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POVZETEK 

 

Šolski sistem v sodobnem času od učitelja zahteva številne nove kompetence, ustvarjalnost, 

prilagodljivost ipd. Da lahko učitelj sledi novim trendom, se mora stalno profesionalno 

razvijati. Eden od učinkovitih dejavnikov profesionalnega razvoja učiteljev je lahko tudi 

povezovanje z drugimi učitelji oziroma medsebojno učenje učiteljev. Na številnih šolah se 

učitelji že sedaj uspešno povezujejo med sabo, in sicer pri skupnem načrtovanju pouka in 

drugih dejavnosti ter na rednih sestankih tima. Izmenjava izkušenj in pomoč med učitelji 

nedvomno vplivata na profesionalno rast vseh udeleženih učiteljev, ki v tem vidijo priložnost 

za lastni razvoj. Potek razvoja je odvisen predvsem od učiteljev in poteka po različnih fazah. 

Številni avtorji so oblikovali modele profesionalnega razvoja, ki temeljijo na številu let 

delovnih izkušenj. 

 

V magistrskem delu smo se ukvarjali z vprašanji, kako učitelji ocenjujejo pomen sodelovanja 

med učitelji in kako to sodelovanje vpliva na njihov profesionalni razvoj. Osredinili smo se na 

kolegialne hospitacije med učitelji. Zanimalo nas je, v katerih oblikah učitelji največkrat 

sodelujejo, kako pogosto se izvajajo hospitacije na šolah in kakšno stališče imajo učitelji do 

kolegialnih hospitacij. Ob tem pa nas je zanimalo tudi to, ali je število kolegialnih hospitacij 

na šoli povezano z mnenjem učiteljev o pomembnosti hospitacij za profesionalni razvoj oz. ali 

kolegialne hospitacije vplivajo na spremembe v lastnem poučevanju. 

 

Ugotovili smo, da učitelji ocenjujejo, da je kolegialno sodelovanje med njimi dobro, da 

večkrat sodelujejo v različnih oblikah, v obliki kolegialnih hospitacij pa skoraj nikoli ali 

enkrat na leto. Kljub temu večina učiteljev meni, da so kolegialne hospitacije dejavnik, ki bi 

lahko prispeval k njihovemu profesionalnemu razvoju, ne glede na to, ali so sami opazovalci 

ali jih opazujejo drugi učitelji. Učitelji v 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju menijo, da 

so kolegialne hospitacije učinkovitejše od ravnateljevih, medtem ko so razredni učitelji glede 

tega neodločeni. Raziskava je pokazala, da se večina učiteljev ne strinja, da se več naučijo pri 

uri, ki jo vodi bolj izkušen učitelj, hkrati pa so bolj sproščeni, če jih opazuje mlajši učitelj ali 

študent. Kot pomemben dejavnik uspešne kolegialne hospitacije je največ učiteljev navedlo 

medsebojno spoštovanje oz. kritično prijateljstvo. Navajajo še, da določena spoznanja, ki jih 

vidijo med hospitacijo, kasneje uporabijo pri svojem poučevanju. Veliko učiteljev se ne 

strinja s tem, da bi morali hospitirati predvsem mlajši učitelji, menijo pa, da ima pri odnosu 

učiteljev do hospitacij pomembno vlogo tudi vodstvo. Največkrat učitelji kot oviro za 

izvajanje kolegialnih hospitacij navajajo organizacijske težave (nadomeščanja, urnik ipd.) 

 

 

 

Ključne besede: kolegialne hospitacije, profesionalni razvoj, sodelovanje med učitelji, 

opazovanje pouka, povratna informacija. 

 

 

  



 

 

SUMMARY 

 

The school system in modern times requires many new skills from a teacher, such as 

creativity, adaptability, etc. In order for a teacher to follow new trends he must exert 

continuous professional development. One of the factors of effective professional 

development of teachers could also be connect with other teachers, as teachers learn from 

each other. In many schools, teachers are now successfully connecting to each other through 

the joint planning of lessons and other activities as well as regular team meetings. Exchange 

of experiences and help between teachers undoubtedly has an impact on the professional 

growth of all participating teachers who see this as an opportunity for their own development. 

The development depends primarily on teachers and goes through different stages. Many 

authors have developed models of professional development based on the number of years of 

work experience. 

 

In this thesis we have dealt with how teachers assess the importance of cooperation between 

teachers and how this cooperation affects their professional development. We are focusing on 

teaching observations among teachers. We were interested in the quation of which forms 

teachers most often take part, how often teaching observations are carried out in schools and 

the attitude of teachers to teaching observations among peers, while we were also interested 

whether the number of teaching observations among peers in a school is associated with the 

opinion of teachers about the importance of teaching observation for professional 

development, that is to say, whether teaching observations among peers affect the changes in 

their own teaching.  

 

We found that teachers estimate that the collegial collaboration among them is good, that they 

repeatedly engage in various forms, while almost never in the form of teaching observations 

among peers, or only once a year. Nevertheless, the majority of teachers felt that the teaching 

observations among peers is a factor that could contribute to their professional development, 

irrespective of whether they are observers or are observed by other teachers. Teachers in the 

2
nd

 and 3
rd

 educational period consider teaching observations among peers to be more 

effective than those executed by principals, while the views of class teachers on the matter are 

more ambivalent. The survey revealed that most teachers do not agree that they learn more in 

classrooms, led by a more experienced teacher, while at the same time they are more relaxed 

if they are being watched by a younger teacher or a student. An important factor in successful 

teaching observations among peers is mutual respect and critical friendship, as was stated by 

majority of teachers. They state further that certain knowledge that they witness during 

teaching observations among peers can be later used in their teaching. Many teachers do not 

agree with the view that especially younger teachers should be involved in teaching 

observations among peers, however they believe that an important role in the relation of 

teachers towards teaching observations is played by leadership. Most teachers indicate 

organizational problems (substitution, schedule, etc.) as an important obstacle to the 

implementation of teaching observations among peers.  

 

 

Key words: teaching observations, professional development, collaboration between 

teachers, classroom observations, feedback 
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1 

1. UVOD 

 

Že leta 1894 je M. Janežič Peče zapisal: »Pravi, popolni praksi se moramo vedno vaditi, ne 

samo nekaj let, tudi ne-le mnogo let, ampak ves čas svojega delovanja – vse življenje. Kako se 

v praksi vadimo in kako si jo pridobivamo, ali s poskusi in dvomljivimi eksperementi, ali po 

izkušnjah svojih tovarišev. Vsakdo mi bode pritrdil, da je zadnja tu imenovana pot najboljša 

in najhitrejša do gori imenovanega smotra. Te izkušnje pa lahko zvemo od svojega tovariša 

posrednje, t. j., da se ž njim razgovarjamo o raznem postopanji pri pouku, ali pa neposrednje, 

t. j., da ga opazujemo v šoli pri njegovem delu. Gotovo je druga pot boljša od prve do 

zaželjenega nam smotra in po tej poti hoditi, omogočijo nam le hospitacije. Pri hospitacijah 

namreč vidimo: kako se po tej ali onej teoriji v šoli postopa, kako v tem ali onem slučaji z 

učenci postopamo, in katerih sredstev se moramo posluževati, da z gotovostjo dosežemo ta ali 

oni stavljeni si smoter. Tedaj vidimo, kako ima učitelj snov raznovrstna, kako jo razvija in 

nazorno poučuje, kako stavi vprašanja, deluje na mišljenje in izražanje mislij in kako vse 

uporablja. Res zanimivo in poučno je videti, kako učitelj krmi svoj čolniček ter se bolj ali 

manj srečno in spretno ogiblje raznih zaprek in ovir in kako jih tudi premaguje«. /…/ »Z 

hospitacijo naj bode vselej takoj po pouku kritika v zvezi. Pri kritiki ti tovariši, kot tvoji znanci 

in najbližji sosedje, odkritosrčno, a ne žaljivo pokažejo vse hibe, katere si storil, kar se pri 

raznih zborovanjih vsakokrat ne zgodi. Kritika je sicer malo grenka, pa je – zdravilo, katero 

te spodbuja in ti daje moč, da zamoreš razne hibe iz svojega delovanja odpraviti« (Janežič 

Peče, 1894). 

 

Trendi sodobne šole se vedno bolj obračajo k povezovanju predmetov, vzpostavljanju 

partnerstev med učitelji, med učitelji in drugimi strokovnimi delavci, med učitelji in starši, 

med šolo in širšim družbenim okoljem ipd. Vse to od učitelja zahteva, da je pri svojem delu 

profesionalec in razmišljujoči praktik. Kot pomemben prispevek k učiteljevemu razvoju lahko 

štejemo tudi kolegialne hospitacije. Številni avtorji menijo, da so hospitacije med učitelji 

lahko zelo učinkovit način medsebojnega učenja učiteljev, vendar le pod pogojem, da sta oba 

učitelja nanje pripravljena in da po učni uri sledi ustrezna analiza. V nasprotnem primeru 

lahko učitelji hospitacije doživljajo kot nadzor njihovega dela ali pa zgolj kot formalnost. Cilj 

hospitacij je izboljšanje poučevanja učiteljev in spodbujanje njihovega profesionalnega 

razvoja. V magistrskem delu je najprej opredeljen profesionalni razvoj učiteljev, predstavljeni 

pa so tudi razni modeli tega razvoja. Nato so opisane značilnosti sodelovanja med učitelji. 

Predstavljena je tudi metoda opazovanja in konkretno kolegialne hospitacije. V empiričnem 

delu smo se osredinili na tri vidike, in sicer na profesionalni razvoj, sodelovanje in na odnos 

učiteljev do kolegialnih hospitacij. 
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TEORETIČNI DEL 

 

 

2. ZNAČILNOSTI PROFESIONALNEGA RAZVOJA UČITELJA 

 

 

 

2.1.   Pojmovanje učiteljskega poklica 

 

V kontekstu prizadevanj držav in šolskih politik za izboljšanje kakovosti pouka in znanja se 

med drugimi pojavljajo tudi vprašanja o učiteljevem profesionalnem razvoju in sodelovanju 

med učitelji kot pomembnima dejavnikoma dolgoročnega izboljšanja načrtovanja, izvajanja in 

evalviranja učnega procesa. Zaradi družbenih in tehnoloških sprememb so se razvili tudi novi 

pogledi na poučevanje. V ospredju so predvsem baze raznovrstnih podatkov, ki jih nudita 

internet in tehnologija. S tem se je začelo dodatno in drugačno usposabljanje učiteljev. Nova 

doba prinaša drugačne teorije učenja, paradigme in tudi besednjak (Cvetek, 2005). V 

preteklosti je bilo izpopolnjevanje učiteljev bolj prostovoljno in namenjeno tistim, ki imajo 

več kariernih ambicij. Danes je profesionalni razvoj nujen. Posodobitev sistema in kompetenc 

učiteljev je na eni strani nujna zaradi prenove kurikulov, na drugi strani pa gre tudi za potrebo 

učiteljev po napredku, razvoju in poklicni zadovoljnosti (Craft, 1996). 

 

Profesionalni razvoj je pomemben predvsem zaradi potrebe po nenehnem izboljšanju pouka 

in s tem pridobivanja kakovostnejšega znanja učencev. Učitelj se profesionalno razvija, da bi 

bil njegov pouk kakovosten. Sodoben pouk zahteva premišljeno dopolnjevanje klasičnega 

transmisijskega modela pouka in kognitivno konstruktivističnega, interakcijskega ali 

transformativnega modela. Zavedati se je treba, da se zgolj z uporabo transmisijskega modela 

pouka kakovosti v šoli ne da izboljšati, ker učencu ne ponuja dovolj problemskih izzivov in 

priložnosti za osamosvajanje. Nasprotno se v interakcijskem ali transformativnem pouku 

pojavljajo didaktični pristopi (kot so npr. problemsko delo, projektno učno delo, diskusije in 

eksperimenti), ki v večji meri spodbujajo učenčevo aktivno vlogo v procesu načrtovanja in 

izvajanja pouka in s tem prispevajo k učenčevemu osamosvajanju. Ob tem se je treba 

zavedati, kot poudarja M. Valenčič Zuljan, (2001), da je še vedno pomembna tudi metoda 

razlage, ki sicer spada med najstarejše učne metode. 

 

Zaradi spreminjanja družbe danes otroci veliko časa preživijo v šoli, z učitelji in vrstniki. 

Poučevanje tako tudi iz tega vidika ne more biti zgolj neki »tehnični posel, ampak je 

predvsem moralni« (Fullan in Hargreaves, 2000). Učiteljevo ravnanje vpliva na učence in 

oblikuje prihodnje generacije. Zaradi kompleksne narave poklicne vloge morajo ves čas 

(ne)načrtovano sprejemati pomembne odločitve in presojati situacije v šoli in pri pouku. Za 

razliko od nekaterih drugih poklicev takšna pravila in presojanja niso in ne morejo biti 

predpisana oz. zapisana v priročniku. Vse to pa učitelja označuje kot strokovnjaka (prav tam) 

oz. učiteljski poklic za profesijo. 
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2.2. Učiteljevo poklicno delo kot profesija 

 

Po SSKJ (2000) pojem profesionalen pomeni poklicen, profesija pa poklic. Profesionalec je 

torej tisti, ki se poklicno ukvarja z določeno aktivnostjo. 

 

Za poklic posameznik potrebuje določene kompetence, da ga lahko uspešno upravlja. Poklic 

pa je lahko tudi akademski. Zanj je značilna višja stopnja izobrazbe in ga imenujemo tudi 

profesija. S slovensko besedo poklic se lahko prevajajo tri angleške besede: occupation, 

vocation in profession (Muršak, 2012). 

 

Profesionalnost je velikokrat razumljena kot vseživljenjski proces, ki ga oblikujeta tako 

posameznik kot ustanova (Cvetek 2003a). Pri definiranju profesionalnosti se upoštevajo 

kompetence in refleksije o praksi (Cvetek 2005). Tudi Schon (1983, po Valenčič Zuljan, 2012 

in 1999) podobno definira profesionalca. Ni dovolj, da ima profesionalec posebno znanje 

najvišjih ravni posplošenosti, ampak je bistvena refleksija v različnih kompleksnih 

okoliščinah oz. sposobnost »refleksije v akciji«. 

 

Mnenja avtorjev o tem, ali lahko učitelja imenujemo tudi profesionalec, so različna. Večkrat 

ta poklic primerjajo s poklici na področju medicine in prava in dodajajo, da bi se morala za 

enako obravnavo razširiti predvsem profesionalna avtonomija učitelja (Carr in Kemmis 1986, 

po Cvetek, 2005). Poleg tega zaradi zunanjega nadzora lahko prihaja v pedagoškem poklicu 

do deprofesionalizacije (Apple in Jungck, 1990, po Cvetek, 2005). Drugi avtorji poučevanje 

sicer označijo kot profesijo, vendar ima ta nizek status zaradi ločevanja med teorijo in prakso 

in same vloge učitelja (Jarvinen idr., 1995, po Cvetek 2005). Nasprotno pa Hargreaves (po 

Cvetek 2005) meni, da se poučevanje vedno bolj profesionalizira prav zaradi novosti in potreb 

sodobnega šolskega sistema. Učitelj mora imeti širši obseg znanja, ki pa ne zajema le 

splošnega teoretičnega znanja, temveč tudi znanja in spretnosti za izvajanje učne 

diferenciacije in individualizacije npr. delo z učenci s posebnimi potrebami, vodenje pouka v 

multikulturnem razredu, uporabo sodobnih učnih metod ipd. 

 

Učiteljeva vloga je na eni strani uresničevati »od zunaj« postavljene zahteve, na drugi strani 

pa razvijati lastno prakso kot reflektivni praktik (Novak, 2005). Ključnega pomena z vidika 

profesionalizacije učiteljskega poklica pa je, da učitelj ni le izvrševalec zunanjih predpisov, 

temveč da aktivno vpliva na njihovo oblikovanje. Pomembno je, da učitelj opravlja svojo 

poklicno vlogo kot razmišljujoči praktik. Po Schonovem modelu je razmišljujoči praktik tisti, 

ki je poleg razmišljanja o delovanju, sposoben tudi razmišljati v delovanju. V obeh primerih si 

učitelj oblikuje stališča o problemskih vidikih. Učitelj postane raziskovalec v praksi takrat, ko 

razmišlja, medtem ko deluje, in pri tem oblikuje novo teorijo, poleg tega pa vodi do nove 

problemske definicije in idej o ravnanju. Učiteljevo raziskovanje je sestavljeno iz rezultatov 

njegovega razmišljanja. Razmišljanje pa se pojavi ob nasprotju med pričakovanim in 

dejanskim. Nove ideje o ravnanju dobi učitelj skozi proces »razmišljanja v delovanju«, ko 

preoblikuje praktično znanje. Tudi »razmišljanje o delovanju« je pomembna sestavina 

profesionalne kompetence, ker pri tem učitelj svoje znanje uredi, ga ozavesti, verbalizira, o 

njem razmišlja in ga deli s kolegi (Schon, 1983, po Valenčič Zuljan, 1999 in 2008; Javornik 

Krečič 2008b). 
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M. Valenčič Zuljan (2012) izpostavlja razliko med učiteljem razmišljujočim praktikom in  

učiteljem akcijskim raziskovalcem. Po Ebuttu (1985, prav tam) so kritični ločevalni elementi 

naslednji: 

- oblikovanje hipotez ali raziskovalnih vprašanj, 

- sistematično zbiranje informacij in analiziranje podatkov ter 

- sistematično vključevanje spoznanj in izboljšav v lastno prakso s pisnim poročilom, ki 

je dostopno javni kritiki. 

 

Pojem razmišljujoči, reflektivni praktik se je razvil predvsem zaradi tega, ker je učitelj 

postajal le posrednik med učnimi načrti in učenci, torej je teoretično znanje le uporabljal 

(Marentič Požarnik, 2000) in deloval na podlagi rutine. Ob tem pa M. Valenčič Zuljan (2012) 

poudarja, da rutina ni nujno negativna dejavnost. Profesionalec namreč ve, kdaj se odmakniti 

od rutine in kako probleme reševati na drugačen, razmišljujoč način. Vse to pa zahteva 

ustrezno usposabljanje študentov in učiteljev, širše spoznavanje učiteljskega poklica ter 

njihovo ozaveščanje o učiteljevih profesionalnih vlogah. 

 

Na pojmovanje profesionalnosti vpliva predvsem pojmovanje profesionalnega znanja 

učiteljev. Thiessen (2000, po Cvetek, 2005) meni, da je profesionalno znanje šele v nastajanju 

in da ga učitelji gradijo skozi refleksijo dogajanja v razredu ter skozi interakcijo praktičnega 

in deklarativnega znanja. 

 

Po Fullanovem mnenju (1993, po Cvetek, 2003a) je poučevanje najprej moralna profesija 

prav zaradi učiteljevega zavedanja pomena lastnega dela in vpliva na življenje učencev. 

Navaja tudi štiri temelje učiteljskega poklica (1992 in 1993, po Valenčič Zuljan, 2012): 

osebna vizija, raziskovanje, usposobljenost in sodelovanje. Učitelj mora torej biti usposobljen 

in pripravljen evalvirati poučevanje in opravljanje drugih poklicnih vlog, razvijati 

vseživljenjsko učenje in s tem izboljševati poučevanje ter se učiti in profesionalno razvijati 

skozi delo z drugimi strokovnimi delavci. 

 

 

V nadaljevanju bodo predstavljene faze oz. obdobja profesionalnega razvoja učiteljev. 

 

Hargreaves (2000, po Valenčič Zuljan, 2012; Marentič Požarnik 2000) navaja štiri obdobja 

profesionalnega razvoja. 

 

- V predprofesionalnem obdobju je učitelj večinoma izpolnjeval nalogo posredovanja 

učne vsebine, ob tem pa učence discipliniral. Največkrat je uporabljal preprostejše 

metode npr. razlago. 

 

- V obdobju avtonomnega profesionalizma je bil pouk bolj usmerjen v učence, tudi 

učitelji so bili univerzitetno izobraženi. 

 

- Za kolegialni profesionalizem je značilno sodelovanje med učitelji. Pojavljale so se 

številne metode, izpopolnjevanja, projekti, večje upoštevanje učnih ciljev idr. 

 

- Zaradi globalizacije se je razvilo še postprofesionalno obdobje, kjer so učni načrti 

predpisani, natančno so določeni standardi znanja in nadzor nad šolstvom je večji. 

Ravno to pa ogroža pozitivne značilnosti drugega in tretjega obdobja – avtonomnost in 

kolegialnost. 
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M. Javornik Krečič (2008a) glede na razne študije navaja, da se med slovenskimi učitelji 

kažejo predvsem značilnosti postprofesionalnega obdobja. 

 

Skozi različne faze razvoja učitelj vedno bolj celostno razmišlja, prepoznava probleme in jih 

rešuje. To pa mu omogoča tudi ponotranjeno pojmovanje pouka. Faze v profesionalnem 

razvoju so vedno zahtevnejše. Učiteljeva zmožnost prehajanja na naslednje faze se kaže 

predvsem v načinu pristopanja k problemom poučevanja in njihovo reševanje. Nekateri 

problem poenostavijo, drugi se celo umaknejo ali ga posplošijo (npr. uporaba metod). Ne 

glede na doseganje višjih stopenj razvoja, pa ni nujno, da učitelj na vseh področjih deluje na 

ravni pridobljene stopnje (Valenčič Zuljan, 2001). 

 

 

 

2.3.   Novi profesionalizem 

 

Novi profesionalizem izhaja iz proučevanja izkustva in praktičnih situacij, pri tem poučevanje 

temelji na povezanosti teoretičnega in praktičnega znanja (Cvetek, 2005). Elliott (1991, po 

Cvetek, 2005) dodaja še pomen sodelovanja, komunikacije in empatije v odnosu do 

uporabnika ter samorefleksijo.  

 

Značilnosti novega profesionalizma (Niemi in Kohonen, 1995, po Muršak, Javrh in Kalin, 

2011; Kalin, 2004) so naslednje: 

- Profesionalna zavezanost k rasti in učenju: učitelj se zaveda svojega vpliva na 

učence, ki jih pozorno spremlja. Svoje delo reflektira in o njem razmišlja. 

- Profesionalna avtonomija: temelji na etičnosti in vrednotah. Učitelj se zaveda 

pomena učenja za profesionalno rast in se vidi kot spodbujevalca učenja. 

- Dinamično pojmovanje učenja: učitelj sprejema in spodbuja različnost. Postavlja se 

v vlogo učenca in skrbi za intelektualni razvoj. 

- Sodelovanje in povezovanje: učitelj je pripravljen na sodelovanje in raziskovanje na 

različnih ravneh. Ve, da prispeva k družbenemu razvoju. 

 

Podobne dejavnike (poznavanje okolja razreda, prilagajanje načina dela posameznemu 

razredu, motiviranje učencev, oblikovanje politike na posameznih področjih dela v razredu in 

v šoli ipd.) omenja tudi Verbiest (1999, po Erčulj, 2000) in s tem označuje razširjeni 

profesionalizem učiteljev. 

 

 

 

2.4.   Opredelitve profesionalnega razvoja učitelja in njegova utemeljitev 

 

M. Valenčič Zuljan (2001 in 1999) definira profesionalni razvoj kot 

»proces signifikantnega in vseživljenjskega učenja, pri katerem učitelji (študenti) 

osmišljajo in razvijajo svoja pojmovanja ter spreminjajo svojo prakso poučevanja; gre 

za proces, ki vključuje učiteljevo osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo in pomeni 

učiteljevo napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega, odgovornega odločanja in 

ravnanja«. 
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Wei idr. (2010, po Bubb, 2013) navajajo, da je profesionalni razvoj  

»produkt tako zunanjih kot notranjih, v delo samo vgrajenih aktivnosti, ki razširjajo 

znanje učiteljev in spreminjajo njihovo prakso poučevanja na načine, ki podpira učenje 

učencev«. 

 

S. Bubb in Earley (2007, po Bubb, 2013) opišeta profesionalni razvoj 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«. 

 

Altrichter in Posch (1991, po Valenčič Zuljan, 2012) navajata, da je sposobnost avtonomnega 

profesionalnega razvoja bistvena značilnost učitelja profesionalca. Tudi drugi (Buchberger 

idr., 2001, po Valenčič Zuljan, 2012) opredeljujejo profesionalizacijo kot avtonomno in 

kompetentno ravnanje na podlagi širokega znanja in empirično preverjenih praks. Jarvis (po 

Cvetek, 2005) dodaja še prizadevanje za mojstrstvo, ki omogoča kakovostno delo. 

 

Profesionalni razvoj lahko interpretiramo v ožjem ali širšem smislu. 

- Širše pomeni celotno dobo poučevanja, v kateri se profesionalni razvoj začne in 

konča. 

- V ožjem smislu pa so vključeni še drugi dejavniki (npr. kritični dogodki, 

izobraževanje, raziskovanje lastne prakse ipd.), zaradi katerih se učitelj razvija 

(Terhart, 1997, po Valenčič Zuljan, 2001 in 2012; Valenčič Zuljan, Vogrinc, Bizjak, 

Krištof in Kalin, 2007a). 

 

Nove perspektive profesionalnega razvoja kažejo na to, da razvoj temelji na konstruktivizmu, 

je dolgotrajni proces, ki se dogaja v določenih okoliščinah in je povezan s šolskimi pravili in 

reformami. Poleg tega ima učitelj novo vlogo reflektivnega praktika in se nujno povezuje z 

drugimi strokovnimi delavci. Razvoj tudi ne more potekati zgolj po enem določenem modelu, 

ampak je odvisen tudi od strukture in kulture šole (Villegas Reimers, 2003). 

 

Učitelji se profesionalno razvijajo z različnimi nameni, kot so: 

- pridobivanje novih informacij zaradi šolske politike ali reform (npr. na konferencah); 

- priprava na nove funkcije, pri čemer je profesionalni razvoj usmerjen k nalogam in 

poteka v manjših skupinah, skozi tečaje ali s samoizobraževanjem; 

- šolske potrebe: učitelji v manjših skupinah delajo na problemu ali razvoju šole; 

- osebni profesionalni razvoj: po navadi poteka izven šole, in sicer individualno ali z 

drugimi učitelji (McKenzie in Santiago, 2005). 

 

Njihovo profesionalno učenje pa po Craft, (1996) lahko poteka skozi različne načine, kot so: 

- akcijsko raziskovanje, 

- samoizobraževanje, 

- učenje na daljavo, 

- mentorstvo in tutorstvo, 

- tečaji na šoli in izven nje, 

- spremljanje pouka, 

- sodelovanje pri skupinskih nalogah, 

- lastne (individualne) refleksije, 

- kolegialno učenje ipd. 

 

J. Kalin (2004) našteva elemente profesionalnega razvoja, ki so naslednji: 

- Avtonomija: vključuje sposobnost samostojnega strokovnega odločanja pa tudi 

svobodo v sprejemanju in povečevanju znanja drugih (Niemi in Kohonen, 1995). 
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- Odgovornost: pomeni razvijanje komunikativne baze med učiteljem in učencem. 

Učitelj si mora prizadevati za ustrezno razredno klimo in s tem pomagati učencem k 

zavedanju odgovornosti za lastno učenje (Niemi in Kohonen, 1995). 

- Racionalno razmišljanje: vključuje visoko stopnjo znanja, pripravljenost za kritično 

ravnanje z novimi informacijami, sposobnost dokazovanja, oblikovanje odločitev v 

določeni situaciji, sposobnost identificiranja in poimenovanja problemov ter 

odkrivanje premišljenih in ustvarjalnih rešitev. 

- Intuitivno razmišljanje: vključuje predstave, humor, čustva, intuicijo, integracijo in 

sintezo, skrivno razumevanje in nebesedno izražanje idej.  

 

B. Marentič Požarnik (2000) navaja nekaj sestavin profesionalnega znanja po drugih avtorjih 

(Shulman, 1987, Marentič Požarnik, 1996). To so vsebinsko, splošno pedagoško, psihološko, 

specialnodidaktično, kurikularno in praktično znanje. Avtorica tudi meni, da je za razvoj 

profesionalnosti nujna avtonomija učitelja (Marentič Požarnik, 2000). Drugi model po Hoylu 

(po Marentič Požarnik, 2007) zajema visoko raven znanja, avtonomijo, reševanje problemskih 

situacij, profesionalno etiko, družbeni ugled, licenco, poklicno identiteto, varstvo poklicnih 

interesov in strokovno izpopolnjevanje. Nacionalni svet za profesionalne standarde v ZDA je 

določil naslednje sestavine profesionalnosti (Kohonen, 1993, po Marentič Požarnik, 1993b): 

zavzetost za učence in njihovo učenje, poznavanje učne snovi in metod poučevanja, 

upravljanje in usmerjanje učenja učencev, zmožnost učiti se iz izkušnje s sistematičnim 

razmišljanjem, kolegialnost – znati sodelovati kot član učeče se skupnosti. 

 

 

 

 

Tudi S. Bubb (2013) prikazuje model 

profesionalnega razvoja, ki je 

cikličen. Prve štiri faze so namenjene 

pripravi, kjer se pregleda stanje in 

naredi načrt nadaljnjega dela. 5. in 6. 

faza sta namenjeni učenju, zadnje tri 

pa izboljšanju. Takrat se naučeno 

prenese v prakso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joyce in Showers (2002, po Bubb, 2013) menita, da sta na koncu vsakega usposabljanja 

bistvenega pomena povratna informacija in mentorstvo oz. določena kolegialna podpora. 

Učitelj reflektira nov pristop, ki ga je predhodno načrtoval in skupaj z mentorjem oz. 

izkušenim kolegom o njem razpravlja ter išče možnosti za izboljšave. Brez teh dveh 

dejavnikov se pouk pogosto ne spremeni. 

 

 

 

Graf 1: Ciklični model profesionalnega razvoja 

Vir: Bubb, 2013, str. 22 
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V nadaljevanju bomo predstavili nekaj razmišljanj in utemeljitev o pomenu učiteljevega 

profesionalnega razvoja. 

 

 

Smith (2003, po Javornik Krečič, 2008a) navaja, da je profesionalni razvoj učiteljev 

pomemben, ker je sredstvo za izboljšanje šolstva in ohranjanja zanimanja v poklicu, ker 

promovira profesionalni in osebni razvoj in ker je nujen za napredovanje. 

 

E. Villegas Reimers (2003) ugotavlja, da ima profesionalni razvoj učitelja velik vpliv na 

učiteljeva pojmovanja in ravnanja. Prav tako pa več profesionalnega znanja oz. bolj 

poglobljeno profesionalno znanje bolje vpliva na doseganje višjih stopenj znanja učencev, saj 

bolje usposobljeni učitelji po navadi uporabljajo bolj raznolike, učencem prilagojene in s tem 

učinkovitejše načine dela. Dodaja pa, da je za uspešen razvoj učiteljev nujen tudi razvoj 

okolja in ustreznih šolskih reform, ki podpirajo učitelja. Velja pa tudi obratno, da učiteljeva 

pojmovanja znanja, pouka, učenčeve in učiteljeve vloge pomembno vplivajo na učiteljevo 

pripravljenost na profesionalno učenje in njegov profesionalni razvoj (Valenčič Zuljan idr., 

2007a). Prav tako pa lahko vpliva na oblikovanje učeče se skupnosti. 

 

Tudi A. Craft (1996) navaja razloge, zakaj je profesionalni razvoj pomemben. To so: 

- Izboljšanje delovnih spretnosti 

celotnega kolektiva in vsakega 

posameznega učitelja; 

- Širjenje izkušenj za profesionalni 

razvoj med učitelji; 

- Razvijanje profesionalnega znanja 

učiteljev; 

- Širjenje samoizobraževanja; 

- Dati občutek spoštovanja delavcev; 

- Širiti poklicno zadovoljstvo; 

- Pripraviti učitelje na spremembe; 

- Pojasniti politiko šole. 

 

S. Bubb (2013) omenja številne raziskave (npr. Murphy in Machin, 2011), ki so pokazale 

zanimive razlike med učinkovitim in neučinkovitim učiteljem. Učenci pri učitelju z manj 

kakovostnim delom namreč porabijo veliko več časa, da usvojijo enako količino snovi, kot 

tisti, ki imajo dobrega učitelja. Razlika je lahko velika tudi za eno leto učenja.  

 

 

 

2.5.   Modeli učiteljevega profesionalnega razvoja 
 

 

 

2.5.1. Izpeljava modelov učiteljevega profesionalnega razvoja 

 

Model razvoja pomeni procese in priložnosti, ki so načrtovani od začetka učiteljevega dela. 

Sistem profesionalnega razvoja pa je širši. Vključuje cilje razvoja, okoliščine, kjer bo ta 

potekal, osebnostne in poklicne značilnosti posameznika, modele in tehnike doseganja ciljev, 

stroške in prednosti razvoja in procese za evalvacijo učinkovitosti profesionalnega razvoja 

(Villegas Reimers, 2003). 

 

Različne modele lahko izpeljemo iz dveh širših modelov pojmovanj učiteljskega poklica. M. 

Valenčič Zuljan (1999) loči tradicionalno in kritično-refleksivno pojmovanje učiteljskega 

poklica. 
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Oba modela razlikuje skozi naslednje vidike: 

- razumevanje poklica kot razmišljujoče dejavnosti ter 

- osvetljevanje teoretičnih pogledov na znanje, pouk in učenje. 

 

 

Tradicionalno pojmovanje učiteljskega 

poklica temelji na: 

Kritično-refleksivno pojmovanje 

učiteljskega poklica temelji na: 

behaviorističnem pojmovanju učenja in 

transmisijskem modelu pouka, 

Kognitivno-konstruktivističnem pojmovanju 

učenja in pouka, 

pozitivistični paradigmi znanja in 

pozitivističnem modelu pedagoškega 

raziskovanja, 

paradigmi znanja in modelu pedagoškega 

raziskovanja, 

Tehnično-racionalnem pojmovanju 

profesionalnega delovanja in poklicnega 

razvoja. 

alternativnem pojmovanju profesionalizma. 

Tabela 1: Razlike med tradicionalnim in kritično-refleksivnim pojmovanjem učiteljskega poklica 

Vir: Valenčič Zuljan, 1999, str. 112 
 

Za tradicionalno pojmovanje je značilno, da je pobuda za profesionalni razvoj zunanja in 

namenjena zapolnjevanju pomanjkljivosti v znanju in spretnostih. Pojavlja se potreba po 

spreminjanju učiteljev ne glede na njihovo mnenje. Poudarek je na učenju posameznika. 

Takšno razumevanje učiteljevega razvoja ne more spodbujati uspešnega učenja in zagotoviti 

podpore ter razvoja učitelja. Pojmovanje učiteljev kot pasivnih objektov je bilo prisotno 

predvsem v preteklosti, ko tudi ni bilo večjih raziskav o dolgoročnih in širših učinkih 

izobraževanja učiteljev. Veljalo je mnenje, da se učitelj dokončno profesionalno razvije že do 

diplome (Valenčič Zuljan, 1999; Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014). 

 

Za kritično-refleksivno pojmovanje M. Valenčič Zuljan (1999) povzema osem značilnosti: 

- Učitelj je aktivni oblikovalec in usmerjevalec svojega profesionalnega razvoja: gre za 

proces, ki poteka »od znotraj«, odgovornost za učiteljev profesionalni razvoj pa je 

treba zaupati učiteljem. 

- Refleksija kot sredstvo poklicne rasti: pomembno je zavedanje, da profesionalni 

razvoj ne zajema le učiteljevega ravnanja, temveč tudi njegovo razumevanje lastne 

vloge ter spodbudnih in zaviralnih dejavnikov pri profesionalnem razvoju. 

- Profesionalni razvoj – povezovanje »pojmovanj in spretnosti ravnanj«: ravnanje 

vključuje pridobivanje in izpopolnjevanje poklicnih spretnosti, pojmovanja pa vodijo 

učiteljevo akcijo in njeno interpretacijo. Višja pojmovanja bolj poudarjajo učenčevo 

aktivnost. 

- Kognitivno-konstruktivistični model pouka. 

- Poklicna profesionalizacija je vseživljenjski proces. 

- Učiteljev profesionalni razvoj – proces sodelovanja in kooperativnega učenja, ki 

vključuje tako razvoj posameznika kot tudi razvoj institucije. 

- Celovitost: profesionalni razvoj je celovit proces rasti, ki zajema in povezuje osebno, 

socialno in poklicno raven. 

- Učitelj kot kritični profesionalec: učitelj se mora zavedati odgovornosti svojega 

poklica in je sposoben kritično razmišljati o svojem delu. Koncept kritičnega 

profesionalca temelji na strokovni avtonomiji in etični odgovornosti. 
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Pri tem modelu je poudarjen tudi socialni vidik oz. kolegialno učenje. Pomembno je, da 

učitelju v obliki kritičnega prijateljstva pri analiziranju pedagoške akcije pomaga sodelavec 

ali zunanji delavec (Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014). 

 

Glede na takšno pojmovanje pouka lahko izpeljemo tudi pristope reflektivnega pojmovanja. 

Richards (1998, po Javornik Krečič, 2008b) med tehnike reflektivnega poučevanja šteje 

avtobiografije, dnevnike, avdio in video posnetke učnih ur, analize kritičnih dogodkov, igre 

vlog in simulacije. 

 

Javornik Krečič (2008b) navaja naslednje pristope: 

 

- Pristop na osnovi medsebojnega sodelovanja: 
o Sodelovanje med učitelji ali vzajemno opazovanje oz. učenje: učitelja 

izmenjujeta vlogi opazovanca in opazovalca (Pollard, 1997, prav tam). 

Marentič Požarnik (1987, prav tam) namreč meni, da učitelju primarne 

povratne informacije (npr. odzivi učencev) ne zadoščajo zaradi t. i. slepe pege. 

Učitelj težko poučuje in opazuje hkrati, poleg tega pa je nezanesljiv pri 

opazovanju samega sebe. Sekundarne informacije mu omogočajo, da osvetli 

določene probleme. 

o Supervizija: cilji supervizije so – omogočiti učiteljem objektivne povratne 

informacije o njihovem načinu poučevanja, omogočiti diagnozo in reševanje 

problemov, ki nastajajo pri poučevanju, učiteljem pomagati razvijati spretnosti 

različnih strategij poučevanja in pomagati učiteljem razvijati pozitivno 

samopodobo neprekinjenega profesionalnega razvoja (Javornik Krečič, 

2008b). V primerjavi s kolegialnim opazovanjem je supervizija bolj 

strukturirana (Cencič, 1992, prav tam). 

 

- Pristop na osnovi oblikovanja in vodenja dokumentov: mapo izdelkov in dosežkov 

ali portfolio lahko učitelj uporablja za zbiranje in predstavitev evidence učinkov 

poučevanja za tiste, ki vrednotijo izvajanje, in ob tem omogoča potrebno strukturo za 

samorefleksijo (prav tam). 

 

- Strukturirani pristop: gre za različne vrste vprašalnikov o učiteljevi samorefleksiji. 

Glede takšnega pristopa Hopkins (1990, prav tam) navaja, da gre bolj za neformalne 

instrumente in ti niso najbolj zanesljivi, so pa veljavni (merijo tisto, kar nameravamo 

meriti). 

 

- Nestrukturirani pristop: sem štejemo osebne dnevnike in beležke različnih oblik in 

vrst (Knowles in Cole, 2005, prav tam). V osebni dnevnik lahko učitelj zapisuje razne 

interpretacije, opise posameznih vidikov, lastna občutja ipd. Tudi beležke nimajo 

posebnih navodil, najbolje pa je, da učitelji beležijo dogodke takoj po učni uri (prav 

tam). 

 

- Pristop na osnovi uporabe tehničnih pripomočkov: avdio in video snemanje 

ponujata bolj objektivne informacije kot zapisovanje (prav tam). 

 

Korthagen (2004, po Korthagen in Vasalos, 2009) kot bistvo dobrega učitelja zagovarja 

slojevitost profesionalnega delovanja (model čebule). Model ima šest ravni: osrednje je 

poslanstvo učitelja, globlji pomen pa imajo: identiteta, prepričanja, kompetence, vodenje in 

okolje. Gre za učenje več ravni. V središču so »jedrne kvalitete« (Ofman, 2000, po Korthagen 
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in Vasalos, 2009) oz. vrline, ki so prirojene in določajo človeka. Te kvalitete so nasprotne 

kompetencam, ki se jih lahko večinoma naučimo in se nanašajo predvsem na eno določeno 

področje. 

 

V zunanji sloj spadajo spretnosti in veščine, ki jih učitelj uporablja med in pred poukom. Gre 

predvsem za to, kako uspešno učitelj vodi razred, podaja snov, organizira delo, uporablja 

sodobno tehnologijo ipd. Te spretnosti se izpopolnjujejo z leti glede na situacije v razredu in 

ob ustrezni refleksiji (Marentič Požarnik, 2007). Širše od spretnosti so učiteljeve zmožnosti, 

ki »povezujejo spoznavne in čustveno-motivacijske in akcijske sestavine« (prav tam, 13). 

Učiteljeva osebna pojmovanja in prepričanja lahko močno vplivajo na njegovo delo in lasten 

razvoj. To se velikokrat kaže tudi v izbiri učnih metod oz. načinov dela. Če je učiteljevo 

pojmovanje pouka le prenos znanja, bo večkrat uporabljal metodo razlage, kot pa npr. 

problemski pouk ali skupinsko delo. Na delo učitelja pa poleg opisanega vpliva še 

pojmovanje lastne vloge, ki jo lahko učitelj vidi kot prenašalec znanja, graditelj učenčevih 

sposobnosti in spretnosti, moderator učenčevega samostojnega učenja ali kot spodbujevalec 

razvoja (prav tam). 

 

B. Marentič Požarnik (2007) navaja tudi nekatere pomembne lastnosti učitelja. To so: 

ekstravertiranost, empatičnost, osebna zrelost, samozaupanje in odprtost do negotovosti oz. 

prožnost. 

 

 

 

Sledi predstavitev nekaterih modelov učiteljevega profesionalnega razvoja. 

 

 

 

2.5.2. Učiteljev profesionalni razvoj po F. Fuller 

 

F. Fuller je ena izmed prvih avtoric, ki opredelijo profesionalni razvoj in postavijo posamezne 

faze. Že leta 1969 je predstavila trifazni model profesionalnega razvoja. 

 

- Faza preživetja: učitelj je usmerjen na svoj položaj, obremenjuje se z vprašanji o 

svoji usposobljenosti, seznanja pa se tudi s šolo in okoljem. 

 

- Faza izkušenosti in usposobljenosti: učitelj je bolj osredinjen na razred in 

poučevanje. Glede na druge avtorje M. Valenčič Zuljan (2012) navaja, da postanejo 

učitelji bolj gotovi vase, vendar jih je strah sprememb in delujejo po rutini. Prav tako 

raje delajo samostojno kot v timu. 

 

- Faza profesionalizma oz. ponovne dovzetnosti za spremembe: učiteljevo ravnanje 

je usmerjeno na učence, želi jih bolje spoznati in se posveča njihovemu razvoju. To 

mu omogoča sposobnost rutinskega vodenja pouka (Valenčič Zuljan, 2012 in 2008; 

Obran in Ivanuš Grmek, 2010). 

 

F. Fuller je kasneje dodala tudi četrto fazo glede predstav študentov. Ti naj bi realistično 

doživljali učence, o vlogi učitelja pa naj bi imeli nerealno predstavo (Valenčič Zuljan, 1999). 
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2.5.3. Učiteljev profesionalni razvoj po Hubermanu 
 

Hubermanov model je glede na model Fullerjeve bolj razvejan. To je po mnenju M. Valenčič 

Zuljan (1999) prednost prav zaradi poudarka, da profesionalni razvoj ne more biti enoten in 

homogen pri vseh učiteljih. Ti namreč ne morejo doseči enakega rezultata in se profesionalno 

razvijati po enakih fazah v enakih časovnih obdobjih. 

 

Huberman v ciklu faz navaja naslednje: začetne faze raziskovanja poklica, obdobje 

mojstrstva, obdobje moči ali napredovanja in inventura, ki vodi v umik (Huberman 1993, po 

Javrh, 2004). Kasneje oblikuje nov model faz učiteljeve kariere (Huberman, 1989, 1993, po 

Javrh, 2004; Villegas Reimers, 2003). 

 

 

 

Leta delovnih izkušenj Faze poklicnega razvoja 

 

 

1-3 

 

 

 

4-6 

 

 

 

 

7-18 

 

 

 

 

19-30 

 

 

 

30-40 

 

Vstop v poklic, 

faza preživetja in odkrivanja 

 

 

 

poklicna stabilizacija in utrditev 

 

 

 

poklicna                                       vnovična ocenitev 

aktivnost,                                             lastnega dela, 

eksperimentiranje                                    negotovost 

 

 

 

vedrina                                           konservatizem 

distančni odnosi 

 

 

poklicno slovo 

 

 

vedrina,                                             zagrenjenost 

umirjenost 
Tabela 2: Učiteljev profesionalni razvoj po Hubermanu 

Vir: Valenčič Zuljan, 2012, str. 22 

 

 

Opis: 

- Faza preživetja: v tej fazi učitelj dobi nekaj obrisov poklica in preizkuša različne 

vloge. 

 

- Faza stabilizacije: učitelj dojema poučevanje kot kariero, pri tem pa razlikuje med 

stabilizacijo v karieri (združitev subjektivne zavezanosti poklicu in formalne 
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zaposlitve) in pri pouku (več načinov poučevanja, rutinske spretnosti vodenja pouka 

ipd.). 

 

- Tretja faza ima dve podetapi: 

o Faza poklicne aktivnosti: učitelj v razredu preizkuša razne pristope, materiale 

in postaja bolj prepričan v svoje delo. Bolj obvlada tudi odnose s sodelavci in 

nadzira celoten letni ciklus. Ne želi delati po stalni rutini, ampak išče nove 

izzive. Učitelj postane fleksibilen, avtonomen in je predan poklicu. 

o Namesto prejšnje faze lahko učitelj preide v fazo negotovosti: v tem času 

lahko učitelji pustijo svoj poklic zaradi nezadovoljstva pri delu. 

 

- Četrta faza: 
o Faza sproščenosti, vedrine in distance: učitelj ne vlaga več toliko v 

profesionalni razvoj, želi biti sprejet. Učitelji so bolj sproščeni, strpni in 

tolerantni. Učitelji postajajo popustljivejši, učiteljice pa samozavestnejše. 

Huberman še ugotavlja, da si postavljajo bolj dosegljive cilje. 

o Namesto sproščenosti pa lahko preidejo v fazo konservatizma: učitelji 

kritizirajo sistem, sodelavce in poklic. Po tej fazi se učitelji največkrat 

zagrenjeno umaknejo. 

 

- Faza izpreganja: ima tri načine – miren umik (preusmeritev pozornosti iz dela v šoli 

na druga področja), zagrenjen umik (splošno nezadovoljstvo že prej pri delu) in 

skupina »izdani« (ti učitelji so v preteklosti veliko vložili v svoje delo, v tej fazi pa 

delujejo le na nivoju »nujnega minimuma« (Huberman 1993, po Javrh, 2004; Valenčič 

Zuljan, 2012 in 2008). 

 

 

 

2.5.4. Učiteljev profesionalni razvoj po avtorjih Day, Stobart, Sammons, Kington, Gu, 

Smees in Mujtaba 

 

Day idr. (2006; Day, 2007) so na podlagi modela profesionalnega razvoja po Hubermanu 

(1993) oblikovali sodobnejši model na podlagi več sklopov dejavnikov: situacijski oz. 

kontekstualni dejavniki (npr. značilnosti učencev, vodstvo, kolegialnost med sodelavci ipd.), 

profesionalni dejavniki (vloga učitelja, politika izobraževanja ipd.) in osebni dejavniki 

(zdravje, podpora družine ipd.). Model ima šest faz s podfazami. 

 

- Predanost: podpora in izziv (0–3 leta): 

a) Pridobivanje  občutka učinkovitosti; 

b) Zmanjšanje občutka učinkovitosti; 

V tej fazi so učitelji večinoma zelo predani poučevanju. V raziskavi omenjenih avtorjev se je 

veliko učiteljev odločilo za ta poklic zaradi družinskih članov, ki so prav tako učitelji. V tej 

fazi na učitelja lahko vplivajo pozitivni ali negativni vidiki (vodstvo, sodelavci, odnos z 

učenci, vedenje učencev, osebni dogodki idr.) in ga s tem postavljajo v eno od podfaz, ki po 

Hubermanu (1993) kaže na »lahek ali mučen začetek«. 

 

- Identiteta in učinkovitost v razredu (4–7 let): 

a) Ohranjanje  močnega občutka identitete, lastne uspešnosti in učinkovitosti; 

b) Ohranjanje identitete, uspešnosti in učinkovitosti; 

c) Identiteta, uspešnost in učinkovitost so ogrožene. 
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V nasprotju s Hubermanovo fazo stabilizacije po tej raziskavi učitelje bolj skrbi za lastno 

uspešnost v razredu. Pojavljajo se tudi večje delovne obremenitve, kar zmanjšuje učiteljevo 

učinkovitost. Učitelji v prvi podskupini imajo poleg pouka še dodatne obveznosti in menijo, 

da so za večanje motivacije pomembni spodbuda in izkušnje v razredu. Tudi v drugi 

podskupini imajo učitelji dodatne obveznosti, vendar spodbud večinoma ne vidijo kot 

pomemben vpliv na njihovo motivacijo. Učitelji v obeh skupinah pa občutijo zadovoljstvo ob 

večanju možnosti za nove izkušnje. Učitelji v tretji podskupini čutijo, da je njihova uspešnost 

ogrožena zaradi delovnih obremenitev in drugih življenjskih dogodkov, navajajo pa tudi 

pomanjkanje podpore vodstva. 

 

- Obvladovanje sprememb glede vloge in identitete: večanje napetosti (8–15 let): 

a) Trajno angažiranje; 

b) Izguba motivacije; 

Ta faza je po mnenju avtorjev prelomnica v učiteljevem profesionalnem razvoju. Učitelji 

doživljajo večje obremenitve tako v profesionalnem kot v osebnem življenju. V razredu 

morajo uravnotežiti vodenje in poučevanje. Učitelji v prvi podskupini so predani delu in se 

čutijo učinkovite. Pri tem jim pomagajo podpora vodstva in sodelavcev ter dober odnos z 

učenci. Zadovoljni so z uravnoteženostjo med delom ter osebnim življenjem in si ne želijo 

dodatnih obveznosti. Nekateri učitelji si želijo še izboljšati lastno učinkovitost, drugi pa 

ostajajo v stanju visoke motiviranosti in predanosti. Učitelji v drugi podskupini so manj 

motivirani in bodo v kasnejši fazi profesionalnega razvoja najverjetneje čutili upad 

učinkovitosti ali celo opustili poklic. Več kot polovica učiteljev iz raziskave Daya idr. (2006) 

meni, da imajo premalo podpore vodstva in sodelavcev, poleg tega pa imajo tudi osebne 

težave. 

 

- Življenjske in poklicne obremenitve: izzivi v motivaciji in predanosti (16–23 let): 

a) Nadaljnji profesionalni razvoj in dobri rezultati učencev vodijo do povečanja 

motivacije; 

b) Ohranjanje motivacije, predanosti in učinkovitosti; 

c) Karierna stagnacija je vodila do zmanjšanja motivacije, predanosti in 

učinkovitosti; 

Učitelji v prvi podskupini menijo, da je vzrok za povečanje njihove motivacije profesionalni 

razvoj in dobri rezultati učencev. V drugi podskupini učitelji ohranjajo motivacijo, predanost 

ter občutek za uspešnost in so odločeni izboljšati časovni management. Učitelji v zadnji 

podskupini izgubljajo motivacijo predvsem zaradi delovnih obremenitev in karierne 

stagnacije. 

 

- Izzivi za ohranjanje motivacije (24–30 let): 

a) Ohranjanje močnega občutka motivacije in predanosti; 

b) Izgubljanje motivacije; 

Učitelji doživljajo težje izzive za ohranitev motivacije pri delu. Najbolj negativen vpliv na 

učinkovitost učiteljev v tem obdobju imajo vedenje učencev, osebni dogodki, prisila k novim 

izzivom, razmislek o lastni karieri in življenju ter trajanje zaposlitve v šoli. 

 

- Ohranjanje/upadanje motivacije, zmožnost spoprijeti se s spremembami, želja po 

upokojitvi (31 let in več) 

a) Ohranjanje predanosti; 

b) Občutek utrujenosti in ujetosti; 

Negativen vpliv na motivacijo učiteljev imajo spremembe šolske  politike, vedenje učencev, 

šibko zdravje, več dela z dokumentacijo, težje delovne obremenitve ipd. Nasprotno pa 
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napredek učencev in dobri odnosi z učenci dajejo učitelju zadovoljstvo ob delu. Učitelji v prvi 

podskupini so visoko motivirani za svoje delo, kljub osebnim, profesionalnim in 

organizacijskim spremembam. V nasprotju s Hubermanovo zadnjo fazo profesionalnega 

razvoja so Day idr. (2006) zaznali še vedno visoko stopnjo motivacije, predanosti delu in želje 

po novem znanju, kar pa velja le za prvo podskupino. 

 

 

 

2.5.5. Učiteljev profesionalni razvoj po P. Javrh 

 

Glede na Hubermanov model je P. Javrh (2008, po Valenčič Zuljan, 2012) oblikovala S-

model profesionalnega razvoja. 

 

Leta poučevanja Faze S-modela 

 

1–3 

 

 

4–6 

 

 

 

 

7–18 

 

 

 

 

 

19–30 

 

 

 

31–40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 3: Učiteljev profesionalni razvoj po P. Javrh 

Vir: Valenčič Zuljan, 2012, 23 

 

 

Razlike v raziskavah Hubermana in Javrhove se pojavijo predvsem v fazi sproščenosti in 

vedrine ter v fazi konservatizma. 

 

- Faza sproščenosti in vedrine: v S-modelu se pri učiteljih v tej fazi pojavljajo še 

značilnosti faze poklicne aktivnosti in eksperimentiranja, hkrati pa že doživljajo 

izžetost. 

 

- P. Javrh dodaja podetapo kritične odgovornosti: pri tem učitelja njegove 

pomanjkljivosti dodatno spodbujajo k aktivnosti. Ravna predvsem v skladu s svojimi 

preživetje in odkrivanje 

 

stabilizacija 

 

poklicna aktivnost/ 

eksperimentiranje 

negotovost/ 

revizija 

 

kritična odgovornost sproščenost nemoč 

 

izpreganje: 

sproščeno ali zagrenjeno 
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prepričanji, konflikti z okolico pa spodbujajo njegovo osebno rast. Učitelj kot inovator 

opravlja številne profesionalne aktivnosti in ob tem tudi čuti potrebo po mentorstvu. 

 

- Faza nemoči: je po Hubermanu vzporedna fazi konservatizma. P. Javrh ugotavlja, da 

se v tej fazi pojavljajo t. i. »zlomljeni učitelji«, ki so v predhodnih fazah doživeli 

kakšno negativno izkušnjo. Zaradi tega začnejo popuščati in razmišljati, kaj naj 

počnejo, da bodo uspešni. V to fazo pa lahko pridejo tudi učitelji, ki so zaradi 

predhodnega (za šolo uspešnega) dela preveč izčrpani, ali tisti, ki nimajo več dobrega 

odnosa z vodstvom ali sodelavci. Kljub visokim ambicijam so učitelje negativne 

izkušnje vodile v nezaupanje. Učitelji ne želijo več odločati o situacijah na šoli in se 

na tak način izolirajo. 

 

- Faza izpreganja je v S-modelu podobna kot pri Hubermanu. Učitelji se lahko 

sproščeno ali zagrenjeno umaknejo iz poklica. Sproščeni učitelji še vedno 

eksperimentirajo in si oblikujejo svoj način poučevanja. Nasprotno pa se zagrenjeni 

učitelji distancirajo in imajo disciplinske probleme (Valenčič Zuljan, 2012). 

 

 

 

2.5.6. Učiteljev profesionalni razvoj po Berlinerju 

 

David Berliner je izhajajoč iz kognicij, ki usmerjajo učiteljevo odločanje in ravnanje v 

razredu, oblikoval petfazni model (1988, 1992, po Marentič Požarnik, 1993a; Valenčič 

Zuljan, 2012, 2008, in 1999). 

 

- Novinec (1–2 leti profesionalnega delovanja): pri delu je tog in nefleksibilen. Drži se 

pravil, kot se jih je naučil. Pridobiva spretnosti poučevanja na ravni receptov. 

 

- Začetnik (2–3 leta profesionalnega delovanja): znanje bolj poveže z izkušnjami, 

presoja uporabnost naučenih pravil glede na okoliščine. Ne loči bistvenega od manj 

bistvenega in nima povsem razvitega občutka odgovornosti za svoja ravnanja. 

 

- Usposobljen učitelj (3–4 leta profesionalnega delovanja): povezuje cilje in sredstva, 

ni pa še fleksibilen. Premišljeno načrtuje svoja ravnanja, za katera je bolj odgovoren. 

 

- Uspešen učitelj (po petih letih poučevanja): hitro prepozna vzorce v razredu, zna 

napovedati dogodke. Pri odločanju je analitičen in previden. 

 

- Ekspert: intuitivno dojema situacije, odloča se hitro, a racionalno. Poučevanje je 

tekoče. Sposoben je oblikovati takšne učne razmere, da lahko vse učence spodbuja k 

dobrim rezultatom. Vsi učitelji ne dosežejo te stopnje. 

 

 

 

2.5.7. Učiteljev profesionalni razvoj po Dreyfusu 

 

Brata Dreyfus sta že leta 1980 postavila enega izmed prvih modelov pridobivanja spretnosti.  
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Raziskovala sta predvsem učenje poslovnih odločitev. Tako za učitelje kot menedžerje je 

situacijsko razumevanje temeljna poklicna spretnost. Še posebej pri pedagoških problemih se 

rešitev ne da vnaprej pripraviti, zato je treba situacijo presoditi med potekom. 

 

Brata Dreyfus (1986, po Villegas Reimers, 2003; Valenčič Zuljan, 2012 in 2008) sta 

opredelila naslednje faze profesionalnega razvoja učitelja: 

 

- Novinec: učitelji cenijo praktične izkušnje, se učijo o pravilih in kulturi šole. 

 

- Začetnik: izkušnje vplivajo na ravnanje, učitelj uporablja praktično in teoretično 

znanje, pri delu se še ne počuti povsem avtonomen. 

- Usposobljen: učitelji se zavestno odločajo o načrtovanju in ciljih, ob tem pa določajo, 

kaj je pomembno in kaj ne. 

 

- Uspešen: učitelj na tej fazi preide iz analitične ocene situacije na intuitivno oceno. 

 

- Strokovnjak: učitelji se za akcije odločajo intuitivno in ne več racionalno. Priprave so 

večinoma uspešne pri urah, če pa niso, pa se učitelj strokovnjak reflektivno odzove na 

uro in predvidi izboljšave pri nadaljnjem delu. Učitelj je osredinjen na učence in ne 

več nase. 

 

 

 

2.5.8. Chickeringov model učiteljevega poklicnega razvoja 

 

Arthur W. Chickering povezuje poklicni in osebnostni razvoj in izhaja iz Loevingerjeve 

teorije razvoja ega (Valenčič Zuljan, 1999). 

 

Chickeringov model (1991, po Valenčič Zuljan, 2012 in 2008) ima naslednje faze: 

 

- Impulzivna faza 

 

- Samovarovalna faza: učitelj je usmerjen v svoje potrebe, v razredu ravna ritualno, 

učenje in poučevanje potekata po modelu učenja s posnemanjem, prevladuje metoda 

predavanja, učitelj je prenašalec, učenec pa sprejemnik informacij. 

 

- Konformistična faza: učitelj želi zadostiti zunanjim pričakovanjem, znanje pojmuje 

kot fond splošnih informacij, učenje in poučevanje sta še vedno podobna prejšnji fazi, 

učitelj večkrat uporabi pogovor kot metodo poučevanja in je zgled učencem. 

 

- Faza vestnosti: več notranje motivacije, začetki samokritičnosti, razvoj 

komunikacijskih spretnosti, v pojmovanju znanja postanejo pomembne spretnosti 

reševanja problemov, uporablja se več različnih metod, učitelj je bolj odmaknjen. 

 

- Avtonomna faza: utrdi se intelektualna neodvisnost, več je samostojnosti pri 

načrtovanju, izvedbi in evalvaciji pouka, pojavi se kritična analiza učnih načrtov, 

učbenikov idr., v procesu učenja in poučevanja se spodbujajo osebne izkušnje, pojavi 

se več partnerskega sodelovanja. 

 

- Integrirana faza: večja samostojnost in neodvisnost učitelja. 



 

18 

2.5.9. Učiteljev profesionalni razvoj po Sheckley in Allen 

 

Model profesionalnega razvoja učiteljev po Sheckley in Allen izhaja iz izkustvenega učenja in 

zajema pet faz. Po tem modelu k profesionalnemu razvoju najbolj prispeva preoblikovanje oz. 

ponotranjenje spoznanj. Proces transformacije pa vsebuje refleksijo, vrednotenje novih 

spoznanj in njihovo praktično preizkušanje. Iz sheme je razvidno postopno naraščanje vloge 

transformacije (1991, po Valenčič Zuljan, 2012, 2008 in 1999): 

 

 

RAVEN 

USPOSOBLJENOSTI 
POTI RAZVOJA 

USMERJENOST 

RAZVOJA 

PROCES 

UČENJA 

1. Učitelj novinec 

Pri ravnanju in 

odločanju togo 

upošteva pravila. Ni 

še občutljiv za 

kontekst dogajanja. 

Razumevanje osnovnih 

pravil in postopkov. 

90 % 

sprejemanja, 

10 % 

preoblikovanja. 

2. Učitelj začetnik 

Od pravil k situaciji. 

Pri odločanju in 

ravnanju že upošteva 

situacijo (kontekst 

dogajanja). 

Usmerjenost v 

kontekst. Razvijanje 

celostnega ravnanja. 

70 % 

sprejemanja, 

30 % 

preoblikovanja. 

3. Usposobljen učitelj 

(praktik) 

Od situacije k načrtu. 

Pri odločanju in 

ravnanju ga vodi 

splošni načrt. 

Razvijanje splošnih 

principov 

(posploševanje). 

50 % 

sprejemanja, 

50 % 

preoblikovanja. 

4. Uspešen učitelj 

(strokovnjak) 

Od načrta k intuiciji. 

Pri odločanju in 

ravnanju ga usmerja 

intuicija. 

Povezovanje izkušenj v 

enovit scenarij. 

30 % 

sprejemanja, 

70 % 

preoblikovanja. 

5. Ekspert 
Akcija in situacija 

pomenita enako. 

Oblikovanje predelane 

in požlahtnjene 

intuicije. 

10 % 

sprejemanja, 

90 % 

preoblikovanja. 
Tabela 4: Model profesionalnega razvoja po Sheckley in Allen 

Vir: Valenčič Zuljan, 2012, str. 38; 1999, str. 126 

 

 

Avtorja razumeta učenje kot aktiven proces sprejemanja in transformiranja spoznanj, pri 

katerem gre za razširjanje konceptov in hkrati spreminjanje njihove strukturiranosti, 

razvejanosti in hierarhičnosti.  

 

 

 

2.5.10.   Učiteljev profesionalni razvoj po M. Scardamalii in Bereiterju 

 

Scardamalia in Bereiter (1989, po Valenčič Zuljan, 2012, 2008 in 1999) sta opredelila štiri 

tipe pojmovanja pouka. Pri vsakem pojmovanju sta prikazala ekspertni in neekspertni način 

razreševanja dilem. Opozarjata pa, da učiteljevo napredovanje po fazah ni avtomatično in 

neizogibno, ker ne gre za linearen, temveč kompleksen model. V svojem modelu sta pri vsaki 

fazi poleg opisa dodala tudi različne možnosti učiteljevega delovanja. Ni namreč nujno, da 
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učitelj po eni razrešeni fazi napreduje na drugo. To se kaže tudi pri ravnanju z učenci. M. 

Valenčič Zuljan (1999) navaja primer nezadostnega predznanja učenca. Učitelj na neekspertni 

ravni delovanja bi problem za učenca poenostavil in s tem zmanjšal učenčevo motivacijo in 

uporabnost znanja, uspešen učitelj pa bi poskušal povezati nove vsebine s predznanjem. Pri 

obeh učiteljih je pot razvoja tako učitelja kot učenca različna. 

 

 

1. Pouk kot proces prenašanja znanja: znanje se prenaša na učence. Vprašanje je, 

kako naj učitelj prenaša znanje na učence in jih ob tem motivira. 

o Učitelj ekspert je v tem izurjen in uporablja raznovrstne metode in primarne 

vire spoznavanja, ima spretnosti za vodenje pogovora in diskusije ter 

postavljanje vprašanj višjega nivoja. 

o Učitelj, ki ni ekspert, si natančno časovno določi potek prenašanja znanja, 

pouka ne diferencira, razloge za neuspeh pa išče v učencu in njegovem okolju. 

Učenci o problemu nimajo celostne predstave, zato takšno znanje ni 

prenosljivo v druge situacije. Poleg tega učitelj izhaja iz interesov učencev, kar 

onemogoča razvijanje novih interesov. 

 

2. Pouk kot proces pridobivanja spretnosti: pri pridobivanju spretnosti se je treba 

vprašati, kako jih povezati z življenjem in splošno uporabnostjo. 

o Ekspertni pristop: učitelji učencem pomagajo pri njihovih načinih reševanja 

problemov ter jih vodijo k odgovornosti za lastno učenje in razvoj. 

o Neekspertni pristop: učitelj se osredotoča na zaposlenost učencev in na 

dokončanje nalog, proces in uspešnost učne aktivnosti nista v ospredju. Učni 

cilji se nanašajo na izurjenost v reševanju nalog (dril) in ne vsebujejo 

kognitivne in metakognitivne ravni. 

 

3. Pouk kot proces spodbujanja naravnega razvoja: bistveno vprašanje je, kako 

učencem pomagati doseči višjo raven sposobnosti. 

o Ekspertni pristop: učitelji vnaprej ocenijo primernost poučevanja, ki bo 

podpiralo splošnejši kontekst učnih izkušenj. 

o Neekspertni pristop: učitelji učne pripomočke in drug material neustrezno 

umestijo v učni kontekst in s tem izničijo njihov namen. Strogo sledijo učnemu 

načrtu in ne upoštevajo učenčevih posebnosti. 

 

4. Pouk kot proces oblikovanja pojmovnih sprememb: učitelj mora dobiti vpogled v 

učenčevo razmišljanje in razumevanje problematike. Če mu to ne uspe, je zopet v 

vlogi prenašalca znanja. 

o Ekspertni pristop: učitelj mora poznati učenčevo pojmovanje, znanje in 

razmišljanje, v učencih mora vzbuditi potrebo po novih znanjih in 

spremembah. 

o Neekspertni pristop: učitelji le prenašajo učno snov in ne upoštevajo 

učenčevih pojmovanj, prednost dajejo aktivnostim ne glede na učne cilje. 
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2.5.11.  Prednosti in pomanjkljivosti faznih modelov profesionalnega razvoja 

 

M. Valenčič Zuljan (2001, 130) navaja pomanjkljivosti faznih modelov, kot so npr. 

»enodimenzionalnost, zanemarjanje celosti in medsebojne povezanosti dejavnikov znotraj 

raziskovalnega pojava« (npr. okolja, klime, vloge mentorja). 

 

Tudi številni drugi raziskovalci, ki jih navajata M. Valenčič Zuljan in D. Blanuša Trošelj 

(2014), nasprotujejo faznim modelom profesionalnega razvoja. Razlogi za to so npr. 

naslednji: 

- Fazni modeli so zastavljeni linearno, čeprav je profesionalni razvoj kompleksen in 

nepredvidljiv proces, ki je odvisen od konteksta (Sheridan idr., 2009). 

- Pri procesih, skozi katere se učitelj razvija, se ne poudarja dovolj vsebinskega pomena 

novo pridobljenih veščin (Sheridan idr., 2009). 

- Alternativni pogled na profesionalni razvoj je razvoj kompetenc, čeprav tudi ta poteka 

po določenih fazah (Dall'Alba in Sandberg, 2006). 

- Druga alternativa je ta, da je vzgojitelj učenec, ki skozi proces s spiralnim 

angažmajem gradi svoje znanje na različnih področjih teorije in prakse (Fleet in 

Petterson, 2001). 

 

Kot poudarja Valenčič Zuljan (1999), se je treba zavedati, da je oblikovanje modela mogoče 

le s posploševanjem in shematizacijo bistvenega. Profesionalni razvoj pomeni napredovanje v 

določenih smereh in po določenih korakih (Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014), zato bi 

bili najustreznejši razvejani fazni modeli (Sammons idr., 2007, prav tam). 

 

 

 

2.6.   Dejavniki učiteljevega profesionalnega razvoja 

 

M. Javornik Krečič (2008a) navaja notranje in zunanje dejavnike, ki lahko vplivajo na 

profesionalni razvoj učitelja. 

 

Notranji dejavniki: 

- Učiteljeva pojmovanja in prepričanja: Schein (1998, po Javornik Krečič, 2008a) 

opisuje model dogajanja v učitelju, preden se odzove na situacijo. Učitelj najprej 

opazuje in emocionalno reagira, nato situacijo analizira in se nanjo odzove, da bi 

povzročil spremembo. Na presojo situacije pa vplivajo lastna prepričanja in predsodki. 

Pomembno se je zavedati, da učiteljeva pojmovanja o pouku (vsaj na začetku) 

temeljijo na lastnih izkušnjah v času šolanja. 

 

Zunanji dejavniki: 

- dodiplomsko izobraževanje, 

- pripravništvo, 

- strokovni izpit, 

- stalno strokovno izpopolnjevanje, 

- mentorstvo, 

- zunanje preverjanje znanja in druge šolske reforme, 

- klima in kultura šole, 

- drugi vplivi (družina, dogajanje v družbi, odločitev za učiteljski poklic ipd.). 
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Profesionalni razvoj se najtesneje povezuje z učiteljevimi kompetencami, ker pomeni 

napredek v učiteljevi kompetentnosti in obratno; razvoj učiteljevih kompetenc predstavlja 

napredek v profesionalnem razvoju učitelja. Profesionalni razvoj se lahko podpira in spodbuja 

od zunaj, vendar pa je odgovornost za lasten profesionalni razvoj treba prepustiti učiteljem. 

Pomembne kompetence so ekspertnost v poučevanju, socialne, svetovalne, sodelovalne, 

vodstvene in druge kompetence. Ob tem pa je nujen tudi osebnostni razvoj, ki se kaže v 

fleksibilnosti, spoštovanju individualnosti, tolerantnosti ipd. (Muršak idr., 2011). Tudi Day 

(1999) meni, da je pomemben vidik dviga standarda poučevanja in učenja prav spodbujanje 

profesionalnega razvoja učitelja, ki mora biti aktiven. M. Valenčič Zuljan, Vogrinc, M. Cotič, 

Fošnarič in C. Peklaj (2011) kot temeljno usmeritev pri spodbujanju profesionalnega razvoja 

postavljajo načelo, da so pedagoški delavci aktivni oblikovalci in usmerjevalci lastnega 

profesionalnega razvoja. Na učinkovitost profesionalnega učenja pa vplivajo razni dejavniki, 

kot so izkušnja lastnega učenja, vrednote, praksa, zunanji dejavniki (mediji, zakoni), podpora 

šole, kolegov idr. 

 

Terhart (1997, 1999, po Marentič Požarnik, 2000; Valenčič Zuljan idr., 2007a) navaja, da se 

profesionalna kompetentnost razvija na kognitivnem, moralnem in praktičnem področju. 

Spremembe pri delu se morajo dogajati v učitelju samem in to z razmišljanjem ter 

odločanjem, zunanji dejavniki namreč kakovost dela večkrat ovirajo. Tudi Korthagen in 

Vasalos (2009) opozarjata, da se lahko učitelj na zunanje pritiske odzove s spopadom, 

umikom oz. blokado. Težave največkrat nastanejo pri uvajanju novosti v šolski sistem. 

Učitelji se čutijo še posebej neuspešne, če se od njih zahteva sprememba oz. nadgraditev 

kompetenc (prav tam). 

 

Pri profesionalnem razvoju ne gre le za spremembo vedenja (ravnanja), temveč za proces, 

skozi katerega si učitelj pridobi svojo najvišjo raven usposobljenosti. Čeprav gre za notranji 

proces, ga je treba začeti razvijati od zunaj. Učitelj pa se ga mora zavedati, saj je to pogoj za 

razvoj drugih profesionalnih kompetenc. Profesionalnost se ne kaže le v poučevanju, ampak 

tudi v socialnih in drugih kompetencah, svetovanju, sodelovanju s starši in kolegi, v 

reflektivni praksi ipd. (Muršak idr., 2011). Predvsem vodje šol se morajo zavedati 

pomembnosti klime na šoli, ki lahko pomembno prispeva k profesionalnemu razvoju 

učiteljev. Če je delovno okolje šibko, učitelji večkrat menjajo šolo ali celo opustijo poklic 

(Goldrick idr., 2012, po Bubb, 2013). 

 

Jensen (2012, po Bubb, 2013) navaja podatke iz drugih držav, kjer učitelji manj ur poučujejo 

(npr. Šanghaj – 12 ur/teden, Velika Britanija – 19 ur/teden) in imajo več časa za druge 

poklicne dejavnosti in razmišljanje o poučevanju in opravljanju lastne poklicne vloge. Med 

druge dejavnosti spadajo: opazovanje mentorjev, vodenje raziskovalnega projekta in 

posredovanje povratnih informacij (Garet, 2001, po Bubb, 2013). 

 

Tudi nekateri drugi rezultati (Darling Hammond, 1999, po Villegas Reimers, 2003) kažejo, da 

uspešnejši učitelji namenjajo več časa za aktivnosti, ki izboljšujejo njihov profesionalni razvoj 

in potekajo izven razreda oz. pouka ter posledično vodijo k izboljšavam pri pouku oz. h 

kakovostnejšemu poučevanju. Podobno trdita tudi Korthagen in Vasalos (2009), in sicer da za 

dober sistem manjka predvsem sodelovanje med strokovnjaki s področja izobraževanja in 

učitelji. Pomembno je po eni strani spodbujati učitelje k prenosu spoznanj s področja 

raziskovanja pouka v lastno pedagoško prakso kot tudi spodbujanje in usposabljanje učiteljev 

za samostojno, premišljeno ravnanje in raziskovanje lastne pedagoške prakse. Pri prenosu 

raziskovalnih spoznanj v učiteljevo pedagoško prakso je pomembno, kako so učiteljem ta 

spoznanja posredovana; če gre za reforme in inovacije, ki so učiteljem ponujene, je ključnega 
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pomena, v kolikšni meri so učitelji vpeti v sam proces inoviranja, saj lahko, kot opozarja B. 

Marentič Požarnik (2000), od zunaj postavljeni standardi zmanjšujejo profesionalno 

avtonomijo učiteljev. 

 

Pomembno je upoštevati nekatera dejstva pri profesionalnem razvoju, ki jih navaja Fullan 

(1982 in 1992, po Craft, 1996): posameznik se ne more razvijati, če se ne razvija tudi šola in 

obratno, šola se ne more razvijati, če se učitelji razvijajo individualno in ne v kolektivu, 

profesionalni razvoj traja skozi celotno kariero, saj je sprememba proces in ne enkratni 

dogodek. 

 

Vsi ti dejavniki lahko uspešno vodijo v razvoj. Značilnosti uspešnega profesionalnega razvoja 

po Loucks-Horsley idr. (1987, po Craft, 1996; Muršak idr., 2011) so: 

- sodelovanje in kolegialnost, 

- pripravljenost na tveganje in eksperimentiranje, 

- pripravljenost na uporabo obstoječega znanja, 

- vključenost drugih pri oblikovanju odločitev, postavljanju ciljev, izvajanju in 

evalvaciji, 

- ustrezen čas za razvoj zaposlenih in profesionalno učenje, 

- podpora vodstva, 

- uporaba spodbud in nagrad, 

- vključenost v profesionalno učenje, 

- usklajenost med osebnimi in institucionalnimi cilji, 

- umestitev profesionalnega razvoja v organizacijsko strukturo in filozofijo šole ter 

okolja. 

 

Profesionalni razvoj poteka na ravni pojmovanj in na ravni ravnanj. Učitelj ravna v skladu s 

svojimi pojmovanji in z razmišljanjem o ravnanjih spreminja svoja pojmovanja. Pri višjih 

pojmovanjih učitelj razmišlja o učenčevi aktivnosti in večji pestrosti oblik pouka. Ob tem se 

tako učenec kot učitelj, ki reflektira svoje delo, razvijata. Razvoj učitelja ob raznih poklicnih 

in življenjskih izzivih pa je odvisen tudi od odziva učitelja na izziv in od tega, kako ta izziv 

poveže z izkušnjami in teorijo. Teoretično znanje je namreč ključno v vseh fazah razvoja, ker 

je podlaga za nadaljnjo refleksijo učitelja (Valenčič Zuljan, 2001). 

 

Huberman (1993, po Javrh, 2004) je v svojih raziskavah ugotovil, da strokovno 

izpopolnjevanje učiteljev vpliva predvsem na izmenjavo idej, nova poznanstva in spremljanje 

dogajanja na področju izobraževanja. Ugotovil je namreč, da učitelji svoje težave večkrat 

rešujejo s preizkušanjem novosti v razredu, manjkrat pa v sodelovanju s sodelavci, prav tako 

jim kompetenc, ki bi jih rabili za reševanje problema, večinoma ne pomagajo razviti 

strokovna usposabljanja. Avtor še doda, da je prav preizkušanje novosti najpomembnejši 

dejavnik pri razvoju »harmonične« kariere. 

 

Profesionalni razvoj se začne že v času študija. Nadaljnji razvoj pa je nato odvisen od 

osebnosti, študijskih in poklicnih izkušenj, od svetovalne pomoči in razmer na šoli in v okolju 

(Marentič Požarnik, 1993b). Avtorica (prav tam) veliko pozornost posveča tudi akcijskemu 

raziskovanju, kot pomembnemu dejavniku pri razvoju profesionalnosti. Akcijsko raziskovanje 

je namreč skupinska aktivnost, kjer morajo biti odnosi enakopravni. Samo raziskovanje 

vzame precej časa in od učitelja zahteva tveganje. Pomemben del je tudi naučiti se analizirati 

in reševati probleme. Kot druge dejavnike, ki so sicer namenjeni prav profesionalnemu 

razvoju in lahko imajo pozitiven vpliv na pouk, po drugi strani pa lahko izničujejo učiteljevo 

avtonomnost, B. Marentič Požarnik (1993b) navaja: zunanje preverjanje, napredovanje 
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učiteljev v nazive, stalno strokovno izpopolnjevanje, sodelovanje v inovacijsko–razvojnih 

projektih ipd. 

 

Villegas-Reimers (2003) navaja, da se je v preteklosti pojavljal predvsem problem razvoja 

kadrov in izpopolnjevanje učiteljev oz. usposabljanje na delovnem mestu. Danes se 

profesionalni razvoj dojema kot dalj časa trajajoči in načrtovani proces. Avtorica (prav tam) 

ugotavlja, da se pojavlja tudi več podpore profesionalnemu razvoju, kot so npr. več literature 

in raziskav na tem področju, več organizacij, ki želijo izboljšati znanje in spretnosti učiteljev, 

in boljše reforme v šolskem sistemu, ki podpirajo profesionalno rast. 

 

Tudi Day (2000) našteva nekatere bistvene dejavnike profesionalnega razvoja, kot so npr. 

učenje, participacija, sodelovanje (angl. collaboration in cooperation) in aktivizem. 

Profesionalni razvoj lahko poteka še skozi tečaje, razne oblike dela z izkušenim učiteljem, 

branje literature, akcijsko raziskovanje, mentorstvo, skupinsko učenje idr. (Craft, 1996). 

 

J. Klander Merc (2007) je v magistrskem delu ugotavljala: kako učitelji in ravnatelji razumejo 

učiteljev profesionalni razvoj, kako zadovoljni so v svojem poklicu in z opravljanjem lastne 

vloge učitelji in kako ravnatelji, kako učitelji in ravnatelji ocenjujejo stopnjo vpliva različnih 

dejavnikov na učiteljev profesionalni razvoj, na katerih področjih se po mnenju učiteljev in 

ravnateljev počutijo učitelji najbolj usposobljeni, kako se kažejo vplivi strokovnega 

izobraževanja na različne dejavnike v razredno učnem in šolskem kontekstu, kako vpliva 

učiteljev profesionalni razvoj na različna področja poklicnega delovanja učiteljev, v katerih 

vlogah se vidijo učitelji/ravnatelji in v katerih bi si želeli biti ter kakšna so stališča učiteljev in 

ravnateljev do različnih dejavnikov učiteljevega profesionalnega razvoja. Vključenih je bilo 

100 učiteljev in 73 ravnateljev. Raziskava je pokazala, da na učiteljev profesionalni razvoj po 

mnenju učiteljev najbolj vplivata stalno strokovno izpopolnjevanje in timsko delo v 

strokovnem aktivu. Nekoliko manjši, vendar močen vpliv, pa imajo branje strokovne 

literature, hospitacije pri učitelju kolegu, refleksija lastnega dela in aktivno sodelovanje v 

razvojno–raziskovalnih projektih. 

 

Tudi M. Valenčič Zuljan idr. (2011) so raziskovali mnenja pedagoških delavcev o obstoječem 

sistemu izobraževanja pedagoških delavcev. Cilji raziskave so bili: ugotoviti mnenje učiteljev 

in ravnateljev o tem, kako naj poteka uvajanje pedagoških delavcev v poklic, ugotoviti 

mnenja o strokovnem izpitu, o praktičnem usposabljanju bodočih pedagoških delavcev, 

ugotoviti pripravljenost učiteljev, da postanejo mentorji, ugotoviti mnenje o ureditvi sistema 

za nadaljnje izobraževanje, ugotoviti izkušnje pedagoških delavcev na področju mobilnosti, 

ugotoviti mnenje o sistemu napredovanja in o vlogi šolske svetovalne službe. Anketirali so 

skupno 1567 učiteljev, ravnateljev in šolskih svetovalnih delavcev. Na vprašanje, koliko 

običajno prispevajo k njihovemu profesionalnemu razvoju različne dejavnosti, so učitelji 

odgovorili, da največ prispeva branje strokovne literature, nato seminarji, sodelovanje v 

raziskovalnih projektih, mentorstvo učitelju pripravniku ali študentu na praksi in pedagoške 

konference. Pri tem je bilo ugotovljeno, da branje strokovne literature najbolj prispeva k 

njihovemu profesionalnemu razvoju, ne glede na delovno dobo. Ugotovljeno je bilo tudi, da 

kolegialno opazovanje višje vrednotijo tisti pedagoški delavci, ki imajo med 7 in 18 let 

delovne dobe, tisti z delovno dobo do treh let, pa v hospitacijah vodstvenega delavca in 

analizi hospitacij vidijo višji prispevek k njihovemu profesionalnem razvoju kot tisti z 

delovno dobo 4–6 in 7–18 let. 
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 Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Rang 

Branje strokovne literature 3,88 0,79 1 

Seminarji stalnega strokovnega izpopolnjevanja 3,64 0,81 2 

Pedagoške konference 2,82 0,88 5 

Študijske skupine 2,72 0,96 8 

Mentorstvo  učitelju pripravniku ali študentu na 

pedagoški praksi 

2,94 0,99 4 

Hospitacija vodstvenega delavca (ravnatelja, 

pomočnika ravnatelja) in analiza hospitacij 

2,65 0,94 10 

Kolegialno hospitiranje (medsebojno hospitiranje 

učiteljev) 

2,81 1,03 6 

Podiplomski študij 2,67 1,32 9 

Sodelovanje v raziskovalnih projektih 3,18 1,10 3 

Sodelovanje s fakulteto 2,80 1,20 7 
Tabela 5: Odgovori učiteljev na vprašanje, koliko običajno prispevajo k njihovemu profesionalnemu 

razvoju različne dejavnosti 

Vir: Valenčič Zuljan idr., 2011 

 

 

 

3. KOMPETENCE UČITELJEV 

 

Kompetence so strokovnjaki skozi različne projekte opredelili kot  

»sposobnost uspešno doseči kompleksne zahteve v določenem kontekstu s pomočjo 

mobilizacije tako kognitivnih kot nekognitivnih vidikov delovanja« (Rychen in 

Salganik, 2003, po Peklaj, 2006). 

 

Day (1999, po Razdevšek Pučko, 2004) definira kompetence kot 

»sposobnosti za opravljanje nalog in vlog, ki so potrebne za doseganje pričakovanih 

standardov«. 

 

Podobno kompetentnost pojmuje tudi Perrenoud (Keycompetences 2002, po Razdevšek 

Pučko, 2004) in navaja, da je to 

»sposobnost učinkovitega delovanja v številnih situacijah, ki sicer temelji na 

pridobljenem znanju, vendar ni omejeno s tem znanjem«. 

 

Kompetence poleg kognitivnih sposobnosti in znanja vključujejo tudi motivacijske in 

čustvene vidike delovanja. Lahko se jih naučimo, jih poučujemo in uporabljamo v različnih 

kontekstih (Peklaj, 2006). 

 

B. Marentič Požarnik (2006, po Valenčič Zuljan idr., 2007a) navaja pet sklopov kompetenc: 

- Komunikacija in odnosi: sposobnost komunikacije in razvijanja dobrih odnosov ter 

socialnih veščin med učenci, sposobnost reševanja konfliktov in vzdrževanja razrednih 

pravil, spodbujanje samostojnosti in odgovornosti ipd. 

- Učinkovito poučevanje: sposobnost povezovanja učnih ciljev, metod in vsebin, 

vzdrževanje učne motivacije, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije, 

prilagajanje učnih pristopov, sodelovanje s strokovnjaki, podajanje povratne 

informacije ipd. 
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- Organizacija in vodenje: zmožnost načrtovanja, izvajanja, spremljanja in 

vrednotenja učnega procesa, opravljanje nalog razrednika ipd. 

- Sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem: sposobnost komunikacije z učitelji 

in drugimi delavci, delo v timu, sodelovanje s starši in drugimi, poznavanje šolske 

zakonodaje ipd. 

- Profesionalni razvoj: sposobnost analiziranja svojega dela in načrtovanja nadaljnjega 

razvoja, vpeljevanje inovacij v svoje delo ipd. 

 

Podobno je kompetence oblikovala in razvrstila v pet področij tudi Peklajeva (2005, po Peklaj 

2006): 

- Učinkovito poučevanje: znanje predmetov, znanje o razvoju učencev, pedagoška 

teorija, poznavanje dokumentacije, uporaba različnih metod, medpredmetnega 

povezovanja ipd.; 

- Vseživljenjsko učenje: spodbujanje motivacije pri učencih, razvijanje strategij za 

vseživljenjsko učenje, uporaba IKT ipd.; 

- Vodenje in komunikacija: učinkovita komunikacija z učenci, oblikovanje 

spodbudnega učnega okolja, soočanje z neprimernim vedenjem, prepoznavanje 

učencev s posebnimi potrebami ipd.; 

- Preverjanje in ocenjevanje znanja: uporaba ustreznih kriterijev, uporaba različnih 

načinov vrednotenja, seznanjanje staršev o napredku učencev ipd.; 

- Profesionalne kompetence: upoštevanje etičnih načel in zakonskih določil, 

sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci, spodbujanje pozitivnih vrednot, odprtost 

do drugih kultur ipd. 

 

Učitelj v sodobni šoli prehaja med različnimi vlogami. Ravno to pa je ključni vzrok za stalno 

izpopolnjevanje profesionalnih kompetenc. Med dejavnike, ki to zahtevajo, Day (1999, po 

Razdevšek Pučko in Rugelj, 2006) uvršča nova spoznanja na področju stroke, novih metod in 

organizacije pouka, uporabo nove tehnologije, učno in vedenjsko težavne učence ter zunanje 

oblike preverjanja znanja. Med nove vloge učitelja spadajo: preusmeritev od poučevanja k 

učenju, uporaba tehnologije, delo z različnimi učenci, sodelovanje s strokovnimi delavci in 

starši, usposobljenost za refleksijo in raziskovanje (Razdevšek Pučko in Rugelj, 2006; 

Razdevšek Pučko 2004). 

 

Eurydice (2003, po Razdevšek Pučko in Rugelj, 2006) navaja, da se poleg klasičnih 

kompetenc, ki so vezane na učenca in poučevanje, pojavljajo tudi nove. To so: poučevanje z 

uporabo sodobne tehnologije, integracija otrok s posebnimi potrebami, delo v multikulturnem 

razredu, administrativna dela in konfliktni menedžment. V raziskavi, ki jo opisujeta avtorja C. 

Razdevšek Pučko in Rugelj (2006), si diplomanti pedagoške fakultete najbolj želijo 

izpopolniti kompetenco poznavanja vsebine in metodike področja, hkrati pa ta kompetenca 

tudi izstopa kot najbolj dosežena kompetenca. Na drugi strani pa isti anketiranci menijo, da 

imajo najmanj razvito kompetenco za delo z otroki s posebnimi potrebami in kompetenco 

obvladovanja postopkov in principov svetovalnega dela in načrtovanja ter izvajanja 

intervencijskih programov. 

 

Tudi C. Peklaj in M. Puklek Levpušček (2006) omenjata raziskavo, v kateri je bilo 

ugotovljeno mnenje učiteljev, da imajo najbolj razvite kompetence na področju znanja in 

razumevanja predmetov, najmanj pa na področju vseživljenjskega učenja in uporabe IKT. 

Mnenje učiteljev pa kaže na dobro pridobljene kompetence na področju učinkovitega 

poučevanja, slabo pa ocenjujejo pridobljene kompetence na področju preverjanja in 

ocenjevanja znanja ter sodelovanja s starši. 
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Pollard (1997, po Cvetek, 2005) navaja tri nivoje kompetentnosti, to so nivo učitelja 

začetnika, nivo kompetentnega učitelja in nivo učitelja eksperta. Bodoči učitelji naj bi do 

konca študija pridobili kompetence, ki se nanašajo na predmet in vsebino poučevanja, na 

razred in vodenje razreda, na preverjanje in ocenjevanje znanja, na šolo in na profesionalnost 

(Škotski urad za izobraževanje učiteljev, 1992, po Cvetek 2005). 

 

 

 

4. SODELOVANJE MED UČITELJI KOT DEJAVNIK PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

 

V preteklosti je veljalo mnenje, da se profesionalni razvoj konča z zaključkom izobraževanja. 

Danes je znano, da so za profesionalni razvoj odgovorni predvsem učitelji sami. Na možnost 

razvoja posameznika pa vpliva tudi razvoj institucije kot učeče se organizacije. Pomemben 

vpliv pa ima ravnatelj kot vodja institucije (Valenčič Zuljan, 2012). 

 

Pomembno dejstvo pri profesionalnem razvoju pedagoških delavcev za razliko od drugih 

poklicev je, da ima učitelj začetnik že mnogo izkušenj s poukom in z izobraževalnim 

sistemom, ker je bil vrsto let v vlogi učenca. Učitelj pogosto izhaja tudi iz teh izkušenj pri 

oblikovanju lastnega pojmovanja poučevanja (Valenčič Zuljan, 2001). 

 

A. Craft (1996) navaja naslednje pogoje za nadaljnji profesionalni razvoj: razvojni načrt šole, 

uvajanje sprememb, nacionalne in lokalne prioritete, evalvacija, učni stil, pretekli 

profesionalni razvoj, pogledi na učiteljev profesionalizem, sprememba odgovornosti, delovne 

naloge, vrednotenje. 

 

Glede na sodobna pojmovanja M. Valenčič Zuljan (2001) navaja, da je treba odgovornost za 

učiteljev profesionalni razvoj prepustiti predvsem učiteljem samim, saj sta osebni razvoj in 

proces učenja prostovoljna. Iz tega izhaja dejstvo, da je najboljši tisti model razvoja, ki sledi 

učitelju pri refleksivnem ravnanju in učenju ter mu pomaga pri odgovornem ravnanju tako v 

razredu kot pri lastnem profesionalnem razvoju. 

 

Day (2000) navaja, da sodelovanje med učitelji kot oblika medsebojnega učenja in možnost 

za profesionalni razvoj v zgodovini ni bilo pogosto uporabljeno. Razlogi za to so lahko 

pragmatična narava poučevanja, pogoji poučevanja, postopki, ki so nastali v preteklih 

praksah, intenzivnost in neposrednost poučevanja ipd. 

 

 

 

4.1.  Timsko delo 
 

Tim je po SSKJ (2000) opredeljen kot skupina ljudi, ki opravlja skupno delo oz. delovna 

skupina. Timsko delo je nadpomenka za različne vrste in oblike povezovanja ter sodelovanja 

med strokovnimi delavci na šoli (Pavlič Škerjanc, 2012). 

 

A. Polak (2007) navaja nekatere motivatorje, ki omogočajo dolgoročno motivacijo za timsko 

delo: 

- Uspeh: učitelji čutijo uspeh, kadar iz skupine niso izločeni in v njej aktivno sodelujejo; 

- Priznanje: pohvale so velik motivacijski dejavnik; 

- Delovni interes: ustvarjalno delo in vizija ves čas spodbujata nadaljnjo motivacijo; 
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- Odgovornost: občutek odgovornosti in zaupanja veča motivacijo; 

- Napredovanje. 

 

Kolektivi v raznih poklicih se delijo na tri skupine timov (Polak, 2007): 

- Delovni timi: člani tega tima največkrat delajo skupaj zaradi narave dela. Tim nima 

skupnih ciljev in vizije. Primeri takih timov so: razredni aktivi (učijo isti razred, 

vendar ne načrtujejo, poučujejo ali evalvirajo dela timsko), aktiv predmetnih učiteljev 

(ne delajo skupaj, ampak le učijo isti predmet), učitelji istega oddelka (občasna 

srečanja). 

 

- K nalogam ali problemu usmerjeni timi: tim nastane le zaradi reševanja nekega 

problema in je začasen. Kljub temu pa v tem času izvajajo pravo timsko delo. Za 

problem ali nalogo iščejo različne ideje in imajo skupne cilje. Primeri timov so: tim 

učiteljice razrednega pouka in učiteljice v podaljšanem bivanju (če skupaj načrtujeta, 

poučujeta in evalvirata), tim učiteljev razrednega pouka (če skupaj načrtujejo, 

poučujejo in evalvirajo del pouka ali npr. šolo v naravi, športni dan ipd.), tim 

predmetnih učiteljev (če skupaj načrtujejo, poučujejo in evalvirajo pouk), tim drugih 

strokovnih delavcev (npr. knjižničarji) 

 

- Vodstveni timi: sestavljajo jih vodje, npr. ravnatelj, pomočnik ravnatelja in šolski 

svetovalni delavci. Člani timsko načrtujejo in evalvirajo delo, poleg tega pa podpirajo 

druge šolske time. 

 

Vsakršno timsko delo ima številne prednosti tako za učitelje kot za učence. Buckley (2000, po 

Polak, 2007) navaja spodaj navedene primere. 

 

Nekaj primerov prednosti za učence: 

- učenci razvijajo interdisciplinarni 

pogled na znanje, 

- o snovi dobijo celosten pogled, 

- učijo se od najboljših učiteljev, 

- zmanjša se nevarnost vsiljevanja 

idej, 

- vsi se učijo aktivnega poslušanja, 

- poučevanje poteka po različnih 

stilih, 

- bolje se razvijajo komunikacijske 

spretnosti, 

- zmanjša se pojavljanje problemov, 

- lažje se organizirajo nekatere 

oblike dela, npr. skupinsko delo idr. 

 

Nekatere prednosti za učitelje: 

- novi pristopi in ideje, 

- pestrejši pouk, 

- večja ciljna naravnanost pouka in 

boljša časovna razporeditev, 

- večja selekcija idej in kritičnost 

izpeljave idej, 

- intenzivna samoevalvacija in 

timska evalvacija, 

- dopolnjevanje šibkih področij 

drugega učitelja, 

- več priložnosti za spoznavanje 

učencev, 

- povečanje samozavesti in občutka 

pripadnosti idr. 

 

 

M. Cencič (1998) meni, da spodbudno timsko delo pozitivno vpliva na profesionalni razvoj in 

uspešno raziskovanje učiteljev. Za uspešen tim pa ni dovolj le skupina učiteljev; med njimi 

mora prevladovati kolegialnost, prijateljstvo ali težnja po skupnosti. Delo v timu je po mnenju 

avtorice hitrejše zaradi delitve dela, uspešnejše in hkrati zabavnejše. Nasprotno pa Trstenjak 

(2001, po Žibert 2006) meni, da skupina zaradi delitve dela ne more tako hitro opraviti 

določene naloge kot posameznik. Seveda pa je treba razliko med delom skupine in 
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posameznika iskati tudi v kakovosti izdelka, ki je pri timskem delu višja. Razvoj tima pa mora 

potekati kot kolegialno prijateljstvo v smeri ustvarjalnosti in notranje kulture (Žibert, 2006). 

 

Glede na organizacijo tima ločimo naslednje oblike (Žibert, 2006): 

- Multidisciplinarni tim: pri eni kompleksni nalogi sodelujejo ljudje z različnimi 

poklicnimi profili. Vsak ima svojo vlogo, med njimi pa ni pravega sodelovanja. Gre za 

neustvarjalen tim, ki se ne more razvijati in reševati konfliktov. 

- Interdisciplinarni tim: je odprt sistem, ki povezuje več strok. Člani sodelujejo med 

sabo, vsak pa ima svoj del naloge, o kateri skupaj diskutirajo v timu. Komunikacija je 

vodoravna. 

- Transdisciplinarni tim: je v praksi redek. Člani ohranjajo medsebojne razlike, vendar 

se med seboj povezujejo in celostno rešujejo probleme. 

 

 

 

4.2.  Medsebojno učenje učiteljev 
 

Ne glede na obliko sodelovanja med učitelji, vedno prihaja do delitve znanja in izkušenj ter 

skupnega dela in dialoga (Muršak idr., 2011). Gre za to, kaj se lahko različne generacije 

skupaj naučijo in ob tem razvijajo medsebojno komunikacijo in socialno participacijo (Ličen, 

2009, po Muršak idr., 2011). Takšno učenje lahko aktivno poteka že v šolski zbornici, kjer se 

izmenjujejo izkušnje in učitelji podpirajo drug drugega (Muršak idr., 2011). 

 

Kot menita Hargreaves (1998, po Erčulj, 2000) in Stoll (1999, prav tam), se skozi izmenjavo 

izkušenj, prepričanj, čustev, spretnosti in medsebojne odvisnosti učiteljev oblikuje novo učno 

okolje šole, kar je pri kolegialnem učenju najpomembnejše. 

 

Talbert (1996, po Erčulj, 2000) navaja bistvene značilnosti kolegialnega učenja: 

- učitelji sledijo skupnim ciljem, povezanim z učenjem vseh učencev; 

- učitelji iščejo in si ustvarjajo priložnosti za skupne strokovne dejavnosti, da lažje 

dosegajo skupne cilje; 

- vsi učitelji prevzemajo odgovornost za učenje učencev. 

 

Ena od oblik učenja med učitelji je mentoriranje. Ta oblika ni nujna le med učiteljem in 

študentom, temveč se lahko izvaja v različnih obdobjih z različnim namenom (Muršak idr., 

2011). Druge situacije mentoriranja so npr. še: študent–učenec, izkušen učitelj–učitelj 

pripravnik, izkušen učitelj–učitelj, ravnatelj–učitelj (Fischer & van Andel, 2002, prav tam). 

Vloga mentorja ima večinoma pozitiven vpliv in prispeva k profesionalnemu razvoju učitelja. 

S takšno vlogo se učitelju zdijo pridobljene izkušnje pomembnejše. Prav tako učitelj mentor 

bolj aktivno sodeluje v procesih kritične refleksije, skupnega načrtovanja pouka, raziskovanja 

lastne prakse, pridobivajo pa tudi izkušnje svetovalca in supervizorja (prav tam). Holloway 

(2001, po Villegas-Reimers, 2003) ugotavlja, da so uspešnejši tisti učitelji, ki so že sodelovali 

v kateri od oblik mentorstva. 

 

Muršak idr. (2011) navajajo, da je upoštevanje razlik med izkušenimi učitelji in začetniki zelo 

pomembno. Menijo, da bi bilo sodelovanje med njimi obojestransko koristno. Začetniki bi 

lažje reševali težave, ki se pojavijo ob vstopu v delo, starejši učitelji pa bi dobili več 

motivacije in zadovoljstva, saj bi občutili pripadnost ustanovi in skupnosti ter pomembnost 

njihovega znanja in izkušenj. 
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Day (1999) opisuje pomen t. i. kritičnega prijatelja. Gre za odnos učitelja z drugim (enim ali 

več) učiteljem, ki ga spremlja pri učenju in vpeljevanju sprememb. Takšno delo učitelju 

pomaga pri refleksiji in eksperimentiranju. 

 

Prednosti kritičnih prijateljev (če so kompetentni in vredni zaupanja): 

- pomagajo zbirati podatke o lastnem delu, 

- preverjajo pristranskost, 

- ponujajo primerjavo z drugimi razrednimi praksami, 

- zagotavljajo kritični pogovor po učni uri, 

- so neformalni vir, 

- spodbujajo refleksijo. 

 

Slabosti kritičnih prijateljev (če niso kompetentni ali vredni zaupanja): 

- dokler ne postanejo del razreda, povzročajo nenaravna ravnanja v razredu, 

- kritični prijatelji morajo skupaj delati tudi pred opazovanjem in po njem, sicer je 

sodelovanje zamudno in neproduktivno, 

- kritični prijatelji morajo biti za to vlogo usposobljeni, motivirani in morajo imeti 

dobro razvite komunikacijske sposobnosti. 

 

M. Valenčič Zuljan idr. (2007a) navajajo lastnosti in zmožnosti, ki naj bi jih imel kritični 

prijatelj, te so: odprtost, poslušanje, razumevanje, svetovanje, pozitiven, empatičen odnos, 

komuniciranje (jasnost sporočanja, konstruktivne povratne informacije), spodbujanje in biti 

mora vir ekspertnega znanja. 

 

Samo sodelovanje Day (2000) loči še na notranje in zunanje sodelovanje. Notranje 

sodelovanje ustvarja sinergijo med učitelji, ki sicer ne bi bila mogoča. Zunanje sodelovanje pa 

vključuje tudi druge ljudi ali institucije izven šole (npr. fakulteto). 

 

J. Erčulj (2000) v raziskavi o izkušnjah s kolegialnim učenjem strokovnih delavcev šol v 

projektu Mreže učečih se šol ugotavlja, da so v projektu učitelji po njihovem mnenju največ 

pridobili na področju izmenjave izkušenj, poleg tega pa so se bolj okrepili spoštovanje, 

sproščeni odnosi, dopolnjevanje, ipd. Učitelji so pridobili nova znanja, spretnosti in ideje ter 

okrepili svojo samozavest za delo v timu. Ob tem Emihovich in Battaglia (2000, po Erčulj, 

2000, 30) opozarjata, da je razvoj učečih se organizacij podlaga za učenje na vseh ravneh šole 

kot organizacije in »najbolj obetajoča oblika za širitev učiteljevega profesionalizma in 

sodelovalne kulture«. 

 

 

 

4.3.  Klima in kultura organizacije 

 

Sodelovanje med učitelji je med drugimi pogojeno tudi s klimo oz. kulturo organizacije ter z 

učiteljevim razumevanjem okolja. 

 

Kultura v ustanovi se kaže predvsem z vrednotami, normami in pravili, medtem ko je ozračje 

bolj odraz trenutnega stanja (Marin, 2007). V šoli se pojavljata javna in zasebna kultura. 

- Javna kultura se kaže v vrednotah, izraženih z zunanjimi znaki (npr. pravila), 

- zasebna kultura pa vključuje tudi odnos zaposlenih do organizacije, prizadevanja ipd. 

(Erčulj, 2004, po Marin, 2007). 

 



 

30 

Tudi samo ozračje ima pomemben vpliv na zadovoljstvo zaposlenih in zavedanje njihove 

pripadnosti organizaciji ter na uspešnost šole. Avtorica (prav tam) poudarja, da je pri kulturi 

šole ključen ravnatelj, ki na pomemben  način oblikuje vrednote šole. Če je šolska kultura 

sodelovalno naravnana, se lahko razvija bolj spodbudno in produktivno okolje. Učitelji 

razvijejo skupno zavest in se tako lažje odzivajo na spremembe (Fullan in Hargreaves, 2000). 

 

M. Javornik Krečič (2006) navaja konkretne značilnosti posameznih kultur: 

- Tradicionalna (storilnostna) kultura: je formalna. V ospredju so učiteljeva 

avtoriteta, učna snov in frontalni način pouka, skrb za medosebne odnose pa je 

zapostavljena. V takšni kulturi dela se cenita delavnost in strog red. To povzroča 

tekmovalno ozračje in pritisk. 

- Kultura dobrih odnosov: izenačuje skrb za dobre odnose in učno uspešnost. 

Prevladujejo občutek pripadnosti, medsebojno spoštovanje, pravičnost, skrb za druge 

ipd. 

- Kultura enorazrednic: zanjo je značilno, da so učitelji prepuščeni predvsem sami 

sebi. To jim onemogoča razreševanje nekaterih dilem in zadreg. Velikokrat se učitelji 

zatekajo k rutinskemu delu; učenje iz izkušenj se minimalizira, izkušnje pa se 

"avtomatizirajo" (Resman, 2005, prav tam, 19). Učitelj se uči le na svojih napakah, kar 

lahko vodi do napačnih predpostavk. »Poleg tega, če učitelj ne ve, kako delajo drugi, 

tudi ne more oceniti, kako dela sam« (Javornik Krečič, 2006, 19). 

- Timska kultura: »pomeni okvir za vzpostavljanje dialoga med učitelji kot ljudmi in 

učitelji kot strokovnjaki« (prav tam, 19). Skozi timsko delo se učitelj strokovno 

izpopolnjuje in razvija kakovost dela v razredu in na šoli (Resman, 2005, prav tam).  

 

M. Javornik Krečič (2006) v eni od raziskav išče povezave med tem, kako gledajo učitelji na 

vrednost skupinskih (učnih) aktivnosti v primerjavi z individualnimi. Meni, da je od njihovih 

pogledov odvisno, v kolikšni meri so pripravljeni prispevati k razvijanju timske kulture. 

Rezultati so pokazali, da osnovnošolski učitelji višje vrednotijo skupinsko učenje kot 

gimnazijski učitelji. Med tistimi, ki skupinsko učenje najvišje vrednotijo, so učitelji z delovno 

dobo do pet let. Avtorica sklepa, da si učitelji na začetku poklicne poti želijo več kolegialne 

pomoči in sodelovanja. 

 

 

 

Hargreaves (1992, po Day, 1999; Polak, 2007) je kulturo sodelovanja na šoli ločil na tri ravni. 

 

 

- Kultura ločevanja 

 

o Individualizem 

Glede na druge poklice, je delo učitelja precej individualno. Učitelj večinoma dela sam v 

svojem razredu, kar je stanje poklicne osame. Povratne informacije o svojem delu prejema le 

od učencev in njihovega znanja. Če učitelj ni deležen dovolj povratnih informacij, ga to vodi 

v negotovost (Fullan in Hargreaves, 2000). Omenjena avtorja poudarjata, da zasebnost 

učiteljev (npr. skrivanje lastnih zamisli, ne obračanje k drugim za pomoč ali nasvet) zavira 

njihov razvoj. Nasprotno od individualizma učiteljev predlagata interaktivni profesionalizem, 

sodelovanje, pogovore in kolegialne hospitacije. Glede na izkušnje ugotavljata, da učitelji 

pomoč v razredu ali hospitacije doživljajo kot ocenjevanje in nadzor. To bi lahko preprečili z 

boljšimi odnosi predvsem med ravnateljem in učiteljem in med učitelji samimi. 
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Vzroki za individualizem so lahko naslednji: 

- individualizem izvira iz pogojev dela (ločeni razredi, ločeni kabineti), 

- učitelji sodelovanje dojemajo kot nadzor, 

- učitelji si postavljajo previsoka pričakovanja, 

- učitelji nimajo časa za medsebojno sodelovanje, ker imajo preveč dela s 

pripravljanjem materialov. Prav tako se raje sami pripravljajo na ure (Flinders, 1988, 

po Fullan in Hargreaves, 2000), 

- sodelovanje postane tvegano. Razred jih namreč ščiti pred vrednotenjem njihovega 

dela (prav tam). 

 

Fullan in Hargreaves (2000) pa opozarjata, da samo pogovori med učitelji o učencih še ne 

pomenijo, da je šola sodelovalna šola. Učitelji namreč lahko razvijejo štiri tipe sodelovanja: 

kritično opazovanje in pripovedovanje zgodb, pomoč, izmenjavo in skupno delo. Le četrti 

način pa vsebuje tudi pomembnejše oblike sodelovanja (timsko poučevanje, kolegialne 

hospitacije, mentorstvo ipd.) (Little, 1990, prav tam). 

 

V to skupino bi lahko uvrstili tudi zgoraj opisano kulturo »enorazrednic«, ki predstavljajo 

prostorsko in psihološko izoliranost učiteljev. Ti govorijo o svojem razredu in učencih kot o 

zasebni stvari in ne poznajo načina dela v drugih razredih. Pomanjkanje sodelovanja z 

drugimi strokovnimi delavci otežuje komuniciranje in izmenjavo izkušenj. Učitelj se uči le na 

lastnih napakah, ki lahko vodijo tudi do napačnih predpostavk. Alternativa takšni obliki je 

delo v timu (Resman, 2005). 

 

 

- Kultura povezovanja 

 

o Balkanizacija 

Pri oblikovanju sodelovalne šole se učitelji večkrat povezujejo le v manjše skupine. Skupine 

pa nato ne sodelujejo. Avtorja poimenujeta ta pojav balkanizacija. Manjše skupine lahko 

tekmujejo med seboj, se izločajo in oslabijo komunikacijo na šoli. Takšna delitev učiteljev ne 

vodi v sodelovalno šolo (Fullan in Hargreaves, 2000). Učitelji se namreč ne identificirajo s 

šolo, temveč s skupino, ki ji pripadajo (Day, 1999). Skupine so npr.: šolski svetovalni delavci, 

učitelji otrok s posebnimi potrebami, predmetne skupine učiteljev in učitelji razrednega 

pouka, ki se delijo še glede na razred. V balkanizacijo pogosto vodi pristop vodstva šole. 

 

o Udobno sodelovanje 

o Izzvano/načrtovano sodelovanje 

Fullan in Hargreaves (2000) navajata dva tipa sodelovanja: udobno in načrtovano 

sodelovanje. Udobno sodelovanje poteka na neformalen način, ne izdelujejo se sprotni 

zapisniki, zaposleni pa se večinoma zanašajo na ravnatelja. Nasprotno pa načrtovano 

sodelovanje poteka po formalnih postopkih. Skupno delo in načrtovanje se pojavljata v 

aktivih, v obliki mentorstva in formalnih sestankov, ob tem pa so naloge vsakega člana jasno 

določene. Da je v šoli prisotna prava sodelovalna kultura, morajo biti odnosi med učitelji 

spontani, prostovoljni in razvojno orientirani (Hargreaves, 1994, po Day, 1999). Načrtovano 

sodelovanje je lahko le prehodno obdobje, v katerem učitelji spoznajo način dela in se kasneje 

razvije v trajno sodelovalno kulturo na šoli. Torej je lahko sodelovanje najprej ravnateljeva 

prisila, s katero želi učiteljem približati prednosti sodelovanja. Seveda pa prisilne oblike 

sodelovanja ne morejo trajno vzdržati. Namreč ni vedno možno, da bi se učitelji ob točno 

določenem času pogovarjali o določeni temi, ki jo predvidi ravnatelj. Avtorja (Fullan in 
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Hargreaves 2000) zato priporočata, da naj ravnatelj sodelovanje učiteljev izrazi le kot 

pričakovanje in tega izrecno ne zahteva in nadzoruje. 

 

 

- Kultura integracije 

 

o Popolnoma sodelovalna kultura 

Sodelovalna kultura se oblikuje skozi življenje v šoli. Ni predpisana ali začasna. Oblikuje se 

predvsem zaradi dobrega vodstva šole, ki porazdeli vodstvene naloge in je zgled drugim 

učiteljem. Nujen pa je tudi pogoj, da imajo učitelji dovolj časa za sodelovanje pri načrtovanju, 

poučevanju in evalvaciji (Polak, 2007). 

 

Glathorn (1987, po Good in Brophy, 2000) navaja naslednje konkretne oblike, skozi katere 

lahko učitelji sodelujejo: 

- Profesionalna (strokovna) diskusija: učitelji v skupini diskutirajo o konkretnih vidikih 

pouka. Pri tem si pomagajo s strokovno literaturo in znanjem, nato analizirajo lastne 

izkušnje glede izbranega problema in določijo nadaljnje aktivnosti, ki jih bodo izvajali 

v razredu. 

- Razvoj kurikula: učitelji preučijo materiale, ki jih bodo uporabili, podajo predloge za 

razširitev določenih tem, si izmenjujejo mnenja o učbenikih, uporabni tehnologiji, 

preizkusih znanja, si izmenjujejo materiale ipd. 

- Kolegialne hospitacije in kolegialni koučing oz. vajenstvo: pri hospitacijah je več 

možnosti za izbiro področja opazovanja, pri koučingu pa gre večkrat za razvoj kadrov. 

- Akcijsko raziskovanje: učitelju daje možnost za uresničevanje raznih ciljev, ki si jih 

določi glede na problematiko razreda, prisotne je več refleksije učitelja in kolegialnih 

interakcij med učitelji. Učitelju omogoča reševanje lastnih težav pri delu s pomočjo 

samoizobraževanja. 

 

 

 

4.4.  Učeča se organizacija 

 

»Iz poznavanja zakonitosti šolske kulture in klime je pomembno prizadevanje za 

ustvarjanje takšnega okolja, ki podpira učenje, razvoj, sodelovanje in medgeneracijsko 

učenje. Vse to so med drugimi tudi značilnosti t. i. šole kot »učeče se organizacije« 

(Muršak idr., 2011, str. 11). 

 

Možina (2000, 5) učečo se organizacijo opredeljuje kot »tisto organizacijo, ki je sposobna 

izkoristiti najboljše izkušnje in znanje, kjer se zaposleni uče drug od drugega in od tistih v 

drugih podjetjih«. Po avtorjevem mnenju sta bistvena vseživljenjsko učenje, ki pomaga 

prilagajati in večati znanje, ter odprta in učinkovita komunikacijska mreža med vsemi 

sodelujočimi. Druge značilnosti so še, da učeča se organizacija oblikuje klimo, kjer se vsak 

posameznik usposablja in razvija svoj potencial, širi kulturo učenja, vodi stalen proces 

sprememb in kjer sta delo in učenje sopomenki. 

 

Senge (1990, po Treven 1994) kot osnovne temelje sodobne učeče se organizacije omenja 

uporabo sistemskega mišljenja (na podlagi sodelovanja), stalno željo po učenju, 

izpopolnjevanju spretnosti in znanj, sprejemanje novih »mentalnih modelov«, v katerih 

usmerjenost navzven zamenjata konflikt in usmerjenost k sebi, ter timsko učenje in delo v 
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skupini. Avtor v svojem delu The fifth discipline ugotavlja, da je nesposobnost za učenje 

tragična za otroke in pogubna za organizacije. 

 

Sestavine učeče se organizacije so: jasna vizija oz. poslanstvo, opredeljeni cilji oz. strategija, 

organizacijska kultura, primerni viri, znanja in sredstva, sprejemljivost za spremembe, 

usmerjenost k odličnosti in dosežkom (Možina, 2000). 

 

Učna sposobnost članov organizacije postaja najpomembnejša lastnost v raznolikih delovnih 

skupinah. Razlog je predvsem v tržnih in ekonomskih spremembah ter v zagotavljanju večje 

konkurenčnosti. To zaposlenim predstavlja nove izzive, hkrati pa zahteva njihovo dodatno 

usposabljanje (Brečko, 2001).  

 

D. Brečko (2001) in Možina idr. (2002) kot razloge za učečo se organizacijo navajajo 

naslednje: 

- konkurenčna ostrina: za konkurenčnost je potrebno učenje, ki pa ne more biti 

tradicionalno, temveč nenehno; 

- progresivno (samo)spreminjanje: učeča se organizacija se brez uničevalnih posledic 

prilagodi novim zunanjim razmeram, ker ima lastnost, da se tudi sama stalno 

spreminjanja. 

- prilagodljivi in razmišljujoči zaposleni: prilagodljivost in razmišljanje ob delu 

pomagata zaposlenim, da razvijejo svoj ustvarjalni potencial in postanejo delavci 

znanja; 

- »zdravljenje« izobraževanja oz. razvoj zaposlenih: ker formalni izobraževalni sistem 

ne ponuja razvoja vseh temeljnih sposobnosti, morajo podjetja sama težiti k razvoju 

spretnosti zaposlenih; 

- timsko delo: je nujno za izboljšanje rezultatov in kakovosti. 

 

Učeča se organizacija ustvarja močno organizacijsko kulturo, vendar spodbuja avtonomno 

delo skupin in je decentralizirana. Zaposleni morajo imeti dovolj časa, da si pripravijo 

delovno okolje in naredijo refleksijo, ob tem pa je pomemben tudi pretok informacij med 

delavci (Brečko, 2001; Možina idr., 2002). 

 

Šole zaradi vedno večjega sodelovanja med učitelji, kar je značilnost kolegialnega 

profesionalizma, postajajo učeče se skupnosti. Velik delež strokovnega izpopolnjevanja, 

reševanja problemov, uvajanja sprememb ipd. poteka v kolektivih in manj individualno 

(Marentič Požarnik, 2000). 

 

Takšna organizacija ima zmožnost, da sama vpliva na svoj razvoj s postavljanjem lastnih 

ciljev. Odziva se na zunanje zahteve in zahteve prihodnosti, ki jo sama predvidi. Med člani se 

pojavlja predvsem timsko delo, problemsko reševanje in izkustveno učenje. S tem pa se krepi 

občutek pripadnosti, spoštovanje drugačnosti, predanost delu, odgovornost, ustvarjalnost, 

samoocenjevanje in refleksivnost. Šola postaja razmišljujoča in ustvarjalna (Muršak idr., 

2011). V skupnostih, kjer obstaja dobra sodelovalna rutina, pa je tudi učenje skupnosti bolj 

poudarjeno (Flores, 2007, po Muršak idr., 2011). 

 

Holly in Southworth (1989, po Muršak idr., 2011) učečo se šolo opredeljujeta z naslednjimi 

značilnostmi: 

- interaktivnost in dogovarjanje: pomembni so dobri odnosi, upoštevanje vsakega, ki je 

del šole in s tem tudi soodločanje ter skupno načrtovanje; 
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- ustvarjalnost in reševanje problemov: razvijanje nadarjenosti in drugih potencialov, 

reagiranje na probleme in skupno reševanje problemov; 

- dejavnost in dovzetnost: posamezniki niso pasivni pri sprejemanju odločitev; 

- participativnost in sodelovanje: pomembno je timsko delo; 

- fleksibilnost in izzivalnost: odprtost za nove izzive in situacije; 

- sprejemanje tveganja in podjetnost, iniciativa: dajanje pobud za novosti in 

preizkušanje novega; 

- evalvacija in refleksivnost: samoocenjevanje kot možnost za razvoj in napredek; 

- podpornost in razvojnost: sprejemanje in podpiranje med posamezniki. 

 

Avtorja (prav tam) še poudarjata, da te značilnosti učeče se šole veljajo le takrat, ko ima tudi 

vsak del šole, torej vsak posameznik, enake lastnosti. 

 

 

 

5. OPAZOVANJE POUKA 

 

Opazovanje je aktivna dejavnost in je »zavestno zaznavanje pedagoškega pojava z vsemi 

čutili in tudi s pripomočki« (Tomić, 2002, 10). 

 

Pouk lahko opazujejo npr. sodelavci, ravnatelj ali zunanji delavec (npr. inšpektor), študenti, 

pripravniki, lahko pa gre tudi za samoopazovanje. Zadnje je možno izvajati z uporabo 

snemanja pouka, dnevnikov, zapiskov ipd. Uporaba posnetkov je smiselna tudi pri evalvaciji 

ure. Če pouk opazuje zunanji delavec, je lahko opazovanje bolj objektivno, vendar lahko v 

razredu ustvari nenaravno situacijo (Craft, 1996). Tudi Good in Brophy (2000) menita, da je 

lahko snemanje učne ure (video ali le zvočno) zelo dobra oblika samospremljave učitelja. 

Menita, da je lahko učiteljevo redno snemanje lastnega poučevanja (npr. enkrat v dveh tednih) 

enako uspešno, kot če bi ga opazoval drug učitelj. 

 

 

 

5.1.  Cilji opazovanja pouka 

 

Pouk se spremlja predvsem zaradi spodbujanja uporabe novih oblik in metod, večje 

ustvarjalnosti in s tem uporabe več učnih pripomočkov. Izvajalec ure je zaradi tega bolj 

motiviran za strokovno izpopolnjevanje in spremljanje lastnega dela. Še posebej na začetku 

poučevanja ali na pedagoški praksi je opazovanje pomembno zaradi odprave pomanjkljivosti, 

vseskozi pa zaradi dobre povratne informacije izvajalcu (Tomić, 2002). 

 

 

 

5.2.  Načini opazovanja pouka 

 

Opazovanje pouka je lahko posredno ali neposredno. 

- Posredno dobivamo informacije o pouku iz učnih priprav, dnevnikov, izdelkov 

učencev idr. 

- Neposredno opazovanje pa pomeni, da pouk opazujemo. Pri obeh tipih opazovanja je 

nujno imeti cilje in merila opazovanja (Tomić, 2002). 
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Opazovanje pouka lahko poteka z udeležbo ali brez udeležbe, prav tako je lahko strukturirano 

ali nestrukturirano. 

- Pri opazovanju brez udeležbe, opazovalec ne sodeluje pri dejavnostih, se ne vmešava v 

delo in ne komunicira z učenci. Opazovalec mora, kolikor se da, zmanjšati vpliv svoje 

prisotnosti v razredu. Najbolje je, da se v razredu večkrat pojavi in s tem dogajanje v 

razredu postaja vedno bolj naravno (Craft, 1996). 

- Pri opazovanju z udeležbo pa je opazovalec vključen v delo in hkrati opazuje tistega, ki 

vodi uro (Valenčič Zuljan idr., 2007b).  

 

- Pri nestrukturiranem ali naključnem opazovanju si opazovalec določi le smernice za 

opazovanje in opazuje tisto, kar pritegne njegovo pozornost, bolj natančen načrt izdeluje 

med opazovanjem. Opazovanje je bolj subjektivno in nenatančno. 

- Pri strukturiranem ali sistematičnem opazovanju pa ima opazovalec vnaprej določene 

kategorije, cilje in vidike. Opažanja takoj zapiše s pomočjo ustreznih instrumentov. 

Takšen način je enostavnejši in hkrati bolj natančen. 

- Opazovanje je lahko tudi delno strukturirano, kjer so sicer kategorije vnaprej določene, 

vendar se lahko opazujejo tudi tisti dogodki, na katere smo v nekem trenutku bolj pozorni. 

Med opazovanjem se največkrat uporablja kontrolna lista (formular) in bolj subjektivni 

zapisi, ki opazovalcu kasneje, pri oblikovanju poročila, pomagajo kot opomnik (Valenčič 

Zuljan idr., 2007b; Tomić, 2002; Sagadin, 1998). 

 

Pri hospitacijah je pomembno upoštevati prednost strukturiranega opazovanja, kar zagotavlja 

opazovanje enakih vidikov pri vseh učiteljih in s tem možnost primerjave in analize (Erčulj, 

2013) 

 

Tudi D. Montgomery (2002) navaja različne načine opazovanj v razredu: 

- Naturalistično opazovanje in etnografija: prvi izraz je psihologija prevzela iz biologije. 

Tudi v razredu se opazujejo in zapisujejo dejstva in dogodki, ki se pojavljajo. Takšno 

opazovanje je bilo pomembno predvsem pri raziskovanju otrokovega razvoja. Za analizo 

pa je enostavneje, če se dogajanje snema. 

- Opazovanje/gledanje: opazovalec sedi z učenci in opazuje učitelja, ob reševanju nalog 

lahko hodi po razredu. Po učni uri sledi pogovor med učiteljem in opazovalcem. Težava 

pri tem načinu opazovanje je ta, da opazovalec nima zapiskov s konkretnimi podatki za 

kasnejšo analizo. 

- Opazovanje z udeležbo: opazovalec se med uro vključuje v delo učencev ali učitelja, kar 

pa onemogoča izdelavo zapiskov. Če gre za opazovanje študenta, pa lahko učitelj sodeluje 

z učenci, ki motijo pouk ali imajo težave, in študentu omogoči lažje delo s preostalim 

razredom.  

- Dnevniški opisi: zaradi številnih dogodkov v razredu, mora opazovalec izbrati le nekatere 

izmed njih, ki jih bo podrobno opisal. Dogodke lahko izbere tudi na podlagi težav, ki jih 

ima učitelj, in jih pozna že pred opazovanjem. 

- Vzorčenje časa in dogodka: opazovanje je sestavljeno iz dveh delov – npr. 30 sekund 

opazovanja (gledanja) in 3 minute zapisovanja. Takšna metoda je bolj uporabna za 

raziskovanje. 

- Izdelava seznama problemov: metoda je uporabna pri kolegialnem opazovanju. 

Opazovalec opazuje in si zapisuje težave/vprašanja/nasvete npr.: 

1. Ponovitev snovi je bila predolga. 

2. Nekaj učencev se je med razlago zadaj igralo. 

3. Ne dovoli učencu (ime), da vedno odgovori na vprašanje. 

4. Zakaj ne uporabiš …? 
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Po navadi se zapiše 7 ali 8 točk. Ob takšnem seznamu pa je nujen tudi pogovor, sicer 

lahko učitelja precej demotivira. 

- Kontrolni seznami (ček lista): gre za kategorije, ki so bile oblikovane na podlagi 

izkušenj v razredu in diskusije. Pomagajo lahko učiteljem, ki še nimajo veliko 

izkušenj z opazovanjem v razredu, ker jih vodijo skozi vidike opazovanja, ki bi jih 

morda spregledali. 

- Vzorčni okvir: sestavljen je iz kategorij, pod katere opazovalec vpisuje dogajanje. Ne 

gre le za označevanje kot pri ček listah, temveč za opis kritičnih dogodkov. 

 

Hopkins (2008) pa pod metode opazovanja in raziskovanja v razredu navaja: 

- Odprto opazovanje: opazovalec na prazen list papirja zapisuje dogajanje v razredu. 

Lahko si zapisuje ključne točke ali uporabi lastno obliko za dobesedno zapisovanje. 

Možno je tudi zapisovanje pod vnaprej pripravljene kategorije. Takšno opazovanje pa 

lahko opazovalca vodi do prehitrih sodb. 

- Usmerjeno opazovanje: učitelj in opazovalec določita področje, ki ga želi učitelj 

izpopolniti. 

- Strukturirano opazovanje: opazovalec si zabeleži ali le obkljuka kategorijo, ki jo 

opazi pri učitelju (npr. postavljanje vprašanj). Tak način opazovanja je lažji, če se 

opazovalec osredotoča le na določene učence in ne na celoten razred. 

- Sistematično opazovanje: če mora opazovalec zaznati veliko število raznih vedenj, je 

od odprtega in strukturiranega opazovanja ustreznejše sistematično opazovanje, kjer se 

uporabljajo lestvice. 

 

Good in Brophy (2000) menita, da je za opazovalca v razredu skoraj nemogoče, da bi 

natančno sledil vsem dogodkom v razredu in si jih beležil. Opazovalcem (še posebej 

začetnikom) priporočata, da si izberejo le nekaj učencev in pri njih opazujejo prej izbrane 

vidike ali da si izberejo manjše število dogodkov oz. dejanj (pet do deset) in jih opazujejo. Ni 

nujno, da se skozi celotno uro opazuje le en sklop vidikov pouka, ampak si jih lahko 

opazovalec pripravi več. 

 

Villegas-Reimers (2003) govori o dveh tipih opazovanja pouka. 

- Pri tradicionalnem opazovanju opazovalec le opazuje pouk. Po uri učitelju ne da 

povratne informacije. Informacije o učenju in poučevanju pridobiva le skozi 

opazovanje in ne upošteva priprav in drugih aktivnosti učitelja. Tak način opazovanja 

pouka ima negativen vpliv na profesionalni razvoj učitelja (Wilson, 1994, prav tam), 

ob tem pa učitelji pridobijo negativen odnos do hospitacij. 

- Kot nasprotje temu postavi klinično (tudi edukativno) supervizijo, kjer je v ospredju 

spremljanje učinkovitosti profesionalnega razvoja. Poleg opazovanja pouka vključuje 

še dejavnosti pred opazovanjem in po njem ter analizo (prav tam, 91). Pred 

opazovanjem opazovalec in opazovana oseba načrtujeta bistvene poudarke opazovanja 

in postavita kriterij, po opazovanju pa se pogovorita o razvoju in izboljšavah. Takšen 

pristop temelji na kolegialnosti, sodelovanju, vpliva na razvoj učitelja in je okvir 

opazovanja (Craft, 1996). O klinični superviziji govori tudi Hopkins (2008), vendar jo 

označuje z opazovalnim ciklom, ki ima tri faze (načrtovanje, opazovanje in diskusija s 

povratno informacijo). 

 

Krašna in S. Gartner (2008) govorita tudi o možnosti vpeljave e-hospitacij. Te potekajo tako, 

da se v razred postavi daljinsko vodeno kamero in mikrofone. Opazovalec spremlja pouk 

nekje drugje preko računalnika. Prednost je predvsem v zmanjšanju vpliva opazovalca na 
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učence in učitelja. Pri poskusu e-hospitacije so opazili, da so učenci bolj dejavni in manj 

sramežljivi. 

 

Sagadin (1998) navaja, da so tudi učitelji in vzgojitelji sami lahko opazovalci, npr. ko 

sodelujejo z drugimi raziskovalci ali sami kaj raziskujejo. Pri tem pa opozarja, da so npr. pri 

frontalnem pouku možnosti za podrobno opazovanje veliko bolj omejene, kot pri delu v 

skupinah ali individualnem delu učencev. 

 

Otič (2006) v raziskavi ugotavlja, da se za spremljanje pouka največkrat uporablja metoda 

opazovanja, temu pa sledijo pregled dokumentacije in metoda samospremljave. Najmanjkrat 

se pojavlja metoda kritičnega prijatelja ali uporaba portfolia. Program spremljanja pripravlja 

ravnatelj, rezultate pa nato obravnava učiteljski zbor. 

 

 

 

5.3.  Instrumenti za opazovanje 

 

Za izvedbo kakovostnega opazovanja so ključnega pomena instrumenti opazovanja. V 

nadaljevanju bomo predstavili nekaj tovrstnih instrumentov. 

 

 

- Flandersova analiza razredne interakcije 

 

V Flandersovi analizi se opazuje in beleži verbalna komunikacija v razredu, neverbalna 

komunikacija in vsebina pa se zanemarita. Instrument sestavlja pet sklopov: učiteljevo 

odzivanje, učiteljeva pobuda, učenčevo odzivanje, učenčeva pobuda ter tišina in zmeda 

(Tomić, 2002).  

 

Hopkins (2008) meni, da ima ta instrument dve prednosti: enostavno se ga je naučiti 

uporabljati, kategorije pa zajemajo številne pojave, ki so v razredu pomembni. Na drugi strani 

pa se izpusti veliko neverbalnega komuniciranja, prav tako so nekatere kategorije preširoke 

(npr. vprašanja). 
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Primer: 

 

 REAGIRANJE 

1. Sprejema učenčeva čustva: sprejema pozitivne in 

negativne čustvene reakcije, ne da bi učenca zastrašil. 

Predvideva čustvene reakcije ali pa se spominja prejšnjih. 

UČITELJEV 

GOVOR 
 

2. Hvali ali spodbuja učenčevo aktivnost ali vedenje. Šali 

se, da bi zmanjšal napetost, vendar ne na račun drugih. 

Prikimava, daje pripombe, kot npr.: "No?" "Dalje!" 

  

3. Sprejema ali uporabi učenčevo idejo, jo razvije, razjasni 

ali naprej zgradi. Če pa vnese vanjo povečini svojo idejo, 

je to kategorija 5. 

  
4. Postavlja vprašanja v zvezi z vsebino ali postopki z 

namenom, da dobi odgovor. 

 INICIATIVA 

5. Razlaga: podaja dejstva ali svoja mnenja o snovi ali 

postopkih: izraža lastne ideje. Postavlja retorična 

vprašanja. 

  
6. Daje navodila, zapovedi: učenec jim mora slediti, jih 

izpolniti. 

  

7. Kritizira ali se sklicuje na svojo avtoriteto: vse z 

namenom, da izboljša učenčevo neprimerno vedenje; 

opominja, graja, ozmerja; utemeljuje, zakaj dela to, kar 

ravnokar dela; sklicuje se na lastno osebo. 

UČENČEV REAGIRANJE 

8. Reaktivne izjave učencev; odgovori na učiteljeva 

vprašanja. Učitelj daje pobudo za učenčevo izjavo, 

oblikuje in omejuje celotno situacijo. Učenec je omejen v 

izražanju idej, domislic. 

GOVOR INICIATIVA 

9. Samostojne izjave učencev; izražajo nove ideje, 

predstave, stališča – spontano ali kot odziv na učiteljevo 

pobudo. Pomembneje je, da imajo možnost prostega 

razvijanja miselnega zaporedja, da presegajo vnaprej dano 

strukturo. 

  
10. Molk in zmeda: odmori, krajša obdobja tišine ali 

zmede, ko opazovalec ne more razumeti komunikacije. 
Tabela 6: Flandersova analiza razredne interakcije 

Vir: Tomič, 2002, str. 108 

 

 

 

- Sistem kategorij besedne interakcije – VICS po Amidonu in Hunterju 

 

Gre za izpeljavo Flandersove analize razredne interakcije. Pri tem sistemu opazovalec vsake 

tri sekunde z znakom zapiše, katere kategorije se pojavljajo v razredu (Tomić, 2002). 
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Primer: 

 

UČITELJEVA 

INICIATIVA 

 

Učitelj: 

1. razlaga, izraža svoje ideje, stališča, 

2. daje navodila za delo učencev, 

3. postavlja ozka vprašanja – odgovor je predvidljiv, 

4. postavlja široka nerešena vprašanja – odgovora ne moremo 

natančno predvideti. 

UČITELJEVO 

REAGIRANJE 

 

Učitelj: 

5. sprejema: 

a) misli (omeni, povzame, razloži, pohvali ... misli enega ali več 

učencev), 

b) vedenje (npr. pohvali način dela, sodelovanje, učenčev izdelek), 

c) čustva (sprejme, komentira ali vsaj odslika čustva učencev, npr. 

"razumljivo, da ste razburjeni"). 

6. odklanja: 

a) misli, ideje učencev (kritika, ignoriranje), 

b) vedenje učencev (kritika, graja), 

c) čustva učencev (npr. "to še ni razlog za slabo voljo"). 

REAGIRANJE 

UČENCEV 

7. Učenec odgovarja učitelju: 

a) predvidljivi odgovori, 

b) nepredvidljivi (širši, izvirni) odgovori, 

8. Učenec odgovori součencu. 

UČENČEVA 

INICIATIVA 

9. Učenec začne pogovor z učiteljem (ga nekaj vpraša, predlaga, da idejo, 

izrazi mnenje). 

10. Učenec začne pogovor s součencem. 

 

11. a) tišina (npr. razmišljanje o odgovoru), 

 b) zmeda (ki preprečuje nadaljnjo učno aktivnost ali njeno nadaljnje 

sistematično spremljanje). 
Tabela 7: Sistem kategorij besedne interakcije - VICS po Amidonu in Hunterju 

Vir: Tomić, 2002, str. 109 

 

 

Primer zapisovanja v matriko: 

 

Vir: Tomić, 2002 

 

 

Tabela 8: Primer zapisovanja v matriko 
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Če se v učiteljevem govoru večkrat pojavljajo višje kategorije (6., 7.), to po Flandersu kaže na 

večjo indirektivnost ter na demokratičen odnos do učencev. Nižje stopnje kategorij so 

značilne za direktivnost (razlaga, navodila) oz. za avtoritarni odnos do učencev (Tomić, 2002) 

 

 

 

- Kontrolne liste 

 

Kontrolne liste so sestavljene iz postavk, ki označujejo točno določena in preprosto 

prepoznavna vedenja. Opazovalec po vnaprej določenih časovnih presledkih na formularju 

označi, ko opazi neko ravnanje v razredu. Način beleženja postavk je odvisen od namena 

opazovanja. Vedenje se lahko označi le prvič, ko se pojavi, ali vsakič, ko ga opazovalec 

opazi. Tudi čas, kdaj se je vedenje pojavilo, ni vedno pomemben. Opazovalec lahko označi 

samo, ali se vedenje pojavi ali ne, in temu prilagodi formular. Prav tako se pri opazovanju več 

učencev postavi manj postavk kot pri opazovanju manjšega števila učencev. Formular se 

prilagodi tudi v primeru, da učenci niso ves čas na svojem mestu, ampak se gibajo. Takrat je 

opazovanje z več postavkami težje. Ni nujno, da formular vsebuje postavke. Opazovalec jih 

lahko sam zapiše, ko se določeno vedenje pojavi (Sagadin, 1998). 

 

 

 

Primer sheme kontrolne liste: 

 

Postavke:        min  1  2   3     4   … 

       

       

       

       

 

       

       

       
 

Tabela 9:Primer sheme kontrolne liste 

Vir: Sagadin, 1998, str. 349 

 

 

  



 

41 

Primer: Obrazec splošnih vtisov in spoznanj učnega nastopa kolega 

 

1. učni proces je bil izveden skladno z učno pripravo. 

(se ne strinjam)       1       2       3       4       5       (popolnoma se strinjam) 

2. Učni cilji so bili doseženi. 

(se ne strinjam)       1       2       3       4       5       (popolnoma se strinjam) 

3. Učitelj je bil pozoren na potrebe učencev in jim pri tem ustrezno pomagal. 

(se ne strinjam)       1       2       3       4       5       (popolnoma se strinjam) 

4. Učenci so bili aktivno vpleteni v učni proces. 

(se ne strinjam)       1       2       3       4       5       (popolnoma se strinjam) 

5. Učitelj je pri svojem delu ustrezno kombiniral različne metode in oblike dela. 

(se ne strinjam)       1       2       3       4       5       (popolnoma se strinjam) 

6. Redno in pravilno je uporabljal različne učne pripomočke in avdiovizualna sredstva. 

(se ne strinjam)       1       2       3       4       5       (popolnoma se strinjam) 

7. Spodbujal je učenčevo izražanje, ustvarjalno mišljenje in kritično razmišljanje. 

(se ne strinjam)       1       2       3       4       5       (popolnoma se strinjam) 

8. Izredno dobro razvita področja kolega so naslednja: 

 Osebnostna: 

 Pedagoško-psihološka: 

 Strokovna: 

 Organizacijska: 

 Drugo: 

9. Področja, kjer ima kolega še veliko težav, so naslednja: 

 

10. Priporočal bi mu/ji naslednje: 

 

11. Splošna ocena nastopa: 

      Obrazložitev: 

 

12. Specifična priporočila (literatura, drugo gradivo ipd.), ki bi pripomogla k izboljšanju 

kolegovega poučevanja: 

 

13. Spoznanja, ki jih bom vnesel v svoje delo: 

 

14. Kritične točke, ki zahtevajo holističen pristop pri spreminjanju svojega načina dela in 

prepričanj, so: 

 
Tabela 10: Primer obrazca splošnih vtisov in spoznanj učnega nastopa kolega 

Vir: Kukanja, 2007, str. 186 

 

 

Pomembno se je zavedati, da izbran instrument ni nujno uporaben za vsako opazovanje, saj so 

jih večinoma oblikovali raziskovalci za opazovanje razreda in ne ustrezajo učitelju 

raziskovalcu v konkretnem razredu (Hopkins, 2008). Kategorije je treba prilagoditi predvsem 

ciljem opazovanja. 
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- Akciogram 
 

Gre za grafični prikaz komunikacije. Na listih označimo sedežni red učencev in učitelja. 

Vsakih 5–15 minut na nov list s puščicami označimo komunikacijo. Analiziramo lahko število 

vprašanj in odgovorov, smer pogovora in kdo večinoma sodeluje v komunikaciji (Tomić, 

2002). 

 

Tudi opazovalec mora spremljati lastno zmožnost objektivnega opazovanja pouka. Good in 

Brophy (2000) menita, da je najboljši način ta, da pouk opazujeta dva učitelja hkrati in 

primerjata svoje zaznave.  

 

 

 

5.4.  Vidiki opazovanja 

 

Opazovanje lahko razdelimo na tri sklope: ravnanja in odzivanja učitelja in učencev, učni 

proces in učni rezultat. Pri delu učitelja se lahko osredinimo na uporabo različnih spretnosti: 

npr.: postavljanje vprašanj, motiviranje učencev, dajanje povratne informacije, uporaba učnih 

pripomočkov, ustrezen jezik, načrtovanje učnega procesa ipd. V samem učnem procesu 

spremljamo uporabo učnih sredstev, didaktična načela, razporeditev etap v učni uri, 

sistematično obravnavo snovi, povezovanje snovi z izkušnjami, načine ponavljanja snovi ipd. 

(Tomić, 2002). 

 

Če je za opazovalca pomembno vedenje učencev, potem bo opazoval odnose, motivacijo, 

obseg udeležbe pri pouku idr. Skozi opazovanje (tudi zapisovanje ali snemanje) besednega 

izražanja učencev lahko opazovalec pridobi tudi druge informacije o učencu (znanje, 

zmožnost povezovanja pojmov, način govora idr.) in o razredni klimi (Tomić, 2002). 

 

M. Kukanja (2007) predlaga nekatere vidike, ki jih lahko opazovalec spremlja pri pouku: 

vodenje učno-vzgojnega procesa, realizacija učne priprave, učne etape, pestrost uporabe 

metod in oblik dela, tempo podajanja in ustreznost učne snovi, upoštevanje razlik med učenci, 

prilagajanje pouka učencem, intelektualne stimulacije, aktivnost učencev, pestrost učnih 

sredstev, uporabo IKT, verbalna in neverbalna komunikacija idr. 

 

 

 

5.5.  Kriteriji uspešnega opazovanja 

 

Hopkins (2008) meni, da lahko opazovanje vodi v profesionalni razvoj, če upoštevamo 

nekatera področja: 

- Skupno načrtovanje hospitacije: vzpostaviti je treba ustrezno klimo med opazovalcem 

in opazovanim učiteljem ter postaviti nekatera pravila (kdaj in kje se bo opazovanje 

izvajalo, kako se bo opazovalec vedel v razredu ipd.) 

- Fokus: lahko je splošen ali specifičen. Če opazovalec nima kriterija, torej ne opazuje 

specifičnih značilnosti, je več možnosti, da bo pojave dojemal subjektivno. Če pa je 

opazovanje osredinjeno na specifične pojave, so podatki opazovanja bolj uporabni za 

nadaljnji razvoj. 

- Kriterij: je nujno postaviti pred opazovanjem; pomemben je, ker opazovalca vodi skozi 

učno uro ter daje izhodišča za povratne informacije. 
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- Spretnosti opazovanja: opazovalec mora imeti zmožnost, da dogodkov ne presoja 

prehitro, zmožnost ustvarjanja zaupnih in spodbudnih odnosov do opazovanega učitelja in 

zmožnost zbiranja ustreznih informacij ter uporabe ustreznih opazovalnih instrumentov. 

- Povratna informacija: opazovanje pouka je smiselno le, če je na koncu podana ustrezna 

povratna informacija (najkasneje v 24 urah, temelji na dejanskih podatkih, ki so 

interpretirani glede na prej postavljene kriterije, poteka v obliki dialoga in vodi k novim 

strategijam poučevanja). 

 

Good in Brophy (2000) pa še opozarjata, da samo opazovanje pouka (npr. videoposnetek učne 

ure) na učitelja opazovalca ne vpliva v takšni meri, da bi spremenil svoje poučevanje. Menita, 

da je opazovanje uspešno le v primeru, da ima učitelj jasen cilj, katera področja bo opazoval, 

in kadar je analiza učne ure dovolj poglobljena. 

 

 

 

6. HOSPITACIJA 

 

Hospitácija (šol.) pomeni prisostvovanje pouku za pridobivanje pedagoških izkušenj (SSKJ, 

2000; Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja, 2008–2009). 

 

Hospitacija je oblika neposrednega opazovanja in zbiranja podatkov (Murgelj, 1996). 

 

 

 

6.1.  Namen in pomen hospitacije 

 

Hospitacije se izvajajo iz različnih razlogov, ki so informativnega, svetovalnega, razvojno-

informacijskega ali nadzornega značaja (Murgelj, 1996; Tomić, 2002). 

 

Lorenčič (2006) glede na druge avtorje navaja različne vrste spremljave pouka: 

- presojevalna (povezana s plačilom učitelja) in razvojna spremljava (povezana z 

odkrivanjem sposobnosti učiteljev in načrtovanjem razvoja) (Goss, 1994, prav tam); 

- formativna (za ugotavljanje stanja in pomoč učiteljem) in sumativna spremljava 

(končna ocena o delu učitelja, povezana s plačo) (Popham, 1993, prav tam); 

- spremljanje uspešnosti (dajanje povratnih informacij, ugotavljanje potreb zaposlenih) in 

spremljanje v funkciji strokovnega razvoja (izboljšanje sposobnosti zaposlenih) 

(Poster, 1993, prav tam). 

 

V praksi se omenjeni cilji hospitacij večinoma prepletajo (prav tam). 

 

J. Erčulj in Širec (2004) navajata, da se pouka ne spremlja, ker bi bilo poučevanje neustrezno, 

pač pa zaradi konteksta učiteljevega dela in stalnega spreminjanja učiteljeve vloge. Ob tem 

navajata razloge hospitacij (prav tam): 

- razvojno naravnane hospitacije: ugotavljanje realnega stanja in svetovanje strokovnim 

delavcem za izboljšanje dela; 

- nadzor nad delom strokovnih delavcev: v ospredju hospitacij sta odgovornost za 

vzgojno-izobraževalno delo in rezultati; 

- presoja kakovosti poučevanja: ugotovitve lahko ravnatelju služijo pri vodenju in 

usmerjanju učiteljskega zbora. 
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Day (1999) opozarja, da hospitacije niso smiselne, če njihov rezultat ni strokovni razvoj 

učitelja. 

 

Širec in J. Erčulj (2006 in 2004) navajata pogoje, ki omogočajo uspešno opazovanje pouka: 

- hospitacije naj postanejo običajna praksa v šoli (ne le ravnateljeve, temveč tudi 

kolegialne); 

- potrebni so dogovori o obliki spremljanja in uporabi določenih instrumentarijev; 

- cilji hospitacije morajo biti jasno postavljeni;  

- hospitacija mora biti povezana s programi strokovnega razvoja; 

- dosledno je treba spoštovati načelo zaupnosti; 

- potreben je odkrit in pozitivno naravnan pogovor po hospitaciji. 

 

Bistvo hospitacij (predvsem za ravnatelja) je zaznati pedagoški problem šole in ga kasneje 

reševati. Problem lahko ravnatelj nato predstavi učiteljem in ti ga timsko rešujejo. Kasneje 

lahko uvede kolegialne hospitacije, s katerimi se preverja upoštevanje prej postavljenih 

predlogov (Tomić, 2002). 

 

Hospitacija na drugi strani vpliva na opazovane učence/učitelje in predstavlja motnjo pri delu 

v razredu. Če učiteljem hospitacije ne predstavljajo priložnosti za profesionalni razvoj, jih 

lahko dojemajo kot nadzor, kar vodi v precejšnjo obremenjenost (Murgelj, 1996). 

 

Murgelj (1996) je raziskoval mnenja učiteljic o hospitacijah. Učiteljice so se večinoma 

strinjale, da so hospitacije pomembne za strokovno rast. Potrebnost hospitacij so najbolj 

podprle učiteljice, ki delajo 10 let ali manj, in tiste, ki imajo več kot 21 let delovnih izkušenj. 

Bolj enotno pa so se strinjale s trditvijo, da učitelji začetniki potrebujejo več hospitacij, čeprav 

so koristne tudi za starejše učitelje. Kar 65 % učiteljic se ni strinjalo s tem, da naj bi 

hospitacije opravljal le ravnatelj. Precej enotno so se strinjale tudi s trditvijo, da imajo raje 

napovedano hospitacijo kot nenapovedano. 

 

V projektu, ki ga opisujejo M. Debeljak idr. (2012), so v šestih šolah začeli uvajati 

medsebojne hospitacije. Hospitacije so izvajali tudi med šolami. Na vseh hospitacijah so bili 

poleg učitelja prisotni tudi ravnatelji, ki so ocenili, da je bila glavna prednost medsebojnih 

hospitacij učenje iz izkušenj sodelavcev. Iz zaključnih vprašalnikov so ravnatelji ugotovili, da 

je »večina učiteljev sodelovanje v projektu Medsebojne hospitacije prepoznala kot obliko 

medsebojnega učenja; sodelovanje jih je spodbudilo k razmišljanju o uporabi novih načinov 

dela v razredu; in da je sodelovanje temeljilo na kritičnem prijateljevanju in je razvilo kulturo 

konstruktivnih povratnih informacij« (Debeljak idr., 2012). Učitelji so največkrat imeli 

časovne in organizacijske težave za izvedbo hospitacije. 

 

M. Pajer Šemrl (2005) pa glede na mnenja učiteljev navaja, da so hospitacije nezaželene 

predvsem zaradi občutka treme, strahu pred ocenjevanjem in kontrolo, neuspeha in 

pričakovanja negativne povratne informacije. 

 

Tudi Otič (2006) ugotavlja, da glavne ovire za uspešno izvajanje hospitacij predstavljajo 

preobremenjenost ravnatelja z drugimi dejavnostmi, pomanjkanje časa, velikost šole, veliko 

strokovnih delavcev, veliko administracije, slab urnik ipd., vendar polovica učiteljev meni, da 

ovir ni. 

 

Poleg omenjenih ovir J. Erčulj in Širec (2004) dodajata še individualizem učiteljev, kar 

onemogoča kritično prijateljevanje z opazovalcem, usposobljenost ravnatelja (opazovalca) za 
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spremljanje pouka ter nejasna povezava med hospitacijami in strokovnim razvojem učitelja. 

Če pa opazovalec in učitelj ne vidita hospitacij kot možnosti za profesionalni razvoj, potem 

hospitacije ne dosegajo ustreznih ciljev. 

 

 

 

6.2.  Organizacija hospitacij 

 

Hospitacije morajo biti že vnaprej napovedane in načrtovane v letnem delovnem načrtu šole. 

J. Erčulj in Širec (2004) navajata korake, po katerih se po navadi organizirajo: 

- opredelitev prednostne naloge razvoja šole (vključuje tudi spremljanje učiteljevega 

dela) – določijo ravnatelj in strokovni organi z letnim delovnim načrtom; 

- priprava načrta spremljanja – ravnatelj in strokovni delavci; 

- priprava ustrezne metodologije spremljanja – ravnatelj in strokovni delavci; 

- sledi vnaprej določeno obdobje spremljanja ter skupna analiza rezultatov; 

- kritična analiza stanja je podlaga za oblikovanje načrta potrebnih notranjih sprememb. 

 

Načrt hospitacij mora vsebovati (Erčulj in Širec, 2004): 

- opredeljen namen; 

- specifične cilje spremljanja za šolsko leto; 

- opredeljeno izbiro učiteljev in učnih ur; 

- določitev opazovalcev; 

- vlogo opazovalcev. 

 

 

 

6.2.1. Priprava na hospitacije 

 

Opazovalec učne ure si mora pred hospitiranjem nujno določiti cilj opazovanja in način 

preverjanja doseženih ciljev ure. Hospitacija mora biti vsaj za pripravnika vnaprej določena. 

Opazovalec in izvajalec ure se morata že prej dogovoriti, kdaj bosta opravila analizo ure 

(Valenčič Zuljan idr., 2007b). 

 

Potek priprav pred hospitacijo in faze za izdelavo instrumentarija: 

1. faza – določitev cilja: cilje določimo glede na to, kaj želimo spremeniti, ugotoviti v 

razredu; 

2. faza – določitev oseb: določimo, koga bomo posebej opazovali – učitelja ali 

učence; 

3. faza – določitev vzorca ravnanja: določimo ravnanja in dejavnosti učitelja ali 

učencev, ki jih bomo opazovali in jih razčlenimo; 

4. in 5. – faza določitev tehnike zapisovanja ali vidikov: določimo, kaj je nujno 

zapisovati in česa ne (npr. trajanje pojavov, pogostost ravnanj ipd.) (Tomić, 2002, 

18). 

 

J. Erčulj (2013) opozarja, da mora pri načrtovanju hospitacije sodelovati tudi opazovani 

učitelj, ker lahko le na tak način uvidi pravi pomen hospitacije in je ne dojema le kot nadzor. 

Hospitacije je treba predvideti že v letnem načrtu, in sicer z namenom spremljanja pouka in 

profesionalnega razvoja učiteljev. 
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6.2.1.1.  Skupna priprava učiteljev 

 

Na tej stopnji je najprej nujno določiti namen hospitacije, da med učitelji ne pride do 

napačnega razumevanja opazovanja njihovega dela. Nato učitelji sami poudarijo cilje, na 

katere bodo v nekem obdobju posebej pozorni. Pri tem se lahko oprejo na že oblikovane 

dejavnike, ki vplivajo na njihovo poučevanje (Erčulj, 2013). 

 

Primeri (Danielson, 2013, po Erčulj, 2013): 

- načrtovanje in priprava; 

- razredno okolje (vodenje, disciplina ipd.); 

- poučevanje (oblike, metode, vprašanja ipd.): 

- profesionalna odgovornost (refleksija, delo s starši ipd.). 

 

Za vsakega od dejavnikov, ki ga bodo učitelji spremljali, morajo z razpravami in znanjem 

določiti, kaj pomeni uspešnost na tem področju (npr. kaj pomeni uspešno postavljati 

vprašanja). To je lahko tudi del dodatnega usposabljanja (prav tam). 

 

Podobne dejavnosti učiteljev opisuje tudi Villegas Reimers (2003), ko govori o odgovornosti 

učitelja za lastni profesionalni razvoj. Učitelji lahko sami ali v manjših skupinah določijo cilje 

in aktivnosti, s katerimi jih bodo dosegli. Cilji se navezujejo na področja, za katere menijo, da 

jih morajo pri svojem delu še izboljšati. 

 

 

 

6.2.1.2.  Individualna priprava učiteljev 

 

Učitelj glede na predhodno načrtovanje pripravi potreben material za ravnatelja oz. 

opazovalca pouka. To so lahko priprave in razni izdelki učencev. Tako opazovalec kot učitelj 

pa morata vnaprej dobiti smernice za evalvacijo ure (Erčulj, 2013). 

 

 

 

6.2.1.3.  Ravnateljeva priprava oz. priprava opazovalca 

 

Ravnatelj mora zbirati podatke na razne načine (opazovanje, dokumentacija idr.). Ves 

material mora biti pregledan in upoštevan. Ravnatelj nato oceni pripravljene smernice za 

opazovanje glede na to, ali bo z njimi lahko opazoval, kar je načrtovano. Ravnatelj ali 

opazovalec se vnaprej pripravi tudi na pogovor o opazovani učni uri. Odločiti se mora tudi o 

tem, kako bo pridobljene podatke uporabil za izboljšanje dela na šoli (Erčulj, 2013). 

 

 

 

6.2.2. Aktivnosti po hospitaciji 

 

Po hospitaciji je nujen pogovor, ki učitelju omogoči, da sam najprej reflektira učno uro, nato 

pa še v dialogu z opazovalcem. J. Erčulj (2013) predlaga, da naj pogovor ne poteka takoj po 

uri, zaradi priprave učitelja in opazovalca. 
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Pogovor po hospitaciji poteka na podlagi zapisnika o opazovani uri. Opazovalec mora 

izpostaviti predvsem dejstva in predlagati spremembe, izogibati pa se mora sodb (Tomić, 

2002). 

 

Pri pogovoru po hospitaciji je treba upoštevati značilnosti komunikacije. Učitelji že pri 

svojem delu stalno komunicirajo (z učenci, učitelji, starši, vodstvom in drugimi). Pri tem ne 

gre le za izmenjavo informacij, temveč tudi za medsebojno vplivanje. Pogoj za kakovostno 

komuniciranje pa je poslušanje (Valenčič Zuljan idr., 2007a). Tomič (2002) opisuje tri načine 

poslušanja: zložno (pomnjenje informacij), kritično (vrednotenje informacij in govornika) in 

aktivno poslušanje (ugotavljanje čustev, potreb in želja za razumevanje informacij). Aktivno 

poslušanje pa je lahko fizično (očesni stik, kretnje), psihično (poslušanje nebesednih sporočil) 

in besedno (pravilno razumevanje sporočil) (Erčulj, 1999, po Tomić, 2002). 

 

 

 

6.2.2.1.  Povratna informacija opazovalca 

 

Poznamo različne vrste (povratnih) informacij. Neposredna informacija »nosi sporočilo od 

upravljajočega k upravljanemu sistemu« z namenom vpeljave spremembe. Povratna 

informacija pa daje sporočilo o stanju in delovanju sistema ter ima kontrolno in regulativno 

funkcijo. Povratna informacija je lahko pozitivna, negativna, besedna, nebesedna, nevtralna  

ali dvoumna (Tomić, 2002). Avtorica (prav tam, 137) navaja pravila učinkovite povratne 

informacije: 

- Povratna informacija mora biti opisna in ne ocenjevalna. Opisujemo dogodek in ob 

tem ne ocenjujemo značaja ali osebnosti. 

- Povratna informacija naj bo specifična in ne splošna. Opisujemo specifične 

informacije in govorimo o konkretnih situacijah, ki jih ne posplošujemo z besedami 

»vedno«, »nikoli« ipd. 

- Upoštevamo potrebe prejemnika in pošiljatelja. Pri komuniciranju na problem 

gledamo tudi iz perspektive drugega. 

- Povratna informacija mora opisovati vedenje, ki ga prejemnik lahko nadzira, in poteka 

»tukaj in sedaj«. 

- Povratna informacija ne sme biti vsiljena. 

- Povratna informacija naj bo dana ob pravem času (takoj po sporočilu). 

- Povratna informacija naj zagotavlja učinkovito komunikacijo. 

- Točnost informacije se lahko preveri skozi skupino (če je povratna informacija podana 

v skupini). 

 

Po hospitaciji je nujna analiza učne ure, ki mora biti vnaprej pripravljena. Med učiteljem in 

opazovalcem mora priti do enakopravnega in zaupnega odnosa (Murgelj, 1996). Povratna 

informacija je lahko opisna (objektivna), konkretna (o vnaprej dogovorjenih nalogah), 

primerna (upoštevamo tudi položaj opazovanega in njegovo sprejemanje komentarjev), 

uporabna (o vedenju opazovanega, ki se lahko spremeni), dogovorjena (prostovoljna in 

želena). Pomembno pa je še, da je povratna informacija podana ob pravem času (po učni uri, 

imeti moramo dovolj časa) in da je pozitivno naravnana (Kosevski Puljić, 2007). 
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6.2.2.2.  Refleksija 

 

Refleksija pomeni premišljanje in razglabljanje, evalvacija pa ocenitev ali vrednotenje (SSKJ, 

2000). 

 

Beseda refleksija izhaja iz latinske besede reflectere, kar pomeni odsevati, premisliti, presoditi 

(Javornik Krečič, 2008b). Brez refleksije pri učiteljih ne moreta potekati razmišljujoče 

ravnanje in razvoj. Je pomembna sestavina kakovostnega pouka in sodobnega pojmovanja 

ekspertovega delovanja (Valenčič Zuljan, 1999). Gre torej za izkustveno učenje, ki učitelju 

pomaga usmeriti razmišljanje in delovanje. Lahko je individualna ali interaktivna (s pomočjo 

kritičnega prijatelja) (Bell idr. 1993, po Valenčič Zuljan, 1999).  

 

Za Trippa (1993, po Cvetek, 2003b, 109) je refleksija »element profesionalne presoje, ki jo 

učitelj razvija skozi diagnozo in interpretacijo kritičnih dogodkov«. Reflektivno poučevanje 

pa je »cikličen ali spiralen proces, v katerem učitelj pregleduje, vrednoti in stalno razvija 

svojo lastno prakso« (Pollard, 1997, po Javornik Krečič, 2008a, 55). Skozi refleksijo učitelj 

razmišlja o preteklem ali trenutnem dogajanju/znanju in pri tem opazuje lastno vlogo. 

Refleksija pa je tudi pogoj dobrega poučevanja (Polak, 2010). O'Hanlonova (1991, po Polak, 

2010) navaja, da se lahko refleksija pojavlja v različnih ravneh poglobljenosti, te ravni so: 

raven poročanja (najnižja raven), raven interpretiranja, raven refleksije in raven integracije 

osebnega in strokovnega. 

 

Refleksija postaja osnovni koncept izobraževanja učiteljev (Cvetek, 2005). Brookfield (1995, 

po Cvetek, 2003b in 2005) navaja štiri »kritično reflektivne leče«, skozi katere lahko učitelji 

presojajo svoje poučevanje, to so: avtobiografska samorefleksija, skozi oči 

študentov/učencev, skozi izkušnje kolegov in z branjem teoretične literature. 

 

Fisheva (1995, po Cvetek, 2003b) navaja, da refleksija vključuje razmišljanje o lastnem delu 

in učitelju omogoča izboljšanje ravnanj v razredu. S tem se razvija pogled na profesijo »od 

znotraj«, kar pa je učitelju profesionalcu pomembno pri lastnem razvoju. 

 

S kritično refleksijo se učitelj usmerja predvsem v to, kaj vpliva na njegova prepričanja, 

vrednote in druge vidike profesionalnega ravnanja, in ne razmišlja le o vsebini in metodah 

dela. S samorefleksijo učitelj svoje zaznave lažje interpretira kot subjektivne (Rupnik Vec, 

2006). 

 

Brookfield (1995, po Rupnik Vec, 2006) navaja razloge za učenje kritične refleksije. Kritična 

refleksija: 

- posamezniku omogoča na informacijah temelječo dejavnost (posameznik jo zmore 

pojasniti in utemeljiti sebi in drugim); 

- omogoča oblikovanje temelja lastne prakse in razvijanja lastne filozofije 

profesionalnega delovanja; 

- omogoča strokovnemu delavcu, da se izogne občutku nekompetentnosti; 

- omogoča obvladovanje emocij; 

- poživlja delo z učenci; 

- povečuje demokratično zaupanje med učiteljem in učenci. Učitelj stalno ugotavlja, 

kako njegova ravnanja doživljajo učenci. 
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Kritično refleksijo pa sestavljata kritično preiskovanje (vpliv ravnanj na učence) in 

samorefleksija (raziskovanje osebnih vrednot in prepričanj) (Larrivee, 2000, po Rupnik Vec, 

2006). 

 

Učiteljeva sposobnost vrednotenja je pomembna, ker: 

- je sestavina učiteljeve poklicne kompetence pri delu z učenci, 

- je sredstvo profesionalnega razvoja, 

- omogoča enakovreden odnos med učitelji v oblikovanju šolske politike (Valenčič 

Zuljan, 2001). 

 

 

 

6.2.2.3.  Evalvacija 

 

Evalvacija vključuje vprašanja, zbiranje informacij in oblikovanje sklepov, ob tem pa se 

oblikujejo tudi priporočila za nadaljnje delo. Odgovore na vprašanja lahko pridobimo z 

vprašalnikom, intervjujem ali opazovanjem. Glavna naloga evalvacije pa ne sme biti zgolj 

pridobivanje informacij, temveč na osnovi pridobljenih informacij izboljšanje prakse (Craft, 

1996). 

 

Če se pouk opazuje in evalvira z namenom profesionalnega razvoja, je evalvator predvsem v 

vlogi učitelja, usmerjevalca in kritika (Craft, 1996). Evalvator mora imeti raziskovalne 

sposobnosti, poznati mora izobraževalni sistem, imeti mora sposobnosti poslušanja in 

opazovanja ipd. (Dean, 1991, prav tam). 

 

Evalvacija je lahko: 

- Sumativna: z njo se pregleda celotno delo šole in se ocenjuje kakovost pouka, učitelja, 

šole idr., ter sprejema nadaljnje odločitve. Izvajajo jo zunanji izvajalci. 

- Formativna: nanaša se na ožji vidik učiteljevega dela, vsebino in način določi učitelj, 

njen namen je spodbujati nadaljnji razvoj in ne ocenjevati delo učiteljev, vodenje ipd. 

(Valenčič Zuljan idr., 2007a). 

 

 

»Samoevalvacija je proces vrednotenja, v katerem posameznik (npr. učitelj, ravnatelj) ali 

posamezna institucija (npr. šola) vrednoti lastno dejavnost in njene rezultate«. Pri tem učitelji 

izberejo probleme, ki jih želijo raziskati in rešiti. Samoevalvacija je zato vedno formativna, 

poleg tega pa je tudi nadgradnja lastne refleksije. Poleg refleksije vključuje še zbiranje in 

interpretiranje podatkov, kritične prijatelje in delovanje. Stopnje samoevalvacije so naslednje: 

- identifikacija problema: učitelj si izbere področje, s katerim je nezadovoljen ali ga 

zanima; 

- zbiranje podatkov o sebi in o problemu: zbiranje podatkov mora biti metodološko 

korektno; 

- refleksija in sprejemanje odločitev: učitelj oblikuje odgovor na prej zastavljeno 

vprašanje glede na zbrane podatke; 

- izvedba spremembe – načrt aktivnosti: učitelj se vpraša, kaj je treba narediti in na 

podlagi tega načrtuje aktivnosti (Valenčič Zuljan idr., 2007a, 87). 

 

Samoevalvacija je vrsta evalvacije in ni mogoča brez refleksije. Vedno je usmerjena v točno 

določeno področje in ima namen izboljšati pedagoško delo, predvsem pa pomagati učitelju pri 

profesionalnem razvoju. Poteka lahko skozi različne tehnike in pristope, kot so npr. osebne 
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pisne refleksije, dnevniški zapisi, vodenje različne dokumentacije, v obliki portfolia, SWOT 

analize (S – strengths; W – weaknesses; O – oppurtunities; T – threats), s pogovorom s kolegi, 

ob kolegialnem opazovanju, diskusijah in skozi supervizijo (Polak, 2010). 

 

Rooney (1993, po Polak, 2010) meni, da lahko medsebojno evalviranje učiteljev po kolegialni 

hospitaciji nadgradi supervizija, ker zagotavlja boljše pogoje za medsebojno učenje, navaja na 

spoštovanje individualnih razlik med učitelji ter spodbuja kritičnost in odprtost za nove 

pristope poučevanja. Loughran (1997, prav tam) meni, da je prav supervizija med učitelji 

najprimernejši način profesionalnega razvoja učiteljev. 

 

 

 

7. KOLEGIALNE HOSPITACIJE IN HOSPITACIJE VODSTVENIH DELAVCEV  

 

Kolegialne hospitacije potekajo tako, da učitelja pri pouku opazuje drug učitelj – učitelj 

kolega. Ta se osredotoča na vedenje in ravnanje učitelja ali na kakšne druge vidike pouka in 

jih objektivno presoja (Tomić, 2002). Gre za posebno obliko povezovanja med dvema 

učiteljema, ki se opazujeta, si pomagata, se »ocenjujeta« in se učita na lastnih napakah in 

napakah drugih (Kukanja, 2007). Kolegialna hospitacija je oblika profesionalnega učenja in 

razvoja učitelja. 

 

V procesu se učitelja ali ravnatelj in učitelj ravnata po naslednjih fazah: načrtovalni sestanek, 

opazovanje in povratna informacija (Tomić, 2002). Kosevski Puljić (2007) navaja, da je lahko 

kolegialna evalvacija učinkovita le, če izvira iz pripravljenosti učitelja, ne izvira iz službene 

dolžnosti, če so hospitacije dogovorjene in vsebujejo povratno informacijo, če so tudi učenci 

obveščeni o hospitiranju in če vsi udeleženci obvladajo pravila povratne informacije. 

 

M. Kukanja (2007, 179) meni, da kolegialne hospitacije pozitivno vplivajo na »pedagoško-

psihološke vidike razvoja, socialno in osebnostno rast, kritično refleksijo in druge 

metakognitivne spretnosti, pozitivno povezanost ter podajanje dragocenih povratnih 

informacij o delu«. 

 

Avtorica (2007) kot glavne namene opravljanja pedagoškega dela v paru omenja: 

- Motivacijski namen: samoocenjevanje in kolegialno ocenjevanje povzročata večjo 

vpletenost učitelja v celoten učni proces, učitelj pa se bolj zavzema za dobro 

opravljeno delo. Tudi ocenjevalec se na napakah, ki jih ocenjuje, uči. 

- Povratna informacija: povratna informacija kolega je po navadi upoštevana v veliki 

meri. Učitelj opazovalec uporablja različne obrazce za spremljanje pouka. Povratna 

informacija mora biti konstruktivna, racionalna, kritična in spodbudna. 

- Opazovanje in ocenjevanje: učitelja lahko za opazovanje izbereta šibka področja, 

področja, kjer se učitelj ne zna sam oceniti, ali vidike pouka, kjer je učitelj zelo 

uspešen. Temu se lahko priredi instrument za opazovanje. 

- Diskusija in skupno reševanje nevralgičnih točk: učitelja pri delu stalno debatirata, 

odkrivata problematične točke, se dopolnjujeta, iščeta rešitve, poglabljata svoja znanja 

in spretnosti, razvijata občutek pripadnosti in enakovrednosti ter se podpirata. 

 

M. Obran in M. Ivanuš Grmek (2010) v raziskavi ugotavljata, da se večina anketiranih 

učiteljev strinja, da se veliko naučijo, če samo opazujejo druge učitelje in sklepata, da učitelji 

prej opazijo napake pri drugih, a se kljub temu zavedajo, da jih delajo tudi sami. Prednosti 
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medsebojnega opazovanja omenja tudi Hopkins (2008) in izpostavlja predvsem čustveno 

podporo med učiteljema ter lažje sprejemanje kritike od sodelavcev. 

 

V raziskavi M. Valenčič Zuljan, J. Klander Merc in U. Sešek (2010) so ravnatelji in učitelji 

ocenjevali pomen različnih dejavnikov na učiteljev profesionalni razvoj. Raziskava je 

pokazala, da tako učitelji kot ravnatelji medsebojne hospitacije visoko vrednotijo. Zanimivi pa 

so rezultati presoje ravnateljevega hospitiranja, kjer prihaja med učitelji in ravnatelji do 

statistično pomembnih razlik, vendar pa tako ravnatelji kot učitelji menijo, da imajo 

ravnateljeve hospitacije srednje močan vpliv na profesionalni razvoj učiteljev. Učitelji 

ocenjujejo, da ima največji vpliv na profesionalni razvoj udeleževanje programov za 

izpopolnjevanje učiteljev, ravnatelji pa najbolje ocenjujejo timsko delo z drugimi učitelji 

istega predmeta. 

 

Harris (2000, po Kukanja, 2007) navaja alternativne oblike kolegialnega opazovanja: 

- opazovanje v trojici: vsak od treh opazovalcev opazuje določen vidik pouka, povratna 

informacija je posredovana individualno in skupinsko; 

- skupinsko opazovanje: v večjih predavalnicah; 

- opazovanje v notranjem krogu: učitelja opazujejo kolegi iste stroke; 

- zunanji opazovalci: učitelja poleg kolega opazuje se nekdo iz različnega strokovnega 

polja. 

 

 

V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (49. člen) je med 

pristojnostmi ravnatelja navedeno tudi, da ravnatelj »prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem 

delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje«. Ravnatelj torej 

hospitira pri pouku in z učiteljem opravi tudi analizo ure. To bi lahko razumeli kot poseg v 

avtonomni prostor učitelja in v njegovo strokovno avtonomijo. Vendar pa je treba upoštevati 

javno šolo kot državno institucijo, v kateri morajo veljati določena pravila. Tudi kakovost dela 

mora biti na neki način preverjena. Ravnatelj ta vpogled v razred dobi s hospitacijami (Lesjak 

Reichenberg, 2003). 

 

Pouk lahko ravnatelj ves čas opazuje posredno (priprave, dnevniki), dokler na tak način ne 

pridobi vseh potrebnih informacij o kakovosti dela v razredu. Za ravnatelja je bistveno to, da 

prepozna pedagoške probleme šole in lažje načrtuje strokovni razvoj učiteljev (Murgelj, 1996; 

Tomić, 2002). 

 

Učitelj začetnik potrebuje neke vrste ravnateljevo mentorstvo, da ga usmerja, če naredi 

kakšno napako pri preizkušanju metod v razredu. Kasneje učitelji želijo, da jih ravnatelj 

obravnava kot enakopravne, se z njimi pogaja in dogovarja. V poznem obdobju kariere 

učitelja ravnatelj ne spremlja učiteljevega dela več tako natančno, saj meni, da si učitelj tega 

ne želi. Kljub temu pa si tudi starejši učitelji želijo biti dejavni v šoli, npr. kot mentorji 

(Muršak idr., 2011). 

 

Evans (1998, po Muršak idr., 2011) ugotavlja, da ima odnos z ravnateljem velik pomen za 

profesionalni razvoj. Če se z njim ne razumejo in še posebej, če tudi s sodelavci niso v dobrih 

odnosih, potem v poklicu ne zdržijo. Tudi Muršak idr. (prav tam) navajajo, da takšni učitelji 

pogosto končajo kariero zagrenjeni in opeharjeni. Že v srednji dobi lahko učitelji padejo v 

negotovost, če z vodstvom in drugimi ne sodelujejo dobro. Nasprotno pa učitelji, ki imajo 

dobre odnose na šoli, bolj aktivno uresničujejo vizijo šole, so zaupanja vredni delavci in 

kariero najpogosteje končajo kot sproščeni učitelji, ki so veliko naredili za kakovost šole. 
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M. Lesjak Reichenberg (2003) je v raziskavi med drugim ugotavljala tudi vpliv ravnateljevih 

hospitacij na strokovno avtonomijo učitelja. Odgovori so večinoma nakazovali na to, da 

hospitacije ne ogrožajo učiteljeve strokovne avtonomije, vendar vidijo problem v strokovni 

usposobljenosti ravnatelja, predvsem pri metodičnem in specifičnem strokovnem znanju, 

poleg tega pa so stresne. Učiteljem se prav tako zdi nedopustno, če so deležni nestrokovne 

kritike in sodb. Pri vprašanju, ali se jim zdi bolje, da bi ravnatelj na hospitaciji uporabljal 

vnaprej pripravljen instrument s kategorijami, so mnenja, da bi bilo to zgolj ocenjevanje. 

 

Glede na raziskave (OECD, 2013; The Wallace Foundation, 2013) J. Erčulj (2013) navaja, da 

imajo dobro izvedene hospitacije pozitiven vpliv na delo učiteljev, nasprotno pa slabo 

izvedene hospitacije negativno vplivajo. Prav tako večje število hospitacij pozitivno vpliva na 

učiteljevo vodenje. Ugotovljeno je bilo tudi to, da uspešni ravnatelji do trikrat pogosteje 

hospitirajo v razredih. Avtorica ob tem opozarja, da samo z opazovanjem, sploh če gre samo 

za eno opazovanje, ne moremo dobiti realnega vpogleda v razred. Upoštevati je treba tudi 

načrtovanje in številne druge situacije, ki se dnevno pojavljajo v razredu. 

 

Hattie (2012, po Erčulj, 2013) ugotavlja, da prav način ravnateljevega vodenja najbolj vpliva 

na poučevanje. Ravnatelj pa mora biti ciljno usmerjen, ustvarjal naj bi kulturo učenja in imel 

visoka pričakovanja do učencev in učiteljev (Hallinger, 2005, po Erčulj, 2013). Na izboljšanje 

poučevanja po Leithwood in Jantzi (2000, po Erčulj, 2013) najbolj vplivajo: neposredno delo 

z učitelji, zagotavljanje virov in profesionalnega razvoja, redno spremljanje poučevanja in 

napredka učencev, sodelovanje v strokovnih razpravah in spodbujanje vključevanja staršev in 

širše skupnosti v šolo. Tudi Day idr. (2007, po Erčulj, 2013) menijo, da mora ravnatelj 

zagotavljati, da sta učenje in poučevanje osrednja procesa, ki se jima namenja pozornost v 

šoli. To pa lahko spremlja z opazovanjem pouka in delom z učitelji. 

 

J. Erčulj (2013) meni, da ravnatelj s hospitacijami tudi učencem pokaže, kako pomembno se 

mu zdi učenje, in da želi izboljšati pogoje za njihovo učenje. Učitelji pa lahko v takšni uri 

pokažejo različne spretnosti in znanja. Ob tem pa dodaja, da mora odnos med ravnateljem in 

učiteljem preiti tudi v strokovne razprave. 

 

Cilji spremljanja pouka so tudi: 

- izmenjava in širjenje dobre prakse poučevanja; 

- pridobivanje informacij o različnosti in uspešnosti učnih strategij, ki jih uporabljajo 

posamezni učitelji in ki se uporabljajo v šoli; 

- pridobivanje podatkov za načrtovanje profesionalnega razvoja (2005, po Erčulj, 2013). 

 

Pomembno se je zavedati, da ravnatelj ne opazuje znanja učitelja pri določnem predmetu, 

ampak predvsem vodenje razreda (Erčulj, 2013). 

 

Lorenčič (2006) v raziskavi na srednjih šolah ugotavlja, da v razredih večinoma hospitirajo 

ravnatelji in ne drugi učitelji ter da učitelji po navadi niso seznanjeni s cilji hospitiranja 

ravnatelja v njihovem razredu, vendar pa je evalvacijski pogovor po učni uri skoraj vedno 

izveden. K. Šepec (2005) v magistrskem delu navaja, da ravnatelji pri večini učiteljev izvajajo 

hospitacije vsaj enkrat letno ter da so te napovedane in načrtovane. Učitelji trdijo, da jim 

hospitacija pomeni predvsem povratno informacijo o lastnem delu. 
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8. EMPIRIČNI DEL 
 

 

8.1.  OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Iz pregleda literature je razvidno, da se kolegialne hospitacije redko izvajajo. Raziskave 

profesionalnega razvoja učiteljev pa izpostavljajo, da je med drugimi ta način sodelovanja ena 

od možnosti, ki prispeva k vzpostavitvi kulture sodelovanja na šoli in k profesionalnemu 

razvoju učiteljev, s tem pa tudi k izboljšanju poučevanja učiteljev. Raziskav povezanih s tem, 

v kolikšni meri se kolegialne hospitacije izvajajo in kako so učitelji z njimi zadovoljni, v 

slovenskem prostoru ni veliko. Večinoma gre za primere dobre prakse, ki jih učitelji ali 

ravnatelji opisujejo v okviru svojega akcijskega raziskovanja. 

 

Namen raziskave je bil ugotoviti, kako pogosto se pojavljajo kolegialne hospitacije in kako 

prispevajo k medsebojnemu učenju učiteljev ter kakšna je vloga ravnatelja. Ob tem nas je 

zanimalo, ali se pojavljajo razlike med učitelji glede na delovno dobo in naziv ter ali se 

pojavljajo razlike med učitelji razrednega pouka in učitelji, ki poučujejo različne predmete v 

drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju (6.–9. razred). 

 

 

 

8.2.  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Z raziskavo smo želeli odgovoriti na vprašanja s treh večjih področij, ki se nanašajo na 

sodelovanje med učitelji, kolegialne hospitacije in profesionalni razvoj učiteljev. Konkretna 

vprašanja, ki so pomembna pri raziskavi, so naslednja: 

 

Sodelovanje med učitelji: 

1. V katerih oblikah učitelji največkrat sodelujejo? 

2. Ali se število hospitacij razlikuje glede na bolj ali manj sodelovalno naravnano šolo? 

 

Hospitacije: 

3. Kako pogosto se izvajajo hospitacije na šolah? 

4. Ali je število kolegialnih hospitacij na šoli povezano s tem, v katerem vzgojno- 

izobraževalnem obdobju učitelji poučujejo, ali gre za razredne učitelje ali učitelje 

različnih predmetov v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju? 

5. Ali je število kolegialnih hospitacij na šoli statistično pomembno povezano z delovno 

dobo učiteljev? 

6. Ali je število kolegialnih hospitacij na šoli statistično pomembno povezano z nazivom 

učiteljev? 

7. Kdo najpogosteje izvaja hospitacije? 

8. Po katerih fazah poteka opazovanje pouka? 

9. Kakšno stališče imajo učitelji do hospitacij? 

 

Profesionalni razvoj: 

10. Ali je število kolegialnih hospitacij na šoli povezano z mnenjem učiteljev o pomembnosti 

hospitacij za profesionalni razvoj? 

11. Ali kolegialne hospitacije po mnenju učiteljev vplivajo na spremembe v njihovem 

lastnem poučevanju? 
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8.3.  METODA 

 

Pri raziskovalnem delu je bil uporabljen kvantitativni raziskovalni pristop. Uporabljena je bila 

deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. 

 

 

 

8.4.  OPIS VZORCA 

 

Vzorec učiteljev je bil izbran priložnostno. Sodelovalo je 109 osnovnošolskih učiteljev starih 

od 24 do 62 let. V vzorcu je 66,1 % razrednih učiteljev in 33,9 % učiteljev, ki poučujejo v 2. 

ali 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju (6.–9. razred) na različnih predmetnih področjih. 

Največ (35,8 %) je učiteljev, ki imajo 7–18 let delovne dobe. V vzorcu prevladujejo učitelji, 

ki imajo naziv svetovalec, teh je 41,3 %, 30 % učiteljev pa ima naziv mentor.  

 

 

 

Stopnja poučevanja 

 Frekvenca Odstotki 

Razredni pouk 72 66,1 

Predmetni učitelji, ki poučujejo 

v 2. in 3. vzgojno-

izobraževalnem obdobju 

37 33,9 

Skupaj 109 100,0 

Tabela 11: Prikaz strukture anketirancev po stopnji poučevanja 

 

 

 

 
Graf 2: Prikaz števila učiteljev glede na stopnjo poučevanja 
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Leta poučevanja 

 Frekvenca Odstotki 

0–3 leta 13 11,9 

4–6 let 11 10,1 

7–18 let 39 35,8 

19–30 let 29 26,6 

31 let in več 17 15,6 

Skupaj 109 100,0 

Tabela 12: Prikaz strukture anketirancev glede na delovno dobo 

 

 

 

 

 
Graf 3: Struktura učiteljev glede na leta poučevanja 

 

 

 

 

Naziv 

 Frekvenca Odstotki 

Brez naziva 29 26,6 

Mentor 30 27,5 

Svetovalec 45 41,3 

Svetnik 5 4,6 

Skupaj 109 100,0 

Tabela 13: Prikaz strukture anketirancev glede na naziv 
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Graf 4: Struktura učiteljev glede na naziv 

 

 

 

 

8.5.  OPIS INSTRUMENTA 

 

Anketni vprašalnik je bil sestavljen za vse učitelje na osnovni šoli. Vseboval je 21 vprašanj. 6 

vprašanj se je nanašalo na ugotavljanje sodelovanja med učitelji, preostala vprašanja pa na 

hospitacije na šoli. Pri tem smo preverjali, kako pogosto se hospitacije izvajajo, kdo jih določa 

in kakšno je mnenje učiteljev o posameznih vidikih hospitacij. Pri zadnjih štirih vprašanjih so 

lahko učitelji sami zapisali, kako zadovoljni so z organizacijo hospitacij na njihovi šoli, ali bi 

si želeli več ali manj hospitacij, pri kom bi želeli hospitirati ipd. Podali so lahko tudi predloge 

za izboljšanje učinkovitosti hospitacij kot oblike medsebojnega učenja učiteljev. Vprašanje o 

pogostosti hospitacij je bilo prirejeno posebej za razredne in za predmetne učitelje, ker se 

možnosti hospitiranja pri obeh primerih lahko razlikujejo. Večina vprašanj je bila zaprtega 

tipa, štiri vprašanja so bila odprtega tipa in dve vprašanji kombiniranega tipa. Vprašalnik je 

vseboval tudi lestvice stališč in ocenjevalne lestvice. 

 

 

 

8.6.  POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Za raziskovanje je bil uporabljen anketni vprašalnik. Vprašanja in trditve v anketnem 

vprašalniku so temeljili na teoretičnih izhodiščih in že opravljenih raziskavah drugih avtorjev. 

Vprašalniki so bili po pošti poslani na 10 šol po Osrednjeslovenski in Savinjski regiji, spletni 

vprašalnik pa na 20 šol v različnih krajih po Sloveniji. 
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8.7.  POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Podatki so bili obdelani s pomočjo programa SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). Uporabljeni so bili naslednji statistični postopki: izračun frekvenc, odstotkov, χ² 

preizkusa hipoteze neodvisnosti in Kullbackovega 2Î preizkusa. 

 

 

 

8.8.  REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Interpretacija rezultatov je razdeljena na tri sklope glede na vprašanja. Pri vsakem vprašanju 

smo analizirali frekvenco posameznega odgovora in frekvenco odgovorov glede na 

spremenljivke, nato pa vprašanje povezali z drugimi trditvami in tako preverili medsebojno 

statistično povezanost. Nekatere tabele s podatki so v prilogi. 

 

 

 

8.8.1. Sodelovanje med učitelji 

 

 

 

8.8.1.1.  Sodelovanje med strokovnimi delavci na šoli 

 

 

Najprej nas je zanimalo, kako učitelji ocenjujejo sodelovanje med strokovnimi delavci na 

njihovi šoli. Največ učiteljev meni, da je sodelovanje med strokovnimi delavci na njihovi šoli 

dobro (52,3 %), nekoliko manj pa, da je sodelovanje zelo dobro (30,3 %). 

 

Odgovore smo analizirali tudi glede na stopnjo poučevanja, delovno dobo in naziv. 

 

 

 

 

Kako ocenjujete sodelovanje med 

strokovnimi delavci na vaši šoli? 

Skupaj zelo dobro dobro 

srednje 

dobro slabo 

Stopnja 

poučevanja  

Razredni pouk  14 43 12 3 72 

 19,4% 59,7% 16,7% 4,2% 100,0% 

Predmetni učitelji, ki 

poučujejo v 2. in 3. 

vzgojno-izobraževalnem 

obdobju (6. –9. razred) 

 19 14 3 1 37 

 
51,4% 37,8% 8,1% 2,7% 100,0% 

Skupaj  33 57 15 4 109 

 30,3% 52,3% 13,8% 3,7% 100,0% 

Tabela 14: Mnenje učiteljev o sodelovanju med strokovnimi delavci na njihovi šoli 
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Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (2Î = 11,617, g = 3, α = 0,009) je statistično 

pomembna. Trdimo lahko, da se med učitelji razrednega pouka in učitelji, ki poučujejo v 2. in 

3. vzgojno-izobraževalnem obdobju (6.–9. razred) pojavljajo statistično pomembne razlike 

glede njihovega mnenja o kakovosti sodelovanja med strokovnimi delavci na šoli. Iz 

predstavljenih podatkov je razvidno, da največ (59,7 %) razrednih učiteljev meni, da je 

sodelovanje med strokovnimi delavci dobro, medtem ko predmetni učitelji v 2. in 3. vzgojno-

izobraževalnem obdobju menijo, da je to sodelovanje zelo dobro (51,4 %). 

 

Ugotovili smo tudi, da se med učitelji z različno delovno dobo in med učitelji z različnimi 

nazivi ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede njihovega mnenja o sodelovanju med 

strokovnimi delavci na šoli. 

 

Učitelji so pojasnili svoja mnenja in podali predloge za izboljšanje sodelovanja med 

strokovnimi delavci na šoli. Večinoma se utemeljitve odgovora nanašajo na komunikacijo 

med učitelji in dobre medosebne odnose. Takšne utemeljitve so se pojavile v 48 vprašalnikih.  

 

Učitelji so navedli, da so za dobro sodelovanje potrebni odprt dialog, komunikacija, 

sprejemanje kritike, pozitivni kolegialni odnosi, pripravljenost na sodelovalne oblike dela, 

spodbudna kolektivna klima, izobraževanja, odprtost učiteljev za ideje, sprejemanje 

drugačnega mnenja, medsebojno sodelovanje, sprotno reševanje težav, pohvala dobre prakse, 

medsebojno spoštovanje, neformalna druženja, kolegialne hospitacije ipd. Učiteljeve lastnosti, 

ki so jih izpostavili kot pomemben del uspešnega sodelovanja, so predvsem iskrenost, 

pripravljenost pomagati, prilagajanje in fleksibilnost, nasprotno pa vidijo ovire v 

nevoščljivosti, nezainteresiranosti za lasten napredek in zavist med sodelavci. Nekaj učiteljev 

je dodalo tudi, da bi si želeli več vertikalnega sodelovanja, ter sodelovanja s specialnimi in 

socialnimi pedagogi. Šest učiteljev je k vprašanju dodalo komentar, da na dobro sodelovanje 

vpliva predvsem vodstvo šole. Le pet učiteljev je kot utemeljitev napisalo, da za sodelovanje z 

drugimi po navadi ni dovolj časa. Sedem učiteljev je še dodalo, da že sedaj zelo dobro 

sodelujejo. 

 

 

 

8.8.1.2. Pogostost dela v timu 

 

 

Glede na prejšnje odgovore nas je zanimalo, kako pogosto učitelji sodelujejo med sabo oz. 

delajo v timu. 

 

 

 

Kako pogosto delate v timu? 

 Frekvenca Odstotki 

Dnevno 56 51,4 

1x tedensko 35 32,1 

1x mesečno 10 9,2 

Nekajkrat letno 6 5,5 

Enkrat letno 1 0,9 

Nikoli 1 0,9 

Skupaj 109 100,0 

Tabela 15: Pogostost timskega dela med učitelji 
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Učitelji oz. učitelji in drugi strokovni delavci v največ primerih (51,4 %) dnevno delajo v 

timu, nekaj manj (32,1 %) pa vsaj enkrat tedensko. 

 

Ob tem smo ugotovili, da se med razrednimi učitelji in učitelji, ki poučujejo v 2. in 3. 

vzgojno-izobraževalnem obdobju, ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede 

pogostosti dela v timu. Tako razredni (54,2 %) kot drugi (45,9 %) učitelji največkrat dnevno 

delajo v timu. Prav tako se med učitelji z različno delovno dobo ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede pogostosti dela v timu. 

 

Ob tem je 39 učiteljev v komentar dodalo, da dnevno sodelujejo s specialnim pedagogom oz. 

s šolsko svetovalno službo, 52 učiteljev pa dnevno sodeluje z učiteljem iz paralelke. Učitelji, 

ki poučujejo v 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju (6.–9. razred), večinoma sodelujejo z 

učitelji iz istega ali podobnega predmetnega področja ter z razredniki. Med odgovori pa se 

pojavlja tudi veliko medpredmetnih povezav med učitelji. Učitelji razrednega pouka dnevno 

sodelujejo tudi z vzgojiteljicami v prvem razredu ter z učitelji v podaljšanem bivanju. 

 

 

 

8.8.1.3.  Pogostost sodelovanja med učitelji glede na oblike sodelovanja 

 

 

Učitelje smo vprašali, kako pogosto sodelujejo z drugimi učitelji glede na oblike sodelovanja. 

V nadaljevanju bomo predstavili odgovore učiteljev glede tega, kako pogosto sodelujejo z 

drugimi učitelji v raznih oblikah. 

 

 

Sodelovanje na rednih sestankih tima 

 

Na rednih sestankih tima/aktiva 

 Frekvenca Odstotek 

1x tedensko 62 56,9 

1x mesečno 26 23,9 

Nekajkrat letno 20 18,3 

Enkrat letno 1 0,9 

Skupaj 109 100,0 

Tabela 16: Pogostost sodelovanja med učitelji na rednih sestankih tima/aktiva 

 

 

Večina (56,9 %) učiteljev ima redne sestanke tima oz. aktiva vsaj enkrat tedensko. Ob tem se 

med razrednimi učitelji in predmetnimi učitelji, ki poučujejo v 2. in 3. vzgojno-

izobraževalnem obdobju ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede pogostosti 

sodelovanja na rednih sestankih tima. Prav tako se med učitelji z različno delovno dobo ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike. 

 

 

 

  



 

60 

Timsko načrtovanje pouka 

 

Timsko načrtovanje pouka 

 Frekvenca Odstotek 

1x tedensko 66 60,6 

1x mesečno 25 22,9 

Nekajkrat letno 14 12,8 

Enkrat letno 2 1,8 

Nikoli 2 1,8 

Skupaj 109 100,0 

Tabela 17: Pogostost sodelovanja med učitelji pri timskem načrtovanju pouka 

 

 

Timsko vsaj enkrat tedensko pouk načrtuje kar 60,6 % učiteljev. 

 

 

 

 

Timsko načrtovanje pouka 

Skupaj 

1x 

tedensko 

1x 

mesečno 

nekajkrat 

letno 

enkrat 

letno nikoli 

Stopnja 

poučevanja 

Razredni pouk 54 10 6 2 0 72 

75,0% 13,9% 8,3% 2,8% 0,0% 100,0% 

Predmetni učitelji, ki 

poučujejo v 2. in 3. 

vzgojno-izobraževalnem 

obdobju 

12 15 8 0 2 37 

32,4% 40,5% 21,6% 0,0% 5,4% 100,0% 

Skupaj 66 25 14 2 2 109 

60,6% 22,9% 12,8% 1,8% 1,8% 100,0% 

Tabela 18: Pogostost sodelovanja z drugimi učitelji pri timskem načrtovanju pouka glede na stopnjo 

poučevanja 

 

 

Ugotovili smo, da se med učitelji razrednega pouka in učitelji, ki poučujejo v 2. in 3. vzgojno-

izobraževalnem obdobju, pojavljajo statistično pomembne razlike (2Î = 24,308, g = 4, α = 

0,000) glede njihovega sodelovanja pri timskem načrtovanju pouka. Iz predstavljenih 

podatkov je razvidno, da razredni učitelji enkrat tedensko skupaj načrtujejo pouk (75 %), 

medtem ko učitelji v 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju skupaj načrtujejo pouk enkrat 

mesečno (40,5 %). Glede na delovno dobo se ne pojavljajo statistično pomembne razlike 

glede pogostosti timskega načrtovanja pouka. 
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Timsko načrtovanje drugih dejavnosti 

 

Timsko načrtovanje drugih dejavnosti 

 Frekvenca Odstotek 

1x tedensko 30 27,5 

1x mesečno 36 33,0 

Nekajkrat letno 39 35,8 

Enkrat letno 3 2,8 

Nikoli 1 0,9 

Skupaj 109 100,0 

Tabela 19: Pogostost sodelovanja med učitelji pri timskem načrtovanju drugih dejavnosti 

 

 

Večina učiteljev (35,8 %) nekajkrat letno načrtuje druge dejavnosti izven pouka z drugimi 

učitelji. 

 

 

 

 

Timsko načrtovanje drugih dejavnosti 

Skupaj 

1x 

tedensko 

1x 

mesečno 

nekajkrat 

letno 

enkrat 

letno nikoli 

Stopnja 

poučevanja 

Razredni pouk 26 24 18 3 1 72 

36,1% 33,3% 25,0% 4,2% 1,4% 100,0% 

Predmetni učitelji, ki 

poučujejo v 2. in 3. 

vzgojno-

izobraževalnem 

obdobju 

4 12 21 0 0 37 

10,8% 32,4% 56,8% 0,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 30 36 39 3 1 109 

27,5% 33,0% 35,8% 2,8% 0,9% 100,0% 

Tabela 20: Pogostost sodelovanja med učitelji pri timskem načrtovanju drugih dejavnosti glede na stopnjo 

poučevanja 

 

 

Ob tem je bilo ugotovljeno, da se med učitelji razrednega pouka in učitelji, ki poučujejo v 2. 

in 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju, pojavljajo statistično pomembne razlike (2Î = 16,442, 

g = 4, α = 0,002) glede njihovega sodelovanja pri timskem načrtovanju drugih dejavnosti. 

Rezultate posplošimo na osnovno množico. Razredni učitelji (36,1 %) tudi druge dejavnosti 

načrtujejo vsak teden, medtem ko jih učitelji, ki poučujejo v 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem 

obdobju, načrtujejo nekajkrat letno (56,8 %). Med učitelji z različno delovno dobo pa se ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike (2Î = 10,607, g = 16, α = 0,833) glede pogostosti 

timskega načrtovanja drugih dejavnosti. 
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Sodelovanje v obliki kolegialnih hospitacij 

 

Kolegialne hospitacije 

 Frekvenca Odstotek 

1x tedensko 3 2,8 

1x mesečno 7 6,4 

Nekajkrat letno 29 26,6 

Enkrat letno 31 28,4 

Nikoli 39 35,8 

Skupaj 109 100,0 

Tabela 21: Pogostost sodelovanja med učitelji v obliki kolegialnih hospitacij 

 

 

V obliki kolegialnih hospitacij večina (35,8 %) učiteljev nikoli ne sodeluje, nekaj manj (28,4 

%) pa jih v takšni obliki sodeluje enkrat letno. 

 

 

 

 

Kolegialne hospitacije 

Skupaj 

1x 

tedensko 

1x 

mesečno 

nekajkrat 

letno 

enkrat 

letno nikoli 

Stopnja 

poučevanja 

Razredni pouk 3 4 15 18 32 72 

4,2% 5,6% 20,8% 25,0% 44,4% 100,0% 

Predmetni učitelji, ki 

poučujejo v 2. in 3. 

vzgojno-izobraževalnem 

obdobju 

0 3 14 13 7 37 

0,0% 8,1% 37,8% 35,1% 18,9% 100,0% 

Skupaj 3 7 29 31 39 109 

2,8% 6,4% 26,6% 28,4% 35,8% 100,0% 

Tabela 22: Pogostost sodelovanja med učitelji v obliki kolegialnih hospitacij glede na stopnjo poučevanja 

 

 

Med učitelji razrednega pouka in učitelji, ki poučujejo v 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem 

obdobju, se pojavljajo statistično pomembne razlike (2Î = 11,064, g = 4, α = 0,026) glede 

sodelovanja med učitelji v obliki kolegialnih hospitacij. Rezultate posplošimo na osnovno 

množico. Razvidno je, da največ razrednih učiteljev (44,4 %) nikoli ne sodeluje pri 

kolegialnih hospitacijah, nekaj manj (25 %) jih v takšni obliki sodeluje enkrat letno ali 

nekajkrat letno (20,8 %), 4,2 % razrednih učiteljev pa v takšni obliki tedensko sodeluje. 

Učitelji, ki poučujejo v 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju, kolegialne hospitacije 

izvajajo nekajkrat letno (37,8 %) ali vsaj enkrat letno (35,1 %). 
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Kolegialne hospitacije 

Skupaj 

1x 

tedensko 

1x 

mesečno 

nekajkrat 

letno 

enkrat 

letno nikoli 

Delovna 

doba 

0–3 leta 2 2 5 0 4 13 

15,4% 15,4% 38,5% 0,0% 30,8% 100,0% 

4–6 let 0 2 4 3 2 11 

0,0% 18,2% 36,4% 27,3% 18,2% 100,0% 

7–18 let 0 0 6 14 19 39 

0,0% 0,0% 15,4% 35,9% 48,7% 100,0% 

19–30 let 1 3 8 9 8 29 

3,4% 10,3% 27,6% 31,0% 27,6% 100,0% 

31 let in več 0 0 6 5 6 17 

0,0% 0,0% 35,3% 29,4% 35,3% 100,0% 

Skupaj 3 7 29 31 39 109 

2,8% 6,4% 26,6% 28,4% 35,8% 100,0% 

Tabela 23: Pogostost sodelovanja med učitelji v obliki kolegialnih hospitacij glede na delovno dobo 

 

 

Prav tako lahko trdimo, da se med učitelji z različno delovno dobo pojavljajo statistično 

pomembne razlike (2Î = 33,100, g = 16, α = 0,007) glede sodelovanja med učitelji v obliki 

kolegialnih hospitacij. Pri učiteljih, ki imajo do 6 let delovne dobe, in pri tisti, ki imajo več 

kot 31 let delovne dobe, je po pogostosti na prvem mestu ocena »nekajkrat letno« sodelovanje 

pri kolegialnih hospitacijah. Pri učiteljih z delovno dobo 7–18 let je na prvem mestu (48,7 %) 

ocena »nikoli«. Pri učiteljih z delovno dobo 31 let in več sta s približno enakim deležem 

zastopani oceni »nekajkrat letno« in »nikoli«. 
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8.8.1.4.   Stališča učiteljev do sodelovalnega dela med učitelji na šoli 

 

V anketnem vprašalniku smo ugotavljali stališča učiteljev do sodelovalnega dela skozi 

različne trditve. 
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f f% f f% f f% f f% f f% 2Î α 2Î α 

Kadar sodelujemo 

učitelji na naši šoli, 

poteka delo tako, da 

člani tima dobro 

poznamo svoje 

naloge. 

0 0 3 2,8 4 3,7 69 63,3 33 30,3 3,939 0,268 12,219 0,428 

Moje mnenje in 

mnenje drugih je 

upoštevano, kadar 

učitelji na naši šoli 

sodelujemo pri 

načrtovanju/ 

izvajanju/evalviranju 

učnega procesa. 

0 0 5 4,6 7 6,4 65 59,6 32 29,4 1,089 0,780 15,727 0,204 

Timsko delo 

učiteljev na naši šoli 

spodbuja moje 

kritično razmišljanje 

o lastnem delu in 

možnostih za 

uvajanje sprememb 

v pouk. 

0 0 3 2,8 10 9,2 57 52,3 39 35,8 3,411 0,333 18,692 0,096 

Timsko delo je po 

presoji učiteljev naše 

šole učinkovitejše od 

individualnega. 

1 0,9 2 1,8 32 29,4 45 41,3 29 26,6 6,122 0,190 16,420 0,424 

Na naši šoli je 

premalo poudarjena 

kultura 

medsebojnega 

sodelovanja 

učiteljev. 

6 5,5 42 38,5 26 23,9 25 22,9 10 9,2 5,939 0,204 20,925 0,181 

V kolikšni meri 

bomo učitelji 

sodelovali med 

seboj, je odvisno 

predvsem od nas 

učiteljev. 

0 0 2 1,8 8 7,3 50 45,9 49 45,0 0,602 0,896 17,670 0,126 

Na naši šoli učitelji 

sodelujemo pri 

pripravah pisnih 

0 0 7 6,4 12 11,0 50 45,9 40 36,7 2,696 0,441 12,171 0,432 
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preizkusov znanja. 

Na naši šoli se 

učitelji pogovarjamo 

o aktualnih 

pedagoških 

vprašanjih. 

0 0 2 1,8 10 9,2 51 46,8 46 42,2 3,838 0,280 17,557 0,130 

Mlad učitelj na naši 

šoli se lahko ob 

strokovnih dilemah 

vedno zanaša na 

podporo kolektiva. 

1 0,9 7 6,4 14 12,8 44 40,4 43 39,4 9,626 0,047 17,130 0,377 

Zbornična klima na 

naši šoli je 

sproščena. 

5 4,6 14 12,8 22 20,2 45 41,3 23 21,1 15,748 0,003 18,594 0,290 

Učitelji in vodstvo 

na naši šoli dobro 

sodelujemo. 

1 0,9 14 12,8 16 14,7 48 44,0 30 27,5 11,507 0,021 19,287 0,254 

Naša šola dobro 

sodeluje s starši. 
1 0,9 3 2,8 11 10,1 71 65,1 23 21,1 4,886 0,299 17,623 0,346 

Na naši šoli se 

poudarja pomen 

učiteljevega 

izobraževanja. 

1 0,9 10 9,2 22 20,2 57 52,3 19 17,4 6,793 0,147 20,296 0,207 

Tabela 24: Stališča učiteljev do sodelovalnega dela med učitelji na šoli 
 

 

Pri 12 od skupno 13 trditev je na prvem mestu ocena »se delno strinjam«. Pri postavki na naši 

šoli je premalo poudarjena kultura medsebojnega sodelovanja učiteljev prevladuje z 38,5 % 

deležem ocena »se ne strinjam«, 23,9 % učiteljev je neodločenih, 22,9 % pa se jih s tem 

strinja. Pri trditvah: v kolikšni meri bomo učitelji sodelovali med seboj, je odvisno predvsem 

od nas učiteljev in mlad učitelj na naši šoli se lahko ob strokovnih dilemah vedno zanaša na 

podporo kolektiva je ocena »se popolnoma strinjam« (39,4 %) le nekoliko manjša od ocene 

»se delno strinjam« (40,4 %). 

 

 

Stališča učiteljev smo analizirali glede na stopnjo poučevanja in delovno dobo. Statistično 

pomembne razlike so se pojavile pri spodnjih trditvah (tabele 44, 45, 46 so dodane v prilogi). 

 

 

- Mlad učitelj na naši šoli se lahko ob strokovnih dilemah vedno zanaša na podporo 

kolektiva 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (2Î = 9,626, g = 4, α = 0,047) je pokazala, da se med 

učitelji razrednega pouka in učitelji, ki poučujejo v 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju, 

pojavljajo statistično pomembne razlike glede mnenja o tem, ali se mlad učitelj na njihovi šoli 

ob strokovnih dilemah lahko zanaša na podporo kolektiva. Pri učiteljih razrednega pouka je 

na prvem mestu ocena »se delno strinjam« (40,3 %), pri drugih učiteljih pa ocena »se 

popolnoma strinjam« (51,4 %). 
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- Zbornična klima na naši šoli je sproščena 

 

Med učitelji razrednega pouka in učitelji, ki poučujejo v 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem 

obdobju, se pojavljajo statistično pomembne razlike (2Î = 15,748, g = 4, α = 0,003) glede 

mnenja o sproščenosti zbornične klime na njihovi šoli. Večina učiteljev (razredni – 36,1 %, 

predmetni – 51,4 %) se s trditvijo delno strinja. 18,1 %  razrednih učiteljev se s trditvijo ne 

strinja ali se nikakor ne strinja (6,9 % – 4 učitelji), medtem ko se med drugimi učitelji s tem 

ne strinja le en učitelj. 

 

 

- Učitelji in vodstvo na naši šoli dobro sodelujemo 

 

Med učitelji razrednega pouka in učitelji, ki poučujejo v 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem 

obdobju, se pojavljajo statistično pomembne razlike glede mnenja o tem, kako dobro na 

njihovi šoli sodelujejo učitelji in vodstvo. Pri razrednih učiteljih je za trditev, da učitelji in 

vodstvo dobro sodelujejo, na prvem mestu ocena »se delno strinjam« (45,8 %), drugi učitelji 

pa so največkrat odgovorili, da se s tem popolnoma strinjajo (43,2 %). Nekaj (18,2 %) 

razrednih učiteljev se s trditvijo ni strinjalo, med drugimi učitelji pa je takšen le en učitelj.  

 

 

 

8.8.2. Odnos učiteljev do hospitacij 

 

 

 

8.8.2.1.  Pogostost hospitiranja drugih pri urah anketiranega učitelja 

 

 

Zanimalo nas je, kako pogosto v razredu oz. pri urah anketiranega učitelja hospitirajo učitelji 

istega razreda ali predmeta, ravnatelj, drugi strokovni delavci, študenti in zunanji delavci. 

 

 

 

Kako pogosto v 

vašem razredu 

hospitirajo: 

Tedensko 
Nekajkrat 

na mesec 

Enkrat na 

mesec 

Večkrat 

letno 

Enkrat 

letno 
Nikoli 

f f% F f% f f% f f% f f% f f% 

Učitelji istega 

razreda 
7 6,4 4 3,7 2 1,8 9 8,3 28 25,7 59 54,1 

Učitelji istega 

predmeta 
5 4,6 2 1,8 1 0,9 8 7,3 30 27,5 63 57,8 

Drugi 

strokovni 

delavci 

3 2,8 2 1,8 3 2,8 22 20,2 29 26,6 50 45,9 



 

67 

Študenti 0 0 2 1,8 1 0,9 37 33,9 40 36,7 29 26,6 

Ravnatelj 0 0 0 0 3 2,8 13 11,9 88 80,7 5 4,6 

Zunanji delavci 1 0,9 1 0,9 1 0,9 3 2,8 16 14,7 87 79,8 

Tabela 25: Pogostost hospitiranja drugih pri urah anketiranega učitelja

 

 

Podatki kažejo, da pri največ učiteljih hospitirajo ravnatelj in študenti, in sicer enkrat letno 

(ravnatelji 80,7 %, študenti 36,7 %). Za vse druge delavce so se največkrat pojavili odgovori, 

da nikoli ne hospitirajo. 

 

Pri nekaterih podatkih so se pokazale statistično pomembne razlike med učitelji na različni 

stopnji poučevanja ali med učitelji z različno delovno dobo. 

 

 

 

 

Učitelji istega razreda 

Skupaj tedensko 

nekajkrat 

na mesec 

enkrat 

na 

mesec 

večkrat 

letno 

enkrat 

letno nikoli 

Stopnja 

poučevanja 

Razredni pouk 6 3 2 5 11 45 72 

8,3% 4,2% 2,8% 6,9% 15,3% 62,5% 100,0% 

Predmetni učitelji, ki 

poučujejo v 2. in 3. 

vzgojno-izobraževalnem 

obdobju 

1 1 0 4 17 14 37 

2,7% 2,7% 0,0% 10,8% 45,9% 37,8% 100,0% 

Skupaj 7 4 2 9 28 59 109 

6,4% 3,7% 1,8% 8,3% 25,7% 54,1% 100,0% 

Tabela 26: Pogostost hospitiranja učiteljev istega razreda glede na stopnjo poučevanja 

 

 

Med učitelji razrednega pouka in učitelji, ki poučujejo v 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem 

obdobju, se pojavljajo statistično pomembne razlike (2Î = 14,884, g = 5, α = 0,011) glede 

tega, kako pogosto v njihovem razredu hospitirajo učitelji, ki prav tako poučujejo ta razred, 

vendar pri kakšnem drugem predmetu. Na razredni stopnji je sicer manjše število učiteljev, ki 

poučujejo isti razred (npr. učitelj športa, angleščine idr.), zato je večina (62,5 %) odgovorila, 

da v njihovem razredu nikoli ne hospitirajo učitelji, ki tudi poučujejo ta razred, vendar se je 

pojavilo tudi nekaj odgovorov, da se takšno hospitiranje pojavlja enkrat letno (15,3 %), 

tedensko (8,3 %) ali večkrat letno (6,9 %). Na predmetni stopnji (6.–9. razred) učitelji istega 

razreda med sabo največkrat (45,9 %) hospitirajo enkrat letno. 
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Učitelji istega predmeta 

Skupaj tedensko 

nekajkrat 

na mesec 

enkrat 

na 

mesec 

večkrat 

letno 

enkrat 

letno nikoli 

Stopnja 

poučevanja 

Razredni pouk 4 1 1 2 15 49 72 

5,6% 1,4% 1,4% 2,8% 20,8% 68,1% 100,0% 

Predmetni učitelji, ki 

poučujejo v 2. in 3. 

vzgojno-izobraževalnem 

obdobju 

1 1 0 6 15 14 37 

2,7% 2,7% 0,0% 16,2% 40,5% 37,8% 100,0% 

Skupaj 5 2 1 8 30 63 109 

4,6% 1,8% 0,9% 7,3% 27,5% 57,8% 100,0% 

Tabela 27: Pogostost hospitiranja učiteljev istega predmeta glede na stopnjo poučevanja 

 

 

Prav tako so statistično pomembne razlike (2Î = 14,560, g = 5, α = 0,012) med razrednimi in 

drugimi učitelji pri tem, kako pogosto pri uri hospitira učitelj, ki prav tako uči predmet 

opazovane ure. Na razredni stopnji se to pri večini (68,1 %) anketiranih učiteljev nikoli ne 

dogaja, na višji stopnji pa enkrat letno (40,5 %). 

 

 

 

 

Ravnatelj 

Skupaj 

enkrat na 

mesec večkrat letno enkrat letno nikoli 

Delovna 

doba 

0–3 leta 3 2 8 0 13 

23,1% 15,4% 61,5% 0,0% 100,0% 

4–6 let 0 1 9 1 11 

0,0% 9,1% 81,8% 9,1% 100,0% 

7–18 let 0 0 36 3 39 

0,0% 0,0% 92,3% 7,7% 100,0% 

19–30 let 0 7 21 1 29 

0,0% 24,1% 72,4% 3,4% 100,0% 

31 let in več 0 3 14 0 17 

0,0% 17,6% 82,4% 0,0% 100,0% 

Skupaj 3 13 88 5 109 

2,8% 11,9% 80,7% 4,6% 100,0% 

Tabela 28: Pogostost hospitiranja ravnateljev glede na delovno dobo učiteljev 

 

 

Ugotovljeno je bilo tudi to, da se med učitelji z različno delovno dobo pojavljajo statistično 

pomembne razlike (2Î = 30,884, g = 12, α = 0,002) glede pogostosti hospitiranja ravnatelja v 

njihovem razredu. Glede na odgovore pri vseh učiteljih ravnatelj hospitira enkrat letno. Pri 

učiteljih, ki imajo delovno dobo do tri leta, v nekaterih primerih ravnatelj hospitira tudi enkrat 

na mesec (23,1 %) ali večkrat letno (15,4 %). Pri učiteljih z delovno dobo 7–18 let ravnatelj 

ne hospitira več kot enkrat letno, medtem ko se pri drugih učiteljih pojavlja manjše število 

odgovorov, da hospitira tudi večkrat letno. 
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Drugi strokovni delavci 

Skupaj tedensko 

nekajkrat 

na mesec 

enkrat 

na 

mesec 

večkrat 

letno 

enkrat 

letno nikoli 

Stopnja 

poučevanja 

Razredni pouk 3 2 3 19 9 36 72 

4,2% 2,8% 4,2% 26,4% 12,5% 50,0% 100,0% 

Predmetni učitelji, ki 

poučujejo v 2. in 3. 

vzgojno-

izobraževalnem 

obdobju 

0 0 0 3 20 14 37 

0,0% 0,0% 0,0% 8,1% 54,1% 37,8% 100,0% 

Skupaj 3 2 3 22 29 50 109 

2,8% 1,8% 2,8% 20,2% 26,6% 45,9% 100,0% 

Tabela 29: Pogostost hospitiranja drugih strokovnih delavcev glede na stopnjo poučevanja učiteljev 

 

 

Med učitelji razrednega pouka in učitelji, ki poučujejo v 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem  

obdobju, se pojavljajo statistično pomembne razlike (2Î = 26,921, g = 5, α = 0,000) glede 

pogostosti hospitiranja drugih strokovnih delavcev (npr. specialnega pedagoga) v njihovem 

razredu. Na razredni stopnji drugi strokovni delavci nikoli ne hospitirajo (50 %), medtem ko v 

višjih razredih hospitirajo vsaj enkrat letno (54,1 %) oz. največ nekajkrat letno, pogosteje pa 

ne. Na razredni stopnji se pojavljajo tudi drugi odgovori, ki kažejo na pogostejše hospitiranje 

drugih strokovnih delavcev (npr. večkrat letno – 26,4 %, enkrat letno – 12,5 %). 

 

 

 

 

Zunanji delavec 

Skupaj tedensko 

nekajkrat 

na mesec 

enkrat 

na 

mesec 

večkrat 

letno 

enkrat 

letno nikoli 

Stopnja 

poučevanja 

Razredni pouk 0 1 0 3 6 62 72 

0,0% 1,4% 0,0% 4,2% 8,3% 86,1% 100,0% 

Predmetni učitelji, ki 

poučujejo v 2. in 3. 

vzgojno-

izobraževalnem 

obdobju 

1 0 1 0 10 25 37 

2,7% 0,0% 2,7% 0,0% 27,0% 67,6% 100,0% 

Skupaj 1 1 1 3 16 87 109 

0,9% 0,9% 0,9% 2,8% 14,7% 79,8% 100,0% 

Tabela 30: Pogostost hospitiranja zunanjih delavcev glede na stopnjo poučevanja učiteljev 

 

 

Prav tako se med učitelji razrednega pouka in učitelji višjih razredov pojavljajo statistično 

pomembne razlike (2Î = 14,136, g = 5, α = 0,015) glede pogostosti hospitiranja zunanjih 

delavcev v razredu anketiranih učiteljev. Največkrat so se pojavili odgovori, da zunanji 

delavci ne hospitirajo pri njihovih urah. Na razredni stopnji zunanji delavci večinoma ne 

hospitirajo (86,1 %), pri nekaterih učiteljih hospitirajo enkrat letno (8,3 %) ali večkrat letno 

(4,2 %). 
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8.8.2.2.  Pogostost hospitiranja učiteljev v drugih razredih 

 

Zanimalo nas je, kako pogosto anketirani učitelji hospitirajo v drugih razredih. Odgovore smo 

prilagodili učiteljem na razredni stopnji in učiteljem, ki poučujejo od 6. do 9. razreda. 

 

 

Učitelji na razredni stopnji 

 

Najprej smo analizirali odgovore učiteljev razrednega pouka. Ugotovili smo, da razredni 

učitelji večinoma nikoli ne hospitirajo v paralelnem razredu, v svojem razredu, ko poučujejo 

drugi učitelji, v višjem ali nižjem razredu razredne stopnje, na predmetni stopnji, pri učitelju, 

ki je sicer prijatelj ali na drugi šoli. Vsaj enkrat letno pa hospitirajo v svojem razredu pri 

nastopih študentov (37,5 %). 

 

 

 

Kako pogosto hospitirate 

v naslednjih primerih: 

Tedensko 
Nekajkrat 

na mesec 

Enkrat 

na mesec 

Večkrat 

letno 

Enkrat 

letno 
Nikoli 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% 

V paralelnem razredu 3 4,2 2 2,8 3 4,2 7 9,7 16 22,2 41 56 

V svojem razredu, ko so 

poučevali drugi učitelji 

iste šole 

1 1,4 1 1,4 1 1,4 6 8,3 15 20,8 48 66,7 

V svojem razredu pri 

nastopih študentov ali 

drugih zunanjih delavcev 

0 0 2 2,8 0 0 21 29,2 27 37,5 22 30,6 

 

Na predmetni stopnji 

 

0 0 0 0 1 1,4 1 1,4 10 13,9 60 83,3 

V višjem/nižjem razredu 

razredne stopnje 
0 0 0 0 3 4,2 5 6,9 14 19,4 50 69,4 

Pri uri učitelja/-ice, s 

katerim/-o sva 

prijatelja/-ici 

1 1,4 0 0 2 2,8 8 11,1 10 13,9 51 70,8 

 

Na drugi šoli 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,8 70 97,2 

Tabela 31: Pogostost hospitiranja razrednih učiteljev

 

Glede na delovno dobo se med učitelji na razredni stopnji ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike. O učiteljih v vzorcu pa lahko sklepamo, da v paralelnem razredu nekoliko več 

hospitirajo učitelji z delovno dobo do 6 let. V svojem razredu pri študentih vsaj enkrat letno 

hospitirajo učitelji z delovno dobo od 7 let naprej. V višjem ali nižjem razredu predmetne 

stopnje pa največkrat hospitirajo učitelji z delovno dobo do treh let. 
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Učitelji, ki poučujejo od 6. do 9. razreda 

 

Učitelji, ki poučujejo od 6. razreda naprej, vsaj enkrat letno hospitirajo pri predmetu, ki ga 

tudi sicer poučujejo ali pri predmetu, ki ga ne poučujejo, in pri učitelju, s katerim sta tudi sicer 

kolega. V drugih primerih večinoma ne hospitirajo. 

 

 

 

Kako pogosto 

hospitirate v 

naslednjih primerih: 

Tedensko 
Nekajkrat 

na mesec 

Enkrat 

na mesec 

Večkrat 

letno 

Enkrat 

letno 
Nikoli 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% 

Pri predmetu, ki ga 

tudi sicer poučujem 
0 0 0 0 0 0 0 0 25 67,6 12 32,4 

Pri predmetu, ki ga ne 

poučujem 
0 0 0 0 0 0 0 0 19 51,4 18 48,6 

V razredu, ki ga tudi 

sicer poučujem, pri 

drugem učitelju 

0 0 0 0 0 0 0 0 16 43,2 21 56,8 

V razredu, ki ga ne 

poučujem 
0 0 0 0 0 0 0 0 16 43,2 21 56,8 

Na razredni stopnji 0 0 0 0 0 0 0 0 17 45,9 20 54,1 

Pri uri učitelja/-ice, s 

katerim/-o sva 

prijatelja/-ici 

0 0 0 0 0 0 0 0 27 73 10 27 

Na drugi šoli 0 0 0 0 0 0 0 0 16 43,2 21 56,8 

Tabela 32: Pogostost hospitiranja učiteljev, ki poučujejo od 6. do 9. razreda

 

 

Glede na delovno dobo se pri učiteljih v 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike glede pogostosti hospitacij v drugih razredih. 
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8.8.2.3.  Določitev razreda za izvedbo hospitacije in opazovalca 

 

 

Kdo določi razred za izvedbo hospitacije in opazovalca? 

 Frekvenca Odstotek 

ravnatelj 56 51,4 

učitelji se dogovorimo med seboj 43 39,4 

hospitacije načrtujemo učitelji pri 

skupnem delu 
9 8,3 

drugo 1 0,9 

Skupaj 109 100,0 

Tabela 33: Določitev razreda za izvedbo hospitacije in opazovalca 

 

 

Iz podatkov je razvidno, da v največ primerih (51,4 %) razred za izvedbo hospitacije in 

opazovalca določi ravnatelj, v 39,4 % primerov pa se učitelji dogovorijo sami med sabo. 

Glede na stopnjo poučevanja in naziv v vzorcu ni statistično pomembnih razlik. 

 

 

 

 

Kdo določi razred za izvedbo hospitacije in 

opazovalca 

Skupaj ravnatelj 

učitelji se 

dogovorimo 

načrtujemo 

učitelji drugo 

Delovna 

doba 

0–3 leta 7 4 2 0 13 

53,8% 30,8% 15,4% 0,0% 100,0% 

4–6 let 8 3 0 0 11 

72,7% 27,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

7–18 let  22 15 2 0 39 

56,4% 38,5% 5,1% 0,0% 100,0% 

19–30 let 15 13 0 1 29 

51,7% 44,8% 0,0% 3,4% 100,0% 

31 let in več 4 8 5 0 17 

23,5% 47,1% 29,4% 0,0% 100,0% 

Skupaj  56 43 9 1 109 

 51,4% 39,4% 8,3% 0,9% 100,0% 

Tabela 34: Določitev razreda za izvedbo hospitacije in opazovalca glede na delovno dobo učiteljev 

 

 

Pomembne razlike (2Î = 21,403, g = 12, α = 0,045) se pojavijo pri učiteljih z različno delovno 

dobo. Učitelji z delovno dobo do 31 let so odgovorili, da hospitacije največkrat določa 

ravnatelj. Učitelji z najvišjim številom let delovnih izkušenj pa se glede hospitacij največkrat 

dogovarjajo sami med sabo. 
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8.8.2.4.  Potek hospitacij: priprava na hospitacijo – hospitacija – analiza učne ure 

 

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, ali se pojavljajo razlike v strukturi hospitacij, glede 

na to, kdo hospitira. Ugotovili smo, da hospitacija vedno poteka po postopku priprava na 

hospitacijo – hospitacija – analiza učne ure. Največkrat je to upoštevano pri hospitiranju 

ravnatelja (90,8 %), najmanjkrat pa pri hospitiranju učitelja z več delovnimi izkušnjami (60,6 

%), pri čemer se med učitelji na različni stopnji poučevanja pojavljajo statistično pomembne 

razlike. Učitelji na razredni stopnji v enaki meri menijo, da hospitacija poteka po takšnem 

postopku (50 %) in da ne poteka tako (50 %), pri drugih učiteljih pa prevladuje ocena »da« 

(81,1%) (tabela 47).  

 

 

 

Ali hospitacije potekajo po postopku priprava na hospitacijo – 

hospitacija – analiza učne ure: 

Da Ne 

f f% f f% 

kadar pri vaši učni uri hospitira učitelj z več delovnimi 

izkušnjami? 
66 60,6 43 39,4 

kadar pri vaši učni uri hospitira učitelj z manj delovnimi 

izkušnjami? 
72 66,1 37 33,9 

kadar hospitira ravnatelj? 99 90,8 10 9,2 

 

 

 

8.8.2.5.  Stališča učiteljev do hospitacij in drugih oblik sodelovanja  
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 d
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a
 

f f% f f% f f% f f% α f% 2Î* α 2Î* α 

Hospitacije 

drugih pri mojih 

učnih urah v 

vsakem primeru 

(ne glede na to, 

ali hospitira 

ravnatelj ali 

kolegi) 

prispevajo k 

mojemu 

profesionalnemu 

razvoju, ker je 

vsaka povratna 

informacija 

spodbuda za 

razmislek o 

1 0,9 6 5,5 14 12,8 43 39,4 45 41,3 3,110 0,540 11,162 0,799 
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lastnem delu. 

Moje 

hospitiranje pri 

pouku kolegov 

zanesljivo 

prispeva k 

mojemu 

profesionalnemu 

razvoju ne glede 

na to, kako 

uspešna je učna 

ura. 

1 0,9 6 5,5 17 15,6 48 44 37 33,9 5,908 0,206 16,596 0,412 

Hospitacije 

doživljam kot 

nadzor ali 

kontrolo 

lastnega dela. 

15 13,8 37 33,9 26 23,9 26 23,9 5 4,6 3,508 0,477 12,946 0,677 

Kolegialne 

hospitacije so 

zame 

učinkovitejše od 

ravnateljevih 

hospitacij. 

0 0 13 11,9 39 35,8 41 37 16 14,7 4,639 0,200 7,223 0,843 

Iz hospitiranja 

pri učitelju, ki 

ima več let 

delovnih 

izkušenj, se 

naučim več, kot 

če hospitiram 

pri mlajših 

učiteljih. 

6 5,5 34 31,2 42 38,5 21 19,3 6 5,5 4,531 0,339 14,116 0,590 

Pri uri sem bolj 

sproščen/-a, če 

me opazuje 

mlajši/-a oz. 

neizkušen/-a 

učitelj/-ica ali 

študent. 

13 11,9 24 22 30 27,5 36 33 6 5,5 6,182 0,186 31,527 0,012 

Hospitacije 

drugih 

doživljam 

predvsem kot 

spodbudo za 

evalviranje 

lastnega dela. 

0 0 11 10,1 18 26,5 56 51,4 24 22,0 6,233 0,101 14,755 0,255 

Hospitacije so 

lahko uspešna 

spodbuda k 

medsebojnemu 

učenju le, če je 

med udeleženci 

hospitacije in 

učiteljem 

1 0,9 1 0,9 15 13,8 49 45 43 39,4 8,284 0,082 22,995 0,114 
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vzpostavljen 

odnos 

poklicnega 

spoštovanja in 

zaupanja. 

Kolegialne 

hospitacije med 

učitelji na šoli 

spodbujajo 

poglobljeno 

strokovno 

sodelovanje 

med 

strokovnimi 

delavci na šoli. 

0 0 4 3,7 25 22,9 49 45 31 28,4 0,761 0,859 11,232 0,509 

Mentoriranje 

(študenta, 

pripravnika) je 

tudi za mentorja 

dragocena 

izkušnja 

poklicnega 

učenja. 

0 0 0 0 9 8,3 49 45 51 46,8 5,269 0,072 1,145 0,766 

Odnos z 

opazovalcem pri 

moji učni uri 

doživljam kot 

kritično 

prijateljstvo. 

0 0 11 10,1 41 37,6 44 40,4 13 11,9 1,145 0,766 18,039 0,114 

Pri svojem 

poučevanju 

uporabim načine 

dela in 

spoznanja, ki 

sem jih videl/-a 

pri drugih 

učiteljih med 

hospitacijo. 

0 0 4 3,7 32 29,4 59 54,1 14 12,8 1,105 0,776 13,516 0,333 

Hospitacije so 

za učence 

moteče. 

11 10,1 53 48,6 25 22,9 18 16,5 2 1,8 5,243 0,263 22,260 0,135 

Ob hospitaciji 

na naši šoli sem 

deležen/-a 

strokovne in 

osebne podpore 

sodelavcev. 

1 0,9 8 7,3 32 29,4 53 48,6 15 13,8 8,585 0,072 12,450 0,712 

Kakovost učenja 

ob hospitacijah 

je odvisna od 

strokovnega 

znanja tistih, ki 

vodijo analizo 

po hospitiranju. 

1 0,9 13 11,9 39 35,8 49 45 7 6,4 3,720 0,445 14,193 0,584 
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Kolegialne 

hospitacije mi 

pomenijo zelo 

pomembno 

obliko 

poklicnega 

učenja. 

2 1,8 9 8,3 34 31,2 48 44 16 14,7 3,668 0,453 25,676 0,059 

Kolegialne 

hospitacije so 

organizacijsko 

težko izvedljive. 

6 5,5 20 18,3 22 20,2 44 40,4 17 15,6 8,211 0,084 17,388 0,361 

Obseg 

kolegialnih 

hospitacij na 

šoli je odvisen 

predvsem od 

vodstva šole. 

1 0,9 20 18,3 34 31,2 39 35,8 15 13,8 9,251 0,055 19,301 0,253 

Učitelji smo 

preobremenjeni 

z vodenjem 

pouka in 

medsebojne 

hospitacije za 

učitelje 

predstavljajo le 

dodatno breme. 

1 0,9 34 31,2 34 31,2 32 29,4 8 7,3 9,014 0,061 15,784 0,468 

Iz ravnateljevih 

hospitacij se 

veliko naučim. 

9 8,3 23 21,1 41 37,6 27 24,8 9 8,3 3,224 0,521 19,593 0,239 

Mlajši učitelji so 

medsebojnim 

kolegialnim 

hospitacijam 

bolj naklonjeni 

od starejših 

učiteljev. 

3 2,8 16 14,7 47 43,1 36 33 7 6,4 19,095 0,001 16,932 0,390 

Učitelji, ki 

uvajajo različne 

inovacije, so 

tudi 

medsebojnemu 

hospitiranju bolj 

naklonjeni. 

2 1,8 8 7,3 23 21,1 55 50,5 21 19,3 4,315 0,365 17,092 0,380 

Hospitiranje je 

učinkovito le, če 

je opazovalec 

učitelj, ki je 

strokovnjak z 

istega 

predmetnega 

področja. 

3 2,8 45 41,3 33 30,3 18 16,5 10 9,2 3,671 0,452 18,577 0,291 

Poleg 

medsebojnega 

hospitiranja je 

1 0,9 1 0,9 27 24,8 58 53,2 22 20,2 2,281 0,684 16,642 0,409 
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pomembno tudi 

timsko 

poučevanje 

učiteljev. 

Hospitirajo naj 

predvsem mlajši 

učitelji. 

19 17,4 48 44 28 25,7 8 7,3 6 5,5 7,473 0,113 31,454 0,012 

Kolegialne 

hospitacije na 

šoli lahko 

pomembno 

preoblikujejo 

celotno kulturo 

šole v smeri 

večjega 

medsebojnega 

sodelovanja. 

1 0,9 8 7,3 34 31,2 47 43,1 19 17,4 4,696 0,320 19,981 0,221 

Če je vodstvo 

šole naklonjeno 

medsebojnemu 

hospitiranju 

učiteljev na šoli,  

potem postane 

tak način dela 

po določenem 

času zagotovo 

sprejemljiv tudi 

za druge 

učitelje. 

1 0,9 4 3,7 22 20,2 52 47,7 30 27,5 3,016 0,555 16,449 0,422 

Tabela 35: Stališča učiteljev do hospitacij in drugih oblik sodelovanja 

 

*Podčrtani podatki veljajo za izračun χ² preizkusa hipoteze neodvisnosti. 

 

Od skupno 27 postavk pri 17 postavkah prevladuje ocena »se delno strinjam«, pri petih 

postavkah na prvo mesto postavljajo oceno »se ne strinjam«, pri treh so na prvo mesto 

postavili oceno »sem neodločen/-a«, pri dveh trditvah pa prevladuje ocena »se popolnoma 

strinjam«.  

 

 

Učitelji večinoma menijo, da hospitacije prispevajo k profesionalnemu razvoju (ocena »se 

popolnoma strinjam« – 41,3 %). Pri tem se ne pojavljajo razlike med učitelji, ki poučujejo na 

različnih stopnjah. Tudi glede na delovno dobo se ne pojavljajo razlike med učitelji. 

Večinoma se s trditvijo vsi učitelji strinjajo ali vsaj delno strinjajo. Nekoliko višji odstotek za 

oceno »se popolnoma strinjam« se pojavlja pri učiteljih z delovno dobo 0–3 leta (46,2 %), 7–

18 let (43,6 %) in pri učitelji z več kot 31 let (47,1 %). Tudi kadar učitelji hospitirajo v 

drugih razredih, menijo, da to prispeva k njihovemu profesionalnemu razvoju. Učitelji od 6. 

razreda naprej so največkrat izbrali oceno »se delno strinjam« (35,1 %) in »se popolnoma 

strinjam« (35,1 %), pri učiteljih razrednega pouka pa prevladuje ocena »se delno strinjam« 

(48,6 %). Večina učiteljev, ki imajo delovno dobo do 31 let, se s trditvijo delno strinja, 

učitelji, ki poučujejo že dlje časa, pa se s tem popolnoma strinjajo (41,2 %). 

 

Največ učiteljev, ne glede na stopnjo poučevanja, je odgovorilo, da hospitacij ne doživlja kot 

nadzor (razredni – 37,5 %, drugi – 27 %). Vendar pa se je pri odgovorih »sem neodločen/-a« 
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in »se delno strinjam« pojavil le nekoliko nižji odstotek odgovorov (23,9 % pri obeh 

odgovorih za vse učitelje). Večina učiteljev z različno delovno dobo je pri trditvi, da 

hospitacije doživljajo kot nadzor, izbrala oceno »se ne strinjam«, le učitelji z delovno dobo 

19–30 let so se s tem delno strinjali (31 %). Tudi pri učiteljih z delovno dobo 4–6 let so bila 

mnenja precej deljena, saj je enak odstotek učiteljev (27,3 %) izbral oceno »se delno 

strinjam«, »sem neodločen/-a« in »se ne strinjam«. 

 

Pri trditvi, da so kolegialne hospitacije učinkovitejše od ravnateljevih, so učitelji na 

razredni stopnji večinoma izbrali oceno »sem neodločen/-a« (38,9 %), medtem ko so učitelji 

na višji stopnji izbrali oceno »se delno strinjam« (51,4 %). Glede na delovno dobo se med 

učitelji niso pojavljale statistično pomembne razlike. Učitelji z delovno dobo 4–6 let in 7–18 

let se s tem delno strinjajo, učitelji z delovno dobo 0–3 leta so v enaki meri neodločeni (30,8 

%) in se delno strinjajo (30,8 %), prav tako učitelji z delovno dobo 19–30 let (37,9 % pri obeh 

odgovorih). Učitelji z delovno dobo več kot 31 let pa so glede tega neodločeni (41,2 %). 

 

Učitelji na razredni stopnji so večinoma (33,3 %) izbrali oceno »se ne strinjam« s trditvijo, da 

se iz hospitiranja pri učiteljih, ki imajo več let delovnih izkušenj, naučijo več, kot če 

hospitirajo pri mlajših učiteljih. Učitelji višjih razredov pa so glede tega neodločeni (51,4 

%). Učitelji z najnižjo delovno dobo se s trditvijo ne strinjajo (53,8 %), učitelji z delovno 

dobo 7–18 let (41 %) in 19–30 let (48,3 %) so izbrali oceno »sem neodločen/-a«, učitelji z 

delovno dobo 4–16 let in več kot 31 let pa so v enaki meri odgovorili z ocenama »sem 

neodločen/-a« in »se ne strinjam«. 

 

Največ učiteljev na razredni stopnji (33,3 %) se delno strinja s tem, da so pri uri bolj 

sproščeni, če jih opazuje mlajši/-a oz. neizkušen/-a učitelj/-ica ali študent. Pri drugih 

učiteljih se je največkrat pojavila ocena »sem neodločen/-a« (35,1 %) in ocena »se delno 

strinjam« (32,4 %). Ob tem je bilo ugotovljeno, da se učitelji z delovno dobo 0–3 leta, 4–6 let 

in 19–30 let s tem delno strinjajo, učitelji z delovno dobo 7–18 let so neodločeni in se delno 

strinjajo (33,3 %), učitelji z delovno dobo 31 let in več pa se s tem ne strinjajo. 

 

Večina učiteljev, ne glede na stopnjo poučevanja, se s trditvijo, da hospitacije drugih 

doživljajo predvsem kot spodbudo za evalviranje lastnega dela, delno strinja (ocena »se 

delno strinjam« – 51,4 %). Ne glede na delovne izkušnje se s tem večina učiteljev delno 

strinja. Med tistimi, ki se s trditvijo popolnoma strinjajo, je največ učiteljev, ki poučujejo 4–6 

let. 

 

Pri učiteljih na razredni stopnji prevladuje ocena »se delno strinjam« (52,8 %) glede trditve, 

da so hospitacije lahko uspešna spodbuda k medsebojnemu učenju, vendar le če je med 

udeleženci hospitacije in učiteljem vzpostavljen odnos poklicnega spoštovanja in 

zaupanja. Učitelji višjih razredov pa se s tem popolnoma strinjajo (48,6 %). Med tistimi, ki 

se popolnoma strinjajo s trditvijo, so učitelji z delovno dobo 4–6 let (54,5 %) in 7–18 let (46,2 

%). Drugi učitelji se s tem delno strinjajo. 

 

S trditvijo, da kolegialne hospitacije med učitelji na šoli spodbujajo poglobljeno 

strokovno sodelovanje med strokovnimi delavci na šoli, se učitelji delno strinjajo (ocena 

»se delno strinjam« – 45 %). Med njimi se ne pojavljajo razlike glede stopnje poučevanja. 

Tudi glede na delovno dobo učiteljev se ne pojavljajo statistično pomembne razlike, vendar 

pa se s trditvijo v večji meri popolnoma strinjajo učitelji, ki majo 7–18 let delovne dobe (41 

%), drugi pa se delno strinjajo. 
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Učitelji na razredni stopnji so pri trditvi, da je mentoriranje (študenta, pripravnika) tudi za 

mentorja dragocena izkušnja poklicnega učenja, največkrat izbrali oceno »se popolnoma 

strinjam« (51,4 %), medtem ko se drugi učitelji s tem delno strinjajo (45,9 %). Nihče od 

učiteljev ni odgovoril, da se s trditvijo ne strinja. Med tistimi, ki se popolnoma strinjajo, je 

največ učiteljev z delovno dobo 4–6 let (36,4 %) in 7–18 let (61,5 %). 

 

Večina učiteljev se delno strinja, da njihov odnos z opazovalcem doživlja kot kritično 

prijateljstvo (ocena »se delno strinjam« – 40,4 %). Med njimi so predvsem učitelji z delovno 

dobo 4–6 let (63,6 %) in od 19 let naprej. 

 

Podatki kažejo, da učitelji pri svojem poučevanju tudi uporabijo načine dela in spoznanja, 

ki so jih videli pri drugih učiteljih med hospitacijo. Pri tej trditvi je 56,9 % učiteljev na 

razredni stopnji in 48,6 % učiteljev, ki poučujejo od 6. razreda naprej, izbralo oceno »se delno 

strinjam«. 

 

Učitelji menijo, da hospitacije niso moteče za učence. Tako meni 48,6 % učiteljev (ocena 

»se ne strinjam«), 22,9 % jih je izbralo oceno »sem neodločen/-a«, 16,5 % pa jih meni, da so 

hospitacije moteče (ocena »se delno strinjam«). Glede na delovno dobo med učitelji ni bilo 

razlik. 

 

Večina učiteljev (48,6 %) je za trditev, da so ob hospitaciji deležni strokovne in osebne 

podpore sodelavcev, izbralo oceno »se delno strinjam«. Pri tem se ne pojavljajo razlike med 

učitelji, ki imajo različno število let delovnih izkušenj. 

 

Prav tako so učitelji izbrali oceno »se delno strinjam« (45 %) pri trditvi, da je kakovost 

učenja ob hospitacijah odvisna od strokovnega znanja tistih, ki vodijo analizo po 

hospitiranju. Precejšen delež učiteljev je izbral tudi oceno »sem neodločen/-a« (35,8 %). Ob 

tem se ne pojavljajo razlike med učitelji glede na stopnjo poučevanja ali glede na delovno 

dobo. 

 

Največ (44 %) učiteljev v vzorcu je za trditev, da jim kolegialne hospitacije pomenijo zelo 

pomembno obliko poklicnega učenja, izbralo oceno »se delno strinjam«, veliko učiteljev pa 

je glede te trditve tudi neodločenih (31,2 %). Glede delovne dobe se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike. 

 

40 % učiteljev je pri trditvi, da so kolegialne hospitacije organizacijsko težko izvedljive, 

izbralo oceno »se delno strinjam«. Večina učiteljev se s tem delno strinja, med učitelji z 

delovno dobo 4–6 let pa so mnenja deljena: največ se jih s trditvijo popolnoma strinja (27,3 

%), 18,2 % se jih delno strinja in v enakem odstotku se s trditvijo nikakor ne strinjajo. 27,2 % 

učiteljev z delovno dobo 4–6 let se s tem ne strinja. Sicer se statistično pomembne razlike 

med učitelji ne pojavljajo. 

 

Glede trditve, da je obseg kolegialnih hospitacij na šoli odvisen predvsem od vodstva šole, 

se mnenja učiteljev statistično ne razlikujejo. Največ učiteljev (35,8 %) je izbralo oceno »se 

delno strinjam« (ne glede na delovno dobo). 

 

31,2 % učiteljev je za trditev, da so učitelji preobremenjeni z vodenjem pouka in 

medsebojne hospitacije za učitelje predstavljajo le dodatno breme, izbralo oceni »se 

delno strinjam« in »sem neodločen/-a«. Učitelji višjih razredov so v največji meri (40,5 %) 

izbrali oceno »se ne strinjam«, medtem ko so razredni učitelji največkrat izbrali oceno »sem 
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neodločen/-a« (31,9 %) in oceno »se delno strinjam« (29,2 %). Če analiziramo mnenja 

učiteljev glede na delovno dobo, se učitelji z največ 6 leti poučevanja s tem delno strinjajo (0–

3 leta – 46,2 % in 4–6 let – 45,5 %), učitelji z delovno dobo 7–18 let so največkrat izbrali 

oceno »se ne strinjam« (35,9 %), učitelji z delovno dobo 19–30 let so odgovorili z oceno 

»sem neodločen/-a« (37,9 %), učitelji z največ leti delovne dobe pa z oceno »se ne strinjam« 

(35,3 %) oz. »sem neodločen-a« (35,3 %). 

 

31,9 % razrednih učiteljev in 48,6 % predmetnih učiteljev je za trditev, da se iz ravnateljevih 

hospitacij veliko naučijo, izbralo oceno »sem neodločen/-a«. Ob tem se v največji meri s tem 

vsaj delno strinjajo učitelji z delovno dobo do 6 let (46,2 %). 

 

Glede trditve, da so mlajši učitelji medsebojnim hospitacijam bolj naklonjeni od starejših 

učiteljev, je največ (43,1 %) učiteljev izbralo oceno »sem neodločen/-a«. Izstopajo le učitelji 

z delovno dobo 4–6 let, ki se s tem delno strinjajo (54,5 %). 

 

Kar 50,5 % učiteljev meni, da so učitelji, ki uvajajo različne inovacije, tudi medsebojnemu 

hospitiranju bolj naklonjeni (ocena »se delno strinjam«). Pri tem se med učitelji z različno 

delovno dobo ne pojavljajo pomembne razlike. 

 

Največ (41,3 %) učiteljev se ne strinja, da je hospitiranje učinkovito le, če je opazovalec 

učitelj, ki je strokovnjak z istega predmetnega področja (ocena »se ne strinjam«). Tako 

meni 37,5 % razrednih učiteljev in 48,6 % drugih učiteljev. 

 

Učitelji so za trditev, da je poleg medsebojnega hospitiranja pomembno tudi timsko 

poučevanje, največkrat izbrali oceno »se delno strinjam« (53,2 %). 

 

44 % učiteljev je pri trditvi, da bi morali hospitirati predvsem mlajši učitelji, izbralo oceno 

»se ne strinjam«. S tem se nikakor ne strinjajo tisti učitelji, ki imajo delovno dobo do 6 let, ne 

strinjajo se učitelji z delovno dobo 7–30 let, neodločeni pa so učitelji z delovno dobo 31 let in 

več. 

 

Veliko učiteljev, ne glede na stopnjo poučevanja, je pri trditvi, da lahko kolegialne 

hospitacije na šoli pomembno preoblikujejo celotno kulturo šole v smeri večjega 

medsebojnega sodelovanja, izbralo oceno »se delno strinjam« (43,1 %). Pri tem izstopajo le 

učitelji z delovno dobo  4–6 let, ker so glede trdite večinoma (63,6 %) neodločeni. 

 

Prav tako so učitelji pri trditvi, da če je vodstvo šole naklonjeno medsebojnemu 

hospitiranju učiteljev na šoli,  potem postane tak način dela po določenem času zagotovo 

sprejemljiv tudi za druge učitelje, največkrat izbrali oceno »se delno strinjam« (47,7 %). 

Tako meni 50 % razredih učiteljev in 43,2 % učiteljev v višjih razredih. Podatki veljajo za 

vzorec. 
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8.8.2.6.  Ocenjevanje lastne usposobljenosti za vodenje analize učne ure 

 

 

Kako ocenjujete lastno usposobljenost za 

vodenje analize učne ure 

 Frekvenca Odstotek 

zelo dobra 22 20,2 

dobra 67 61,5 

ne vem 20 18,3 

Skupaj 109 100,0 

Tabela 36: Ocena lastne usposobljenosti za vodenje analize učne ure 

 

 

Največ učiteljev (61,5 %) lastno usposobljenost za vodenje analize učne ure ocenjuje kot 

dobro. Med učitelji različnih razredov se ne pojavljajo razlike glede lastne ocene. Med tistimi, 

ki lastno usposobljenost za vodenje analize učne ure ocenjujejo kot zelo dobro, je največ (35,3 

%) učiteljev z delovno dobo 31 let in več. Glede na podatke lahko sklepamo, da se 

usposobljenost za vodenje analize učne ure izboljšuje skozi leta delovnih izkušenj. Učitelji z 

nižjo delovno dobo so večkrat odgovorili, da ne vedo, kako usposobljeni so za vodenje 

analize učne ure, medtem ko se pri učiteljih z višjo delovno dobo takšni odgovori manjkrat 

pojavljajo. Prav tako učitelji z višjim nazivom (svetnik) večkrat (80 %) ocenjujejo lastno 

usposobljenost za vodenje analize učne ure kot dobro. V vzorcu se sicer med učitelji ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike. 

 

 

 

8.8.2.7.  Mnenje učiteljev o razvitosti medsebojnega hospitiranja na njihovi šoli 

glede na druge šole 

 

 

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, ali učitelji menijo, da je medsebojno hospitiranje na 

njihovi šoli bolj, enako ali manj razvito kot na drugih šolah.  

 

 

 

Na naši šoli je po moji presoji 

medsebojno hospitiranje 

Skupaj 

bolj razvito 

kot na 

drugih šolah 

enako razvito 

kot na drugih 

šolah 

manj razvito 

kot na drugih 

šolah 

Stopnja 

poučevanja 

Razredni pouk 4 38 30 72 

5,6% 52,8% 41,7% 100,0% 

Predmetni učitelji, ki 

poučujejo v 2. in 3. vzgojno-

izobraževalnem obdobju 

2 28 7 37 

5,4% 75,7% 18,9% 100,0% 

Skupaj 6 66 37 109 

5,5% 60,6% 33,9% 100,0% 

Tabela 37: Mnenje učiteljev o razvitosti medsebojnega hospitiranja na njihovi šoli in drugje glede na 

stopnjo poučevanja 
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Ugotovili smo, da je vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (2Î = 6,160, g = 2, α = 0,046) 

statistično pomembna. Med učitelji razrednega pouka in učitelji, ki poučujejo v 2. in 3. 

vzgojno-izobraževalnem obdobju (6.–9. razred), se pojavljajo statistično pomembne razlike 

glede njihovega mnenja o razvitosti medsebojnega hospitiranja na njihovi šoli glede na druge 

šole. Rezultate posplošimo na osnovno množico. Da je hospitiranje enako razvito tudi na 

drugih šolah, meni 52,8 % učiteljev razredne stopnje in 75,7 % učiteljev, ki poučujejo v 2. in 

3. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Skupno 33,9 % učiteljev pa meni, da je na njihovi šoli 

medsebojno hospitiranje manj razvito kot drugje. 

 

 

 

 

Na naši šoli je po moji presoji medsebojno 

hospitiranje 

Skupaj 

bolj razvito kot 

na drugih šolah 

enako razvito 

kot na drugih 

šolah 

manj razvito 

kot na drugih 

šolah 

Delovna doba 0–3 leta 4 5 4 13 

30,8% 38,5% 30,8% 100,0% 

4–6 let 0 8 3 11 

0,0% 72,7% 27,3% 100,0% 

7–18 let 1 18 20 39 

2,6% 46,2% 51,3% 100,0% 

19–30 let 1 21 7 29 

3,4% 72,4% 24,1% 100,0% 

31 let in več 0 14 3 17 

0,0% 82,4% 17,6% 100,0% 

Skupaj 6 66 37 109 

5,5% 60,6% 33,9% 100,0% 

Tabela 38: Mnenje učiteljev o razvitosti medsebojnega hospitiranja na njihovi šoli in drugje glede na 

delovno dobo učiteljev 

 

 

Prav tako se pojavljajo razlike (2Î = 21,756, g = 8, α = 0,005) med učitelji z različno delovno 

dobo. Največ učiteljev meni, da je razvitost medsebojnega hospitiranja enaka (60,6 %), nekaj 

manj pa, da je na njihovi šoli hospitiranje manj razvito (33,9 %; pri tem izstopajo predvsem 

učitelji, ki poučujejo 7–18 let – 51,3 %). 

 

 

 

8.8.2.8.  Naklonjenost učiteljev medsebojnemu hospitiranju 

 

 

Prav tako smo preverjali, ali so učitelji po lastni presoji bolj, manj ali enako naklonjeni 

medsebojnemu hospitiranju kot drugi učitelji na šoli. Pri tem se niso pojavile statistično 

pomembne razlike. Učitelji večinoma menijo, da so hospitiranju enako naklonjeni (64,2 %) 

kot drugi učitelji, 25,7 % pa jih meni, da so temu bolj naklonjeni kot drugi. Učitelji, ki so 

največkrat odgovorili, da so hospitiranju bolj naklonjeni kot drugi, imajo delovno dobo 19–30 

let (37,9 %) in 4–6 let (36,4 %). Prav tako so po lastni oceni medsebojnemu hospitiranju 

najbolj naklonjeni učitelji z nazivom svetnik (40 %). 



 

83 

 

 

 

8.8.2.9.  Zadovoljstvo učiteljev z organizacijo hospitacij na šoli 

 

 

Eno izmed pomembnejših vprašanj je bilo tudi to, ali so učitelji trenutno zadovoljni z 

organizacijo hospitacij na njihovi šoli in v kolikšni meri. Ugotovili smo, da so večinoma 

zadovoljni (54,1 %). Zelo zadovoljnih z organizacijo hospitacij je 9,2 % učiteljev, 

nezadovoljnih pa 11,9 % učiteljev. Razlike med učitelji niso statistično pomembne, kljub 

temu pa podatki kažejo, da je več učiteljev na razredni stopnji z organizacijo hospitacij 

nezadovoljnih kot drugih učiteljev. Glede na delovno dobo in naziv se ne pojavljajo razlike. 

Največ učiteljev, ki je zelo zadovoljnih z izvedbo hospitacij, ima delovno dobo 4–6 let (18,2 

%). Podatki veljajo za vzorec. 

 

Učitelje smo v anketnem vprašalniku prosili, da utemeljijo svoje zadovoljstvo z organizacijo 

hospitacij na njihovi šoli. 36 učiteljev je dodalo komentar o svojem zadovoljstvu s trenutno 

organizacijo hospitacij ali podalo mnenje o hospitacijah. Priloženi so nekateri odgovori. 

 

 

 
Graf 5: Zadovoljstvo učiteljev z organizacijo hospitacij 

 

 

Zadovoljnost s sodelovanjem med učitelji 

16 učiteljev meni, da že sedaj uspešno sodelujejo in da izvajajo medsebojne hospitacije na 

njihovi šoli oz. so zadovoljni s trenutnim delom. 

»Uspešno se dogovarjamo, usklajujemo, brez konfliktov in nezadovoljstva.« 

»Vodstvo omogoči prosto uro, da lahko hospitiram. Skozi celo leto je v zbornici seznam, 

kamor se vpisujemo glede na želje in potrebe hospitacij. Kolegice so pripravljene hospitirati 

pri tvoji uri, če jih prosiš.« 

»Hospitacije so dobro organizirane po vertikali.« 

»Možnosti hospitiranja imamo veliko, samo časovno se moramo uskladiti.« 

»Hospitacije izvajamo že tretje leto, sodelujejo tudi svetovalci zavoda za šolstvo.« 

»Hospitacije so občasne, niso prepogoste in zato v breme učiteljem.« 
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»Učitelji pripravimo seznam hospitacij in občasno povabimo k dobrim uram sodelavce.« 

»Je del kulture šole in način življenja in dela šole.« 

»Hospitacije so vedno napovedane, vsak učitelj sam izbere razred in uro hospitacije, analiza 

hospitacije je vedno konstruktivna.« 

»Nimam pripomb na obstoječe število hospitacij, ker vem, da je glede na natrpanost urnikov 

vseh zaposlenih težko izvajati še kolegialne hospitacije.« 

»Zadovolji me, če pride do spontane hospitacije med sodelavci. Od drugih pa pričakujem, da 

napovejo obisk.« 

»Ustaljeno delo mi odgovarja.« 

»Vodstvo šole nam omogoči organizacijo hospitacij, in če je potrebno, razpiše 

nadomeščanja.« 

»Dogovorjene hospitacije rešijo marsikatero težavo.« 

»Mene osebno ne motijo hospitacije, ker se vedno iz analize kaj naučim, ne glede, ali je to 

sodelavec ali študent.« 

»Hospitacije so po mojem mnenju uspešne takrat, kadar po njih obstaja potreba in želja obeh 

udeležencev, zlasti pa učitelja, ki med hospitacijo poučuje. Organizirane hospitacije so 

večinoma nujno zlo, zlasti kadar jih izvaja vodstvo (žal to drži ne glede na dobronamernost 

in/ali prijaznost ravnatelja). Hospitacije med sodelavci, ki so posledica neformalnih 

dogovorov in nimajo uradne konotacije, so po mojih izkušnjah veliko bolj učinkovite in 

koristne za učitelja – predvsem na to vpliva dejstvo, da ura med hospitacijo pri nekom, ki mu 

učitelj ne zaupa na osebni ravni, nikoli ne more biti sproščena in pristna. Vsaka povratna 

informacija, ki je posledica take "prisiljene" ure, je v zasnovi manj uporabna.« 

 

 

Hospitiranja ni 

7 učiteljev je zapisalo, da na njihovi šoli ni medsebojnega hospitiranja. Iz njihovih odgovorov 

razberemo različen odnos do hospitiranja; od takih, ki bi si hospitacije želeli, do takih, ki ne 

vidijo njihovega pomena. 

»Pri nas ni medsebojnega hospitiranja.« 

»Zelo malo ali skoraj nikoli ne hospitiramo drug drugemu.« 

»Hospitiranja med učitelji ni, kar pa ni dobro. Vedno je izgovor težka organizacija 

nadomeščanj tistih, ki bi prišli hospitirat.« 

»Sploh nisem za medsebojne hospitacije.« 

»Jih nimamo. V enajstih letih, odkar poučujem, je pri meni hospitirala poleg ravnateljice in 

nekaterih študentov samo kolegica, ki poučuje matematiko. Bila je pozitivno presenečena nad 

mojimi metodami in programom samim.« 

»Še nikoli mi niso prilagodili urnika oz. ure, da bi lahko hospitirala pri sodelavcih (v zadnjih 

treh letih).« 

»Težko se je dogovoriti, ker je ogromno drugih dejavnosti in obveznosti.« 

 

 

Hospitira le ravnatelj 

8 učiteljev je zapisalo, da pri njih hospitira le ravnatelj oz. da ravnatelj organizira hospitiranje. 

»Razen ravnateljeve se medsebojne hospitacije ne dogajajo.« 

»Ravnatelj obvesti posameznika dovolj zgodaj, kdaj pride na hospitacijo in kaj bo opazoval.« 

»Organizacijo vodi ravnatelj, ki poskrbi tudi za morebitna nadomeščanja za odsotnega 

učitelja.« 

»Ravnateljica pride samo enkrat letno ali še to ne. Ni podpore za medsebojno hospitiranje.« 

»Ravnateljeva hospitacija je enkrat letno, študenti pa so vedno dobrodošli.« 

»Pri nas hospitira le ravnateljica.« 
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»Hospitacije na šoli izvaja le ravnatelj.« 

»Manj pritiska je, če si vnaprej seznanjen s hospitacijo ravnatelja.« 

 

 

Premalo hospitacij 

4 učitelji menijo, da bi lahko bilo več hospitacij med učitelji kot do sedaj. 

»Lahko bi jih bilo več, a zaradi narave našega dela jih je toliko, kot nam dopuščajo urniki.« 

»Ker verjamem, da bi medsebojne hospitacije prinesle največ učencem, bi te morale biti po 

vertikali. Medsebojna konstruktivna kritika bi izboljšala poučevanje.« 

»Želja po hospitiranju v drugem ali tretjem VIO ali v vrtcu po navadi naleti na toliko ovir, da 

obupam, preden uspem vse prepričati in naprositi.« 

»Kdor želi, lahko hospitira, vendar je hospitacij po mojem mnenju premalo.« 

 

 

Hospitirajo predvsem študenti 

»V našo šolo vsako šolsko leto sprejmemo izredno veliko študentov. Vsako leto sem mentor 

tem študentom in pri meni je v učnem procesu sodelovalo že veliko učiteljev pripravnikov. 

Vsakega študenta ali pripravnika sem vesela, ker menim, da lahko ponudim veliko izkušenj v 

pedagoškem procesu, hkrati pa mlajši sodelavci poskrbijo za dodatno dinamiko v razredu. Z 

mlajšimi kolegicami izredno dobro sodelujem in z njimi vzpostavim prijateljski odnos.« 

 

 

 

8.8.2.10.    Presoja učiteljev glede števila hospitacij 
 

 

V nadaljevanju so predstavljeni odgovori na vprašanje, ali bi si učitelji želeli več ali manj 

hospitacij. Odgovorilo je 45 učiteljev. Veliko učiteljev bi si želelo več hospitacij, kar 

povezujejo z željo po lastnem profesionalnem razvoju. Nekaterim učiteljem pa se zdijo 

hospitacije moteče in bi si jih želeli še manj oz. se jim zdi enkrat letno dovolj. Priloženi so 

odgovori. 
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Graf 6: Odgovori na vprašanje, ali bi si učitelji želeli več ali manj hospitacij. 

 

 

Več hospitacij 

18 učiteljev bi si želelo več medsebojnih hospitacij. 

»Želela bi si več podrobnih analiz hospitacij.« 

»Več, ker se ob tem lahko izpopolnjujemo.« 

»Lahko bi jih bilo tudi več, glede na to, da je to neposredna izkušnja in ne le teorija, ki jo po 

navadi dobiš na seminarjih.« 

»Več, ker bi bila šola boljša.« 

»Več, ker bi se več naučila.« 

»Več. Zaradi lastnega profesionalnega razvoja.« 

»Več, ker sam sčasoma otopiš, padeš v rutino.« 

»Več, ker se s hospitiranjem naučiš še drugačnih stilov poučevanja, opaziš stvari v razredu, ki 

jih sicer med svojim poukom ne bi.« 

»Več. Saj ima vsak učitelj drugačne metode in imaš vpogled v delo kolegov.« 

»Želela bi več hospitacij. Vendar na nivoju enakopravnosti med učiteljema.« 

»Več, saj jih sploh nimamo, razen če sta v osnovi dva učitelja v razredu (1. razred).« 

»Želela bi jih več, ker so dragocena izkušnja, čeprav so zelo stresne.« 

»Več, saj je kritično vrednotenje ure in poučevanja dobro za moj napredek.« 

»Več. Zaradi možnosti izboljšanja lastnega dela.« 

»Več, ker se s tem bogatiš in pokažeš svoje znanje sodelavcem, ki lahko kaj pridobijo.« 

»Od študentov več, pa tudi od kolegic.« 

»Ker sem edina učiteljica za matematiko na šoli, mogoče pogrešam kakšno kolegialno 

debato.« 

»Pri nas medsebojne hospitacije niso omejene. Vsak jih lahko izbere, kolikor želi. Vodstvo 

poskrbi za prosto uro za eno hospitacijo na leto. Če želiš prisostvovati pri več kolegih, pa 

moraš to izvesti v svoji prosti uri ali po učni obvezi. Želela bi pa več "nenapovedanih" 

hospitacij vodstva, ker takrat se vidi realno stanje.« 
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Dovolj hospitacij 

17 učiteljev meni, da je trenutno dovolj hospitacij na njihovi šoli. 

»Dovolj je enkrat letno.« 

»Mislim, da jih je kar dovolj.« 

»Enako, je dovolj.« 

»Dovolj jih je.« 

»Ravno prav za vsakega učitelja enakomerno porazdeljene«. 

»Mislim, da je kar v redu.« 

»Mislim, da imam precej hospitacij – sodelavka iz paralelke, ravnatelj, strokovni delavci 

(izvajalci DSP-ja), študenti. Če bi bilo več, pa tudi ne bi imela nič proti, ker me to ne 

obremenjuje prav posebno.« 

»Enkrat letno hospitira ravnateljica in mislim, da je to dovolj.« 

»Naj ostane v dosedanjem obsegu.« 

»Sem kar zadovoljna.« 

»Vseeno mi je.« 

»Niti več niti manj. Za več ni časa, nekaj jih pa mora biti.« 

»Več ne. Preveč ni dobro.« 

»Hospitacij je dovolj.« 

»Predvsem je prisoten pritisk, še zlasti, ko je naša šola odprla vrata Zavodu. Mislim, da je 

ena hospitacija letno dovolj, seveda če izvzamemo študente.« 

»Ne, če je ena dobra in analiza učinkovita, je dovolj. Ena ravnateljeva in ena kolegialna 

hospitacija na leto zadostuje, če so vsi postopki izvedeni – torej hospitiranje in nato analiza 

hospitacije, ki mora biti kritična.« 

»Da in ne. Da, ker so zanimive za oba učitelja. Ne, ker so pogosto moteče za otroke.« 

 

 

Manj hospitacij 

8 učiteljev bi si želelo manj hospitacij. 

»Manj, ker so za učitelja dodatno breme.« 

»Nimamo jih in se mi zdijo "zlagane", ker učitelj takrat uro izpelje drugače kot sicer. Mogoče 

bi se to čez čas (ko bi bili hospitacij bolj navajeni) spremenilo.« 

»Manj – mir v razredu.« 

»Mogoče bi kakšno leto lahko imeli malo premora.« 

»Ne več, ker predstavljajo dodatno obremenitev.« 

»Manj.« 

»Hospitacij ne sme biti preveč, ker je to dodatna obremenitev za že tako preobremenjene 

učitelje.« 

»Manj. Predstavljajo stres zame in za učence, iz tega se učitelj, ki vodi uro, ne nauči kaj 

bistvenega.« 

 

 

Drugo 

»Ta oblika dela je zagotovo dobrodošla, vendar je organizacijsko večkrat težje izvedljiva.« 

»Vedno sem pripravljena sprejeti kogarkoli v razred. Medsebojne hospitacije kolegic pa niso 

pogoj za uspešno delo in uspešno medsebojno sodelovanje.« 

 

 

 

  



 

88 

 

8.8.2.11.    Interesi učiteljev glede tega, pri katerih učiteljih bi želeli hospitirati 

 

 

Učitelje, ki bi si želeli več hospitirati, smo vprašali, pri katerih učiteljih bi si še želeli 

hospitirati. Odgovorilo je 24 učiteljev. Podani so nekateri odgovori: 

 

 

 
Graf 7: Odgovori na vprašanje, kje bi si učitelji želeli več hospitirati 

 

 

Pri inovativnih/uspešnih učiteljih (4) 

»Pri tistih, ki bi uporabili kakšne nove, inovativne metode in bi to z veseljem pokazali tudi 

drugim učiteljem.« 

»Pri tistih z inovativnimi metodami.« 

»Pri učiteljih, ki pripravljajo učencem zanimiv in učinkovit pouk. Pri učiteljih, ki težave 

rešujejo na humoren način.« 

»Želim hospitirati pri sodelavcih, ki jih cenim, njihovo delo ocenjujem kot dobro, saj bi s tem 

pridobila še več različnih izkušenj.« 

 

 

Pri učiteljih iz paralelke (3) 

»Pri sodelavcih iz paralelke. Zanima me način poučevanja iste teme.« 

»Pri učitelju iz paralelke, ker se lahko naučim še več metod poučevanja.« 

»Kolegica vedno "izumi" kaj novega. Pridobim ideje.« 
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Pri mlajših učiteljih ali pri neizkušenih učiteljih z raznimi težavami (2) 

»Pri mlajših, ker so polni novih idej.« 

»Hospitacije bi bile bolj zaželene pri učiteljih, za katere vemo, da imajo težave pri 

posredovanju znanja učencem, kar se kaže predvsem pri slabih ocenah.« 

 

 

Na razredni stopnji (2) 

»Želela bi si hospitirati na razredni stopnji, ker je to moje področje in bi se v tem rada še 

izboljšala.« 

»Hospitirala bi predvsem pri kolegicah, ki imajo več izkušenj na področju razrednega pouka. 

Zanima pa me delo tudi v 3. triadi.« 

 

 

Pri bolj izkušenih oz. starejših učiteljih (3) 

»Pri bolj izkušenih.« 

»Pri starejših učiteljih, ker menim, da imajo več izkušenj in s tem lahko naredijo ure 

zanimivejše.« 

»Načelno pri učiteljih, katerih delo se je v praksi izkazalo za uspešno (odzivi in predvsem 

znanje otrok), ne glede na mnenje staršev, vodstva ali svetovalne službe. Večinoma so 

hospitacije pri bolj izkušenih učiteljih bolj koristne.« 

 

 

Na predmetni stopnji oz. pri učiteljih z istega predmetnega področja (5) 

»Pri različnih predmetih, predvsem na predmetni stopnji, ker velikokrat nadomeščam 

predmete na predmetni stopnji.« 

»Pri učiteljih predmetne stopnje, ker me zanima, kako poteka delo v višjih razredih.« 

»Pri učiteljih z istega predmetnega področja. Da vidim, kako drugi izpeljejo uro, ki jo 

obvladam sama.« 

»Pri učiteljih ŠPO, SPO. Da obnovim določena znanja oz. spremembe.« 

»Pri sodelavkah anglistkah in učiteljicah razredne stopnje.« 

 

 

Pri komerkoli (3) 

»Hospitiram tam, kjer želim, seveda če so kolegice za to. Do sedaj s tem nisem imela težav.« 

»Pri vseh, saj me vsi zanimajo – ne vem pa, ali bi bili prav vsi učitelji navdušeni nad tem.« 

»Vsako spremljanje pouka je dobra vzpodbuda za delo, saj se od vsakega lahko kaj naučiš.« 

»Pri različnih učiteljih, ni pomembno število delovnih let.« 

 

 

Pri tistih, ki so učence učili prej ali jih učijo kasneje (2) 

»Pri tistih, ki imajo moje učence prej – torej v vrtcu in tudi naprej (da vidim napredek).« 

»Več v vrtcu, da vidim način dela in razumem, kako lahko nadgrajujem delo v 1. VIO. Pa tudi 

v 2. in 3. VIO, da vidim, kako se učenci razvijajo, kakšne strategije učenja uporabljajo 

učitelji, kako poskrbijo za dobro razredno klimo in disciplino.« 
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8.8.2.12.    Interesi učiteljev glede opazovalca v njihovem razredu 

 

 

Učitelje smo vprašali tudi to, koga bi izbrali za opazovalca njihove učne ure. Odgovorilo je 30 

učiteljev. Predstavljeni so nekateri odgovori: 

 

 

 
Graf 8: Odgovori na vprašanje, koga bi učitelji izbrali za opazovalca njihove učne ure 

 

 

Kdorkoli (6) 

»Vsak opazovalec je dobrodošel. Vsak ima svoj pogled, ideje in izkušnje in skupek teh 

pripomore k mojemu profesionalnemu razvoju.« 

»Kolegice z razredne stopnje zaradi izmenjave idej, izkušenj, pa tudi kolege s predmetne 

stopnje, ki na nas gledajo zviška, da bi videli, s kakšnimi izzivi se soočamo pri mlajših 

učencih in koliko se dejansko dela.« 

»Vseeno mi je, kdo pride v razred.« 

»Vseeno mi je. Na (vzorno) uro se pač pripraviš, kakor veš in znaš – ne glede na to, kdo bo 

prišel na obisk.« 

»Mi je vseeno, opazovalci me ne motijo, nimam treme.« 

»Vseeno je. Z opazovalci se preveč ne obremenjujem.« 

 

 

Specialni pedagog (1) 

»Specialnega pedagoga, da bi mi svetoval, kako pravilno postopati pri učencih s posebnimi 

potrebami.« 

 

 

Učitelji iz razrednega pouka (1) 

»Kolege razrednega pouka.« 
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Učitelji iz paralelke (2) 

»Sodelavca iz paralelke zaradi primerjave.« 

»Kolegico iz paralelke. Da primerjam svoje delo in popravim, kar se mi zdi pomanjkljivo.« 

 

 

Predmetni učitelji iz 2. in 3. VIO (6) 

»Učitelja predmetnega pouka, da mi poda drug vidik poučevanja, morda kako strokovno 

znanje njegovega področja.« 

»Učitelje različnih predmetnih področji, da spoznajo predmet in posebnosti predmeta.« 

»Učitelja naravoslovnih predmetov – zaradi drugačnega razumevanja in videnja umetnosti 

oz. likovnosti.« 

»Učitelji, ki poučujemo različne predmete, snov različno podajamo. Učenci se pri različnih 

učiteljih, predmetih ali celo učilnicah, različno obnašajo, zato je dobro, da kolegi vidijo, da 

se neki učenec pri drugem predmetu obnaša drugače.« 

»Kolege istega predmeta.« 

»Učitelja, ki poučuje isti predmet, ali pa svetovalno delavko.« 

 

 

Študenti (2) 

»Predvsem študente.« 

»Študente.« 

 

 

Mlajši ali neizkušeni učitelji (3) 

»Mlajšo sodelavko, ki še nima toliko izkušenj.« 

»Predvsem mlajše učitelje in študente. Menim, da so za njih najbolj koristne, ker še nimajo 

delovnih izkušenj.« 

»Študenta. Da vidi čim več različnih metod in se lažje odloči za način dela, ki mu je bližje in 

bo na tak način lahko uspešnejši.« 

 

 

Učitelj, ki je tudi sicer prijatelj (3) 

»Nekoga, ki mi je blizu.« 

»Nekoga, ki mu zaupam in za katerega vem, da bi podal konstruktivno kritiko.« 

»Sodelavca, s katerim se razumem.« 

 

 

Starejši oz. bolj izkušen učitelj (4) 

»Starejšega učitelja, da mi kritično pove, kaj delam narobe in kaj dobro.« 

»Starejšega in bolj izkušenega učitelja RP.« 

»Starejše učitelje, ki uporabljajo vedno iste pristope poučevanja.« 

»Najprej bi izbrala kolegico, s katero delam v timu najdlje. Ima nekaj več izkušenj kot jaz in 

bi me na korekten način opozorila na moje napake.« 

 

 

Drugo (2) 

»Mentorico iz pripravništva.« 

»Nikogar, ker se najbolje počutim, ko samostojno vodim pouk.« 
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8.8.3. Pomen hospitacij za profesionalni razvoj učiteljev 

 

 

 

8.8.3.1.  Pomembnost medsebojnih hospitacij za profesionalni razvoj učitelja 

 

 

Najprej nas je zanimalo splošno mnenje učiteljev o pomenu medsebojnih hospitacij za njihov 

profesionalni razvoj. 

 

 

 

Kako ocenjujete pomembnost medsebojnih 

hospitacij za profesionalni razvoj učitelja? 

 Frekvenca Odstotki 

Zelo pomembne 23 21,1 

Pomembne 71 65,1 

Povsem nepomembne 15 13,8 

Skupaj 109 100,0 

Tabela 39: Ocena pomembnosti medsebojnih hospitacij za profesionalni razvoj učitelja 

 

 

Večini učiteljev (65,1 %) se zdijo medsebojne hospitacije pomembne za njihov profesionalni 

razvoj. 21,1 % učiteljev se zdijo zelo pomembne, 13,8 % pa povsem nepomembne. 

 

 

Tabela 40: Ocena pomembnosti medsebojnih hospitacij za profesionalni razvoj učitelja glede na stopnjo 

poučevanja učiteljev 

 

 

Ob tem je vrednost χ² preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 0,412, g = 2, α = 0,814) pokazala, 

da se med razrednimi učitelji in učitelji, ki poučujejo v 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem 

obdobju, ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede njihovega mnenja o tem, kako 

pomembne so medsebojne hospitacije za profesionalni razvoj učitelja. Večini (65,1 %) 

učiteljev se zdijo hospitacije pomembne. Zelo pomembne se zdijo več učiteljem iz 2. in 3. 

 

Kako ocenjujete pomembnost 

medsebojnih hospitacij za 

profesionalni razvoj učitelja? 

Skupaj 

zelo 

pomembno pomembno 

povsem 

nepomembno 

Stopnja 

poučevanja  

razredni pouk 15 46 11 72 

20,8% 63,9% 15,3% 100,0% 

Predmetni učitelji, ki poučujejo v 

2. in 3. vzgojno-izobraževalnem 

obdobju 

8 25 4 37 

21,6% 67,6% 10,8% 100,0% 

Skupaj 23 71 15 109 

21,1% 65,1% 13,8% 100,0% 
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vzgojno-izobraževalnega obdobja (21,6 %) kot razrednim učiteljem (20,8 % ). Podatki veljajo 

za vzorec. 

 

 

 

 

Kako ocenjujete pomembnost medsebojnih 

hospitacij za profesionalni razvoj učitelja? 

Skupaj zelo pomembno pomembno 

povsem 

nepomembno 

Delovna 

doba 

0–3 leta 5 6 2 13 

38,5% 46,2% 15,4% 100,0% 

4–6 let 2 9 0 11 

18,2% 81,8% 0,0% 100,0% 

7–18 let 8 27 4 39 

20,5% 69,2% 10,3% 100,0% 

19–30 let 6 18 5 29 

20,7% 62,1% 17,2% 100,0% 

31 let in več 2 11 4 17 

11,8% 64,7% 23,5% 100,0% 

Skupaj 23 71 15 109 

21,1% 65,1% 13,8% 100,0% 

Tabela 41: Ocena pomembnosti medsebojnih hospitacij za profesionalni razvoj učitelja glede na delovno 

dobo učiteljev 

 

 

Tudi med učitelji z različno delovno dobo se ne pojavljajo statistično pomembne razlike (2Î = 

8,399, g = 8, α = 0,395) glede njihovega mnenja o pomembnosti medsebojnih hospitacij za 

profesionalni razvoj učitelja. Med tistimi, ki se jim zdijo medsebojne hospitacije zelo 

pomembne, je največ učiteljev z najnižjo delovno dobo. Najvišji odstotek učiteljev, ki se jim 

zdijo medsebojne hospitacije povsem nepomembne za njihov razvoj, pa ima več kot 31 let 

delovne dobe. Podatki veljajo za vzorec. 
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Kako ocenjujete pomembnost medsebojnih 

hospitacij za profesionalni razvoj učitelja? 

Skupaj zelo pomembno pomembno 

povsem 

nepomembno 

Naziv brez naziva 9 15 5 29 

31,0% 51,7% 17,2% 100,0% 

mentor 4 21 5 30 

13,3% 70,0% 16,7% 100,0% 

svetovalec 9 32 4 45 

20,0% 71,1% 8,9% 100,0% 

svetnik 1 3 1 5 

20,0% 60,0% 20,0% 100,0% 

Skupaj 23 71 15 109 

21,1% 65,1% 13,8% 100,0% 

Tabela 42: Ocena pomembnosti medsebojnih hospitacij za profesionalni razvoj učitelja glede na naziv 

učiteljev 

 

 

Prav tako se med učitelji z različnimi nazivi ne pojavljajo statistično pomembne razlike (2Î = 

4,850 g = 6, α = 0,563) glede njihovega mnenja o pomembnosti medsebojnih hospitacij za 

profesionalni razvoj učitelja. Učiteljem brez naziva se zdijo hospitacije za lastni razvoj 

pomembne (51,7 %) in na drugem mestu zelo pomembne (31 %), učiteljem mentorjem se 

zdijo pomembne (70 %) in povsem nepomembne (16,7 %), učiteljem svetovalcem se zdijo 

pomembne (71,1 %) in zelo pomembne (20%), učiteljem svetnikom pa pomembne (60 %).  

Podatki veljajo za vzorec. 

 

 

8.8.3.2.  Mnenje učiteljev o pomembnosti hospitacij glede na oceno sodelovanja 

med strokovnimi delavci na njihovi šoli 

 

 

 

Kako ocenjujete pomembnost 

medsebojnih hospitacij za profesionalni 

razvoj učitelja? 

Skupaj 

zelo 

pomembno pomembno 

povsem 

nepomembno 

Kako ocenjujete 

sodelovanje med 

strokovnimi delavci 

na vaši šoli? 

zelo dobro 10 20 3 33 

30,3% 60,6% 9,1% 100,0% 

dobro 8 41 8 57 

14,0% 71,9% 14,0% 100,0% 

srednje dobro 4 8 3 15 

26,7% 53,3% 20,0% 100,0% 

slabo 1 2 1 4 

25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 

Skupaj 23 71 15 109 

21,1% 65,1% 13,8% 100,0% 

Tabela 43: Mnenje učiteljev o pomembnosti hospitacij glede na sodelovanje na njihovi šoli 
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Pri analizi nas je zanimalo, ali obstaja povezava med mnenjem učiteljev o pomembnosti 

medsebojnih hospitacij za profesionalni razvoj in njihovo oceno sodelovanja strokovnih 

delavcev na njihovi šoli. Ugotovili smo, da vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (2Î = 5,183, 

g = 6, α = 0,521) ni statistično pomembna. Med učitelji se ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike glede njihovega mnenja o tem, kako ocenjujejo sodelovanje med strokovnimi delavci 

na šoli in kako ocenjujejo pomembnost medsebojnih hospitacij za profesionalni razvoj 

učitelja. Iz predstavljenih podatkov pa je razvidno, da se učiteljem, ki že sedaj zelo dobro 

sodelujejo, zdijo medsebojne hospitacije najpomembnejše (30,3 %). Povsem nepomembne pa 

se medsebojne hospitacije zdijo tistim, ki tudi sedaj ocenjujejo sodelovanje med strokovnimi 

delavci kot slabo ali srednje dobro. Največkrat pa so učitelji odgovarjali, da se jim zdijo 

medsebojne hospitacije pomembne ne glede na oceno trenutnega sodelovanja na šoli. Podatki 

veljajo za vzorec. 

 

 

 

8.8.4. Predlogi učiteljev 

 

 

Na koncu so učitelji imeli možnost, da podajo kakšne svoje predloge za organizacijo 

hospitacij na šoli. Predstavljeni so nekateri odgovori. 

 

Nekateri učitelji so imeli splošne predloge, kot so: 

- »Več kot je hospitacij, bolj sproščeno jih bomo izvajali.« 

- »Prostovoljne hospitacije, kritično vrednotenje.« 

- »Po hospitaciji bi bilo dobro vedno izvesti še analizo in se pogovoriti, a žal učitelji 

nimamo časa, saj po koncu ure hitimo vsak na svoje delovno mesto.« 

- »Načrtovanje medsebojnih hospitacij pri sestavljanju urnika.« 

 

Predlagali so tudi, da bi lahko izvajali krajše hospitacije: 

- »Krajše, 15-minutne hospitacije večkrat letno.« 

- »Manj birokracije pri hospitacijah. Hospitacija je lahko krajša, 10–15 min. Ogledaš si 

le eno artikulacijsko stopnjo.« 

 

Učitelji so večkrat poudarili pomen oblikovanja klime naklonjene hospitacijam: 

- »Odpraviti moramo tabu, da je hospitiranje odveč, da nas nekdo samo ocenjuje.« 

- »Več strpnosti med učitelji, več razumevanja za medsebojne hospitacije, manj osebnih 

zamer in strahu pred kolegialnimi hospitacijami.« 

- »Učinkovite bodo postale takrat, ko bodo postale ustaljena praksa in ne nekaj 

»nenavadnega« in občasnega. Seveda pa je to povezano z organizacijo dela v šoli 

(nadomeščanja).« 

- »Predvsem podpora vodstva šole in enakopraven položaj med učitelji.« 

 

Drugi predlogi: 

- »Da bi npr. učitelj v paralelki hospitiral pri meni neko snov, nato pa jaz pri njem isto 

snov na isti dan.« 

- »Učno uro posnameš in jo na timu analiziramo.« 

- »Včasih samo opazovanje, drugič pa aktivno sodelovanje pri uri.« 

- »Ne maram množičnega obiska.« 
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8.9.  SKLEPI 

 

V magistrski nalogi smo preverjali, kakšen odnos imajo učitelji do kolegialnih hospitacij kot 

ene od oblik medsebojnega učenja. Ob tem nas je zanimalo mnenje učiteljev o trenutnem 

sodelovanju na njihovi šoli ter o vplivu hospitacij na njihov profesionalni razvoj. Ugotovili 

smo, da večina učiteljev ocenjuje, da je sodelovanje med učitelji na njihovi šoli dobro ali zelo 

dobro. Veliko učiteljev namreč dnevno ali vsaj enkrat tedensko dela z drugimi strokovnimi 

delavci. 

 

Vsaj enkrat tedensko imajo učitelji sestanke aktiva in timsko načrtujejo pouk, nekajkrat letno 

skupaj načrtujejo druge dejavnosti, sodelovanje v obliki kolegialnih hospitacij pa poteka 

večinoma enkrat letno ali celo nikoli. Rezultati so pokazali, da predmetni učitelji v 2. in 3. 

vzgojno-izobraževalnem obdobju večkrat (nekajkrat letno – 37,8 %) sodelujejo v obliki 

hospitacij kot razredni učitelji, kjer je v največjem deležu zastopana kategorija »nikoli« (44,4 

%). Prav tako največkrat, t. j. nekajkrat letno, v obliki kolegialnih hospitacij sodelujejo učitelji 

z delovno dobo 0–6 let, enkrat letno tisti z delovno dobo 19–30 let, nikoli pa učitelji z delovno 

dobo 7–18 let. Učitelji, ki poučujejo več kot 31 let, so v enaki meri odgovorili, da nikoli in 

nekajkrat letno sodelujejo pri kolegialnih hospitacijah. Glede na model profesionalnega 

razvoja po Hubermanu so učitelji, ki največkrat sodelujejo z drugimi v fazi preživetja in fazi 

stabilizacije. V teh dveh fazah učitelji dobijo prve obrise poklica, preizkušajo različne vloge 

in iščejo različne načine poučevanja. Učitelji, ki nikoli ne sodelujejo v obliki kolegialnih 

hospitacij (7–18 let), so lahko v fazi poklicne aktivnosti ali v fazi negotovosti, pri kateri so 

večkrat nezadovoljni s svojim poklicem. Učitelji, ki hospitirajo enkrat letno (19–30 let), so 

lahko v fazi sproščenosti, vedrine in distance ali v fazi konservatizma. V tej fazi učitelji ne 

vlagajo več toliko v profesionalni razvoj, so bolj sproščeni, strpni in tolerantni, če pa so v fazi 

konservatizma, pa kritizirajo sistem, sodelavce in poklic. Učitelji z najvišjo delovno dobo se 

po odgovorih v enaki meri med seboj razlikujejo, kar kaže na različne načine umika iz 

učiteljskega poklica. Lahko jih spremlja vedrina in umirjenost ali pa zagrenjenost in splošno 

nezadovoljstvo pri delu. Rezultate bi lahko povezali tudi z modelom po Dayu idr. Za učitelje, 

ki največkrat sodelujejo v obliki hospitacij (0–6 let), je po tem modelu značilno, da so 

večinoma zelo predani poučevanju, nanje lahko vplivajo pozitivni ali negativni vidiki 

(vodstvo, sodelavci, odnos z učenci, vedenje učencev, osebni dogodki idr.), občutijo 

zadovoljstvo ob večanju možnosti za nove izkušnje, vendar čutijo tudi, da je njihova 

uspešnost ogrožena zaradi delovnih obremenitev. 

 

Učitelji so navedli, da v njihovem razredu največkrat hospitirajo ravnatelj in študenti. 

Ravnatelj pri vseh učiteljih hospitira vsaj enkrat letno. Anketirani učitelji na razredni stopnji 

največkrat (enkrat letno) hospitirajo v svojem razredu pri nastopih študentov ali drugih 

zunanjih delavcev, učitelji, ki poučujejo v višjih razredih, pa pri predmetu, ki ga tudi sicer 

poučujejo, pri predmetu, ki ga ne poučujejo in pri uri učitelja/-ice, s katerim/-o sta prijatelja/-

ici. Kdo bo opazovalec ure in kje bo potekala hospitacija, največkrat določi ravnatelj. 

 

Raziskava je pokazala, da učitelji v večji mezi izražajo strinjanje glede tega, da hospitacije 

drugih pri njihovih učnih urah ne glede na to, ali hospitira ravnatelj ali kolegi, prispevajo k 

njihovemu profesionalnemu razvoju (prevladuje ocena »se popolnoma strinjam« – 41,3 %) in 

da je mentoriranje (študenta, pripravnika) tudi za mentorja dragocena izkušnja poklicnega 

učenja (prevladuje ocena »se popolnoma strinjam« – 46,8 %). Pri postavkah, da učitelji 

hospitacije doživljajo kot nadzor ali kontrolo dela (33,9 %), da so hospitacije za učence 

moteče (48,6) %, da so učitelji preobremenjeni z vodenjem pouka in bi medsebojne 

hospitacije predstavljale le dodatno breme (31,2 %), da je hospitiranje učinkovito le, če je 
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opazovalec učitelj, ki je strokovnjak z istega predmetnega področja (41,3 %) in da naj 

hospitirajo predvsem mlajši učitelji (44 %), pa prevladuje nestrinjanje (deleži so zapisani ob 

trditvah). 

 

Učitelji menijo, da je hospitiranje na njihovi šoli enako razvito kot na drugih šolah in da so 

hospitiranju enako naklonjeni kot drugi učitelji. 

 

Ugotovili smo tudi, da so učitelji večinoma zadovoljni (54,1 %) z organizacijo hospitacij na 

njihovi šoli. Zelo zadovoljnih je 9,2 % učiteljev, nezadovoljnih pa 11,9 % učiteljev. Ob tem 

jih 65,1 % meni, da so hospitacije pomembne za profesionalni razvoj učitelja. 

 

Sklepamo lahko, da medsebojne hospitacije za učitelje predstavljajo obliko medsebojnega 

učenja. Veliko učiteljev v takšni obliki vidi možnosti za lastni profesionalni razvoj, vendar to 

zavedanje še ni povsem razširjeno. Učitelji so v utemeljitvah večkrat navedli, da med njimi ni 

vedno najboljših medsebojnih odnosov, da je komunikacija slaba in da raje delajo sami, kar 

pa onemogoča sproščeno medsebojno hospitiranje. Strinjajo se predvsem s hospitacijami 

ravnatelja, ker so že ustaljena praksa. Učitelji morda še niso dovolj seznanjeni s cilji 

medsebojnega hospitiranja. Prav tako bi bilo treba premisliti o prednostih napovedane in 

nenapovedane hospitacije. Menim, da napovedane hospitacije niso nujno nesmiselne, kot so 

zapisali nekateri učitelji (ker naj bi bile nerealne učne ure), in imajo vpliv na nadaljnje 

poučevanje. Učitelj za takšno uro morda bolj poglobljeno razmišlja o vsebini, išče nove oblike 

in metode dela, pripravi sodobne učne pripomočke ipd. Drugačna izpeljava učne ure lahko 

učitelja spodbudi k nadaljnjemu inoviranju lastne učne prakse. Če pa sam hospitira pri drugih 

učiteljih, lahko pridobi nove ideje za izpeljavo določene vsebine, opazuje odzive učencev in 

vlogo učitelja. To lahko učitelja kot opazovalca spodbudi k razmišljanju o lastni vlogi v 

svojem razredu, vnese lahko nove zanimive metode in hitreje predvidi odzive učencev, saj iz 

opazovanj pozna številne situacije.  

 

Od učiteljev smo dobili zanimive predloge, kako bi izboljšali odnos do medsebojnih 

hospitacij na šoli in njihovo organizacijo. Kot je zapisala ena od učiteljic, bi učitelji 

hospitacije bolj sproščeno izvajali, če bi jih bilo več. Pri tem je pomembno, da ravnatelj 

razmisli o prednostih obveznih in prostovoljnih hospitacij. Na začetku izvajanja hospitacij bi 

mogoče lahko vpeljali samospremljavo lastne učne ure oz. snemanje. Tudi takšen način 

omogoča učitelju dobro povratno informacijo, čeprav je vloga kritičnega kolega 

nepogrešljiva. 

 

Razlogi za vpeljavo medsebojnih hospitacij so številni. Vsakršno opazovanje prispeva k 

učiteljevemu razvoju, kar menijo tudi sami, ne glede na to, ali hospitira pri bolj izkušenem 

učitelju, kjer lahko spozna npr. načine vzpostavljanja avtoritete, pri mlajšem učitelju, kjer 

spozna npr. vpeljavo informacijsko-komunikacijske tehnologije, pri specialno 

rehabilitacijskem  pedagogu, kjer pridobi npr. najnovejša spoznanja za učno diferenciacijo in 

individualizacijo za delo z učenci s posebnimi potrebami, pri študentu, kjer npr. spozna nove 

metode dela ali opazi pomanjkljivosti priprave na učno uro, pri zunanjem izvajalcu, kjer ima 

možnost opazovati učence z drugačnega vidika ipd. 

 

Rezultati so zanimivi tako za učitelje kot ravnatelje in kažejo na različen odnos in izkušnje 

učiteljev do kolegialnih hospitacij.  
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10. PRILOGE: 
 

10.1. Tabele 

 

Mlad učitelj na naši šoli se lahko ob 

strokovnih dilemah vedno zanaša na podporo 

kolektiva 

Skupaj 

se 

nikakor 

ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 

sem 

neodločen/-

a 

se 

delno 

strinjam 

se 

popolnoma 

strinjam 

Stopnja 

poučevanja  

Razredni pouk 1 7 11 29 24 72 

1,4% 9,7% 15,3% 40,3% 33,3% 100,0% 

Predmetni učitelji, ki 

poučujejo v 2. in 3. 

vzgojno-izobraževalnem 

obdobju 

0 0 3 15 19 37 

0,0% 0,0% 8,1% 40,5% 51,4% 100,0% 

Skupaj 1 7 14 44 43 109 

0,9% 6,4% 12,8% 40,4% 39,4% 100,0% 

Tabela 44 
 

 

 

Zbornična klima na naši šoli je sproščena 

Skupaj 

se 

nikakor 

ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 

sem 

neodločen/-

a 

se 

delno 

strinjam 

se 

popolnoma 

strinjam 

Stopnja 

poučevanja  

Razredni pouk 5 13 17 26 11 72 

6,9% 18,1% 23,6% 36,1% 15,3% 100,0% 

Predmetni učitelji, ki 

poučujejo v 2. in 3. 

vzgojno-

izobraževalnem 

obdobju 

0 1 5 19 12 37 

0,0% 2,7% 13,5% 51,4% 32,4% 100,0% 

Skupaj 5 14 22 45 23 109 

4,6% 12,8% 20,2% 41,3% 21,1% 100,0% 

Tabela 45 
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Učitelji in vodstvo na naši šoli dobro 

sodelujemo 

Skupaj 

se 

nikakor 

ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 

sem 

neodločen/-

a 

se delno 

strinjam 

se 

popolnoma 

strinjam 

Stopnja 

poučevanja 

Razredni pouk 1 13 11 33 14 72 

1,4% 18,1% 15,3% 45,8% 19,4% 100,0% 

Predmetni učitelji, ki 

poučujejo v 2. in 3. 

vzgojno-

izobraževalnem 

obdobju 

0 1 5 15 16 37 

0,0% 2,7% 13,5% 40,5% 43,2% 100,0% 

Skupaj 1 14 16 48 30 109 

0,9% 12,8% 14,7% 44,0% 27,5% 100,0% 

Tabela 46 
 

 

 

Ali hospitacije potekajo po 

postopku priprava na 

hospitacijo – hospitacija – 

analiza učne ure kadar pri vaši 

učni uri hospitira učitelj z več 

delovnimi izkušnjami? 

Skupaj ne da 

Stopnja 

poučevanja 

Razredni pouk 36 36 72 

50,0% 50,0% 100,0% 

Predmetni učitelji, ki 

poučujejo v 2. in 3. vzgojno-

izobraževalnem obdobju 

7 30 37 

18,9% 81,1% 100,0% 

Skupaj 43 66 109 

39,4% 60,6% 100,0% 

Tabela 47 
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10.2. Anketni vprašalnik: 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

Spoštovani! 

 

Sem Urška Drev, študentka programa Poučevanje na razredni stopnji z angleščino na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V magistrski nalogi me zanimajo izkušnje učiteljev s 

kolegialnimi hospitacijami kot oblike medsebojnega učenja. Ugotoviti želim, kako pogosto 

potekajo hospitacije v osnovnih šolah, kakšen je način njihove izvedbe, kakšen odnos imajo 

učitelji do kolegialnih hospitacij ter kako ocenjujejo vpliv hospitacij na njihov profesionalni 

razvoj. Podatke, pridobljene z vprašalnikom, bom uporabila izključno za namen raziskave. 

 

Hvala za sodelovanje! 

 

 

1. a) Razred poučevanja (razredni učitelji): ____________________________________ 

      b) ali predmet poučevanja (učitelji, ki poučujejo v drugem in tretjem vzgojno-

izobraževalnem obdobju): ________________________________________________. 

 

2. Starost:  ________ 

 

3. Leta poučevanja:  

a) 0–3 leta 

b) 4–6 let 

c) 7–18 let 

d) 19–30 let 

e) 31 let in več 

4. Naziv: 

a) brez naziva 

b) mentor 

c) svetovalec 

d) svetnik

 

 

 

SODELOVANJE MED UČITELJI 

 

5. Kako ocenjujete sodelovanje med strokovnimi delavci na vaši šoli? 

a) zelo dobro            b) dobro            c) srednje dobro            č) slabo           d) zelo slabo 

 

5.1.Pojasnite svojo izbiro: kaj po vašem mnenju vpliva na dobro ali slabo sodelovanje in 

kako bi ga lahko izboljšali. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

6. Kako ocenjujete pomembnost medsebojnih hospitacij za profesionalni razvoj 

učitelja?  

a) zelo pomembno                              b) pomembno                           c) povsem nepomembno 

 

7. Kako pogosto delate v timu? 
a) dnevno    b) 1x tedensko    c) 1x mesečno    č) nekajkrat letno    d) enkrat letno    e) nikoli 
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8. S kom delate v timu? (npr. z učiteljem matematike, z učiteljem iz paralelke, s specialnim 

pedagogom ipd.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

9. Kako pogosto sodelujete z drugimi učitelji v naslednjih oblikah: 

 

 

10. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami? (označite z X) 

 

 1x 

tedensko 

1x 

mesečno 

Nekajkrat 

letno 

Enkrat 

letno 

Nikoli 

Na rednih sestankih tima      

Pri timskem načrtovanju pouka       

Pri timskem načrtovanju drugih (izvenšolskih) 

dejavnostih 

     

Pri kolegialnih hospitacijah      

Drugo: 

 

 

 

     

 

S
e 

n
ik

a
k

o
r 

n
e
 

st
ri

n
ja

m
 

S
e 

n
e 

st
ri

n
ja

m
 

S
em

 n
eo

d
lo

če
n

/-
a
 

S
e 

d
el

n
o
 s

tr
in

ja
m

 

S
e 

p
o
p

o
ln

o
m

a
 

st
ri

n
ja

m
 

Kadar sodelujemo učitelji na naši šoli, poteka delo tako, da člani tima dobro 

poznamo svoje naloge. 
     

Moje mnenje in mnenje drugih je upoštevano, kadar učitelji na naši šoli 

sodelujemo pri načrtovanju/izvajanju/evalviranju učnega procesa. 
     

Timsko delo učiteljev na naši šoli spodbuja moje kritično razmišljanje o 

lastnem delu in možnostih za uvajanje sprememb v pouk. 
     

Timsko delo je po presoji učiteljev naše šole učinkovitejše od individualnega.      

Na naši šoli je premalo poudarjena kultura medsebojnega sodelovanja 

učiteljev. 
     

V kolikšni meri bomo učitelji sodelovali med seboj, je odvisno predvsem od 

nas učiteljev. 
     

Na naši šoli učitelji sodelujemo pri pripravi pisnih preizkusov znanja.       

Na naši šoli se učitelji pogovarjamo o aktualnih pedagoških vprašanjih.      

Mlad učitelj na naši šoli se lahko ob strokovnih dilemah vedno zanaša na 

podporo kolektiva. 
     

Zbornična klima na naši šoli je sproščena.      

Učitelji in vodstvo na naši šoli dobro sodelujemo.      

Naša šola dobro sodeluje s starši.      

Na naši šoli se poudarja pomen učiteljevega izobraževanja.      
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HOSPITACIJE 

 

11. Kako pogosto v vašem razredu oz. pri vaših učnih urah hospitirajo: (označite z X) 

 

 

12. Kako pogosto vi hospitirate v naslednjih primerih? (označite z X – posebej razredni in 

predmetni učitelji) 
 

Razredni učitelji: 

 

Učitelji v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju: 

 

 

 Tedensko 
Nekajkrat 

na mesec 

Enkrat na 

mesec 

Večkrat 

letno 

Enkrat 

letno 
Nikoli 

Učitelj istega razreda       

Učitelj istega predmeta       

Ravnatelj       

Drugi strokovni delavci       

Študenti       

Zunanji delavec       

Drugi: 

 

 

      

 Tedensko Nekajkrat 

na mesec 

Enkrat na 

mesec 

Večkrat 

letno 

Enkrat 

letno 

Nikoli 

V paralelnem razredu       

V svojem razredu pri nastopih študentov ali 

drugih zunanjih delavcih 

      

V svojem razredu, ko so poučevali drugi 

učitelji iste šole 

      

V višjem/nižjem razredu razredne stopnje       

Na predmetni stopnji       

Pri uri učitelja/-ice, s katerim/-o sva 

prijatelja/-ici 

      

Na drugi šoli       

Drugje: 

 

 

      

 Tedensko 
Nekajkrat 

na mesec 

Enkrat na 

mesec 

Večkrat 

letno 

Enkrat 

letno 
Nikoli 

Pri predmetu, ki ga tudi sicer poučujem       

Pri predmetu, ki ga ne poučujem       

V razredu, ki ga tudi sicer poučujem, pri 

drugem učitelju 
      

V razredu, ki ga ne poučujem       

Na razredni stopnji       

Pri uri učitelja/-ice, s katerim/-o sva 

prijatelja/-ici 
      

Na drugi šoli       

Drugje: 
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13. Kdo določi razred za izvedbo hospitacije in opazovalca? 

a) Ravnatelj 

b) učitelji se dogovorimo med seboj 

c) hospitacije načrtujemo učitelji pri skupnem delu 

d) drugi delavci 

e) drugo: _______________________________________________________________ 

 

 

14. Ali hospitacije potekajo po postopku priprava na hospitacijo – hospitacija – analiza 

učne ure:  

a) kadar pri vaši učni uri hospitira učitelj z več delovnimi izkušnjami? DA NE 

b) kadar pri vaši učni uri hospitira učitelj z manj delovnimi izkušnjami? DA NE 

c) kadar hospitira ravnatelj?       DA NE 

 

 

 

15. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami? (označite z X) 
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Hospitacije drugih pri mojih učnih urah v vsakem primeru (ne glede na to, ali 

hospitira ravnatelj ali kolegi) prispevajo k mojemu profesionalnemu razvoju, 

ker je vsaka povratna informacija spodbuda za razmislek o lastnem delu. 

     

Moje hospitiranje pri pouku kolegov zanesljivo prispeva k mojemu 

profesionalnemu razvoju ne glede na to, kako uspešna je učna ura. 

     

Hospitacije doživljam kot nadzor ali kontrolo lastnega dela.      

Kolegialne hospitacije so zame učinkovitejše od ravnateljevih hospitacij.      

Iz hospitiranja pri učitelju, ki ima več let delovnih izkušenj, se naučim več, kot 

če hospitiram pri mlajših učiteljih. 

     

Pri uri sem bolj sproščen/-a, če me opazuje mlajši/-a oz. neizkušen/-a učitelj/-

ica ali študent. 

     

Hospitacije drugih doživljam predvsem kot spodbudo za evalviranje lastnega 

dela. 

     

Hospitacije so lahko uspešna spodbuda k medsebojnemu učenju le, če je med 

udeleženci hospitacije in učiteljem vzpostavljen odnos poklicnega spoštovanja 

in zaupanja. 

     

Kolegialne hospitacije med učitelji na šoli spodbujajo poglobljeno strokovno 

sodelovanje med strokovnimi delavci na šoli. 

     

Mentoriranje (študenta, pripravnika) je tudi za mentorja dragocena izkušnja 

poklicnega učenja. 

     

Odnos z opazovalcem pri moji učni uri doživljam kot kritično prijateljstvo.      

Pri svojem poučevanju uporabim načine dela in spoznanja, ki sem jih videl/-a 

pri drugih učiteljih med hospitacijo. 

     

Hospitacije so za učence moteče.      

Ob hospitaciji na naši šoli sem deležen/-a strokovne in osebne podpore 

sodelavcev. 

     

Kakovost učenja ob hospitacijah je odvisna od strokovnega znanja tistih, ki 

vodijo analizo po hospitiranju. 
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16. Kako ocenjujete lastno usposobljenost za vodenje analize učne ure? 

a) zelo dobra              b) dobra                c) ne vem              č) slaba                d) zelo slaba 

 

 

17. Katera trditev velja za vas in za vašo šolo? 

17.1. Na naši šoli je po moji presoji medsebojno hospitiranje: 

a) bolj razvito kot na drugih šolah 

b) enako razvito kot na drugih šolah 

c) manj razvito kot na drugih šolah 

 

 

17.2. Medsebojnemu hospitiranju sem: 

a) bolj naklonjen/-a kot drugi učitelji na naši šoli 

b) enako naklonjen/-a kot drugi učitelji na naši šoli 

c) manj naklonjen/-a kot drugi učitelji na naši šoli 

 

 

18. Kako zadovoljni ste z organizacijo hospitacij na vaši šoli? 

a) Zelo zadovoljen/-a 

b) Zadovoljen/-a 

c) Ne vem 

d) Nezadovoljen/-a 

e) Zelo nezadovoljen/-a 

 

 

Utemeljite. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kolegialne hospitacije mi pomenijo zelo pomembno obliko poklicnega učenja.      

Kolegialne hospitacije so organizacijsko težko izvedljive.      

Obseg kolegialnih hospitacij na šoli je odvisen predvsem od vodstva šole.      

Učitelji smo preobremenjeni z vodenjem pouka in medsebojne hospitacije za 

učitelje predstavljajo le dodatno breme. 

     

Iz ravnateljevih hospitacij se veliko naučim.      

Mlajši učitelji so medsebojnim kolegialnim hospitacijam bolj naklonjeni od 

starejših učiteljev. 

     

Učitelji, ki uvajajo različne inovacije, so tudi medsebojnemu hospitiranju bolj 

naklonjeni. 

     

Hospitiranje je učinkovito le, če je opazovalec učitelj, ki je strokovnjak z 

istega predmetnega področja. 

     

Poleg medsebojnega hospitiranja je pomembno tudi timsko poučevanje 

učiteljev. 

     

Hospitirajo naj predvsem mlajši učitelji.      

Kolegialne hospitacije na šoli lahko pomembno preoblikujejo celotno kulturo 

šole v smeri večjega medsebojnega sodelovanja. 

     

Če je vodstvo šole naklonjeno medsebojnemu hospitiranju učiteljev na šoli,  

potem postane tak način dela po določenem času zagotovo sprejemljiv tudi za 

druge učitelje. 
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19. Ali bi si želeli več ali manj hospitacij? Zakaj? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

19.1. Če bi si želeli več hospitacij, pri katerih učiteljih bi si želeli več hospitirati? 

Zakaj? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

20. Koga bi izbrali za opazovalca vaše učne ure? Zakaj? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

21. Vaši predlogi za izboljšanje učinkovitosti hospitacij kot oblike medsebojnega učenja 

učiteljev: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

HVALA ZA SODELOVANJE 

 


