve za delo z otroki s 

posebnimi potrebami. 

1    2    3    4    5 

Ker je udeležba pomembna za moje napredovanje v šoli v višji 

naziv. 

1    2    3    4    5 

Ker ocenjujem, da je določeno izobraževanje pomembno za moj 

profesionalni razvoj. 

1    2    3    4    5 

Drugo: 1    2    3    4    5 

 
15. Ocenite od 1 do 5, na čigavo pobudo se udeležite različnih izobraževanj. 

5─vedno, 4─pogosto, 3─včasih, 2─redko, 1─nikoli 
 

Osebna pobuda 1        2        3        4        5 

Pobuda s strani sodelavcev 1        2        3        4        5 

Pobuda s strani ravnatelja 1        2        3        4        5 

Drugo:         1         2        3         4         5 

 
 

16. Ali se Vam je kdaj pripetil določen pozitiven/negativen dogodek (pri pouku,v 
komunikaciji s starši, sodelavci), zaradi katerega ste se odločili udeležiti se 
določenega izobraževanja? Če se je slednje zgodilo, situacijo opišite. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

17. Navedite primer izobraževanja, ki ste se ga udeležili in je bil zelo učinkovit in zakaj? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 

 

18. Navedite primer izobraževanja, ki ste se ga udeležili in je bil neučinkovit in zakaj? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

19. Koliko dodatnega znanja bi si še želeli pridobiti na posameznih področjih? 

5─zelo veliko,  4─veliko,  3─srednje veliko,  2─malo,  1─zelo malo 
 

Strokovne novosti v SRP 1        2        3        4        5 

Didaktično-metodično znanje (kako poučevati) 1        2        3        4        5 

Psihološko znanje 1        2        3        4        5 

Pedagoško znanje 1        2        3        4        5 

Reševanje vzgojne problematike (vzpostavljanje 

discipline itd.) 

1        2        3        4        5 

Komunikacijske spretnosti in retorika 1        2        3        4        5 

Preverjanje in ocenjevanje znanja 1        2        3        4        5 

Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije 

(IKT) 

1        2        3        4        5 

Medpredmetno povezovanje 1        2        3        4        5 

Delo z otroki oziroma učenci s posebnimi potrebami 1        2        3        4        5 

Delo s starši 1        2        3        4        5 

Vodenje oddelka 1        2        3        4        5 

Poučevanje odraslih 

Drugo: 

1        2        3        4        5 
1        2        3        4        5 

 

20. Katerih izobraževanj v zvezi s populacijo otrok oziroma učenci s posebnimi 
potrebami bi se še želeli v prihodnje udeležiti? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

21. V kolikšni meri Vam  znanja, spretnosti, ki jih pridobite v različnih oblikah 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, pomagajo pri neposrednem 
pedagoškem delu z otroki oziroma učenci? 

a) Znanja, spretnosti mi  vedno pomagajo. 
b) Znanja, spretnosti mi po večini pomagajo. 
c) Znanja, spretnosti mi včasih pomagajo. 
d) Znanja, spretnosti mi redkokdaj pomagajo. 
e) Znanja, spretnosti mi nikoli ne pomagajo. 

Prosim, utemeljite odgovor. 



 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

22. Ali se Vam zdi, da je znanje, ki ga pridobite v različnih oblikah nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja, potrebno posredovati sodelavcem, kolegom? 

a) da 
b) ne  

 

Prosim, utemeljite. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
23. Ali znanje, ki ga pridobite v različnih oblikah nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja, predstavite sodelavcem? 
a) da, vedno 
b) pogosto  
c) včasih  
d) redko 
e) nikoli 

 

Hvala za sodelovanje. 

Lea Đaković 


